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1. Inledning 

Konflikter är del av vardagen i förskolan och någonting som förskollärare måste 

hantera dagligen. Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket 2018) anger att 

arbetslaget ska hjälpa barnen med att lösa och bearbeta konflikter som uppstått samt 

att alla parter ska respektera varandra. Därför är det någonting som förskollärare 

ständigt måste arbeta för att förebygga, och att sedan arbeta med de konflikter som 

uppstått. År 2008 skrev bland annat Lärarförbundet fram ett förslag om att 

konflikthantering ska finnas med i alla lärarutbildningar i Sverige (SOU 2008:109), 

detta antogs senare av riksdagen. Alltså får alla som utbildar sig till lärare i Sverige 

numera studera konflikthantering. 

Intresset för ämnet hållbar konflikthantering uppstod då ett antal incidenter 

observerades under vår verksamhetsförlagda utbildning där konflikter ofta 

stoppades. Vi upplevde inte att konflikterna hanterades på ett sådant sätt att alla 

barn fick säga sin mening och att anledningen till uppkomsten av konflikten 

hanterades. Vi tolkar inte att barns välbefinnande beaktas i dessa situationer. 

Begreppet hållbar utveckling nämns åtta gånger i Lpfö 18 (Skolverket 2018). Vilket 

tyder på att det är en betydande del av arbetet som ska göras i förskolan. Bland 

annat läggs det fokus på att barn utbildas i att leva och verka på ett hållbart sätt 

(Skolverket 2018). Med detta innehåll från läroplanen tillsammans med våra egna 

observationer från förskolan väcktes ett intresse för att studera konflikter ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Fenomenet som kommer undersökas i föreliggande studie är konflikthantering i 

relation till hållbar utveckling. Studien kan nyttjas av förskollärare för att ge ett 

perspektiv på hur de kan arbeta med hållbarhet i konfliktsituationer.  

1.1 Bakgrund 

Grundantagandet för konflikter i föreliggande studie är att det är ett socialt fenomen 

som är en del av det mänskliga sociala samspelet. En av utgångspunkterna inom det 
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sociokulturella perspektivet är att människan skapas av sociala samspel i sin 

omgivning (Säljö 2015). Det är även så konflikter ses i denna studie.  

När en sökning i uppslagsverket Nationalencyklopedin, NE, görs förklaras ordet 

konflikt som en “motsättning som kräver en lösning” (Nationalencyklopedin 2022). 

Begreppet konflikthantering är sammansatt av två ord. Att hantera betyder att 

“behandla” (Nationalencyklopedin 2022). Att lösa en konflikt och att hantera en 

konflikt är inte samma sak, eftersom alla konflikter inte går att lösa. Däremot så är 

det möjligt att hantera dem (Hakvoort 2020). Att hantera en konflikt kan innebära 

att parterna är överens om att tycka olika. Det kan även betyda att vara närvarande 

utan större ingripanden. Begreppet konflikt definieras i denna studie som när två 

eller fler individer har motsättningar mot varandra. Konflikthantering definieras 

som det sätt en konflikt behandlas på, det kan vara allt från att förebygga konflikter 

till att medla, eller att stoppa konflikten.  

Hållbar utveckling är ett brett begrepp och kan delas in i tre olika dimensioner, 

dessa är den ekologiska, ekonomiska och sociala (Björklund 2020). I föreliggande 

studie är det den sociala dimensionen som fokuseras. Här används begreppet social 

hållbarhet. Närmare bestämt studeras det hur förskollärare arbetar på ett socialt 

hållbart sätt vid en konfliktsituation. Den sociala hållbarheten har förskolan en 

skyldighet att arbeta med då den finns inskriven i förskolans läroplan under kapitlet 

värdegrund. I värdegrunden står det bland annat att barnen ska utveckla förmågan 

att vara empatisk, ha omtanke för varandra och kunna tänka sig in i andra personers 

situation (Skolverket 2018). Borg och Gericke (2021) lyfter att det saknas studier 

om hur den sociala hållbarhets dimensionen framträder i förskolan. Samt att det 

saknas studier om hur social hållbarhet kan inkluderas i förskolans undervisning 

(Borg & Gericke 2021). Därav blir det extra intressant att studera social hållbar 

konflikthantering. 

Agenda 2030 och de globala målen (FN 2015) togs fram av FN:s 193 

medlemsländer och består av 17 olika globala mål som ska vara uppfyllda till år 

2030 för att rikta världens länder mot en hållbar och rättvis framtid. De 17 konkreta 

målen har bland annat syftet att avskaffa extrem fattigdom i världen, skapa fredliga 

och inkluderande samhällen samt att bekämpa den rådande klimatkrisen. I mål 4 
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som handlar om att alla ska få en bra utbildning. Det innebär att alla ska få 

utbildning av god kvalitet som främjar ett livslångt lärande. Då utbildning bland 

annat bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Att arbeta med social 

hållbarhet kan vara en del av arbetet med de globala målen. 

Social hållbarhet definieras i föreliggande studie som någonting där barns 

välbefinnande sätts i fokus. Vidare anses kommunikation vara ett verktyg för social 

hållbarhet. Att arbeta med social hållbarhet förstås i den här studien som när 

förskollärare arbetar för empati, perspektivbyte och respekt, detta för att barn ska få 

möjlighet att utveckla kunskaper i hanteringen av konfliktsituationer. Att inte arbeta 

med tidigare nämnda begrepp ses i föreliggande studie som att inte vara socialt 

hållbart. Att kommunicera definieras som att ha en dialog verbalt eller med hjälp 

av kroppsspråk där parterna lyssnar på varandra.  

I Lpfö 18 (2018) står det att “Utbildningen ska genomföras i demokratiska former 

och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt 

delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 

miljömässig” (Skolverket 2018 s. 5). Definieringen av social hållbarhet var: 

kommunikation, empati, respekt och att ta andra individers perspektiv. Dessa 

begrepp passar även in under demokrati. Genom att studera hur konflikter hanteras 

för en social hållbarhet synliggörs även förskolans demokratiarbete med att utbilda 

samhällets yngsta medborgare. Åberg och Lenz Taguchi (2018) lyfter att demokrati 

inte är något som lärare kan lära barnen, utan är en pågående process som alla 

verksamma i förskolan bygger och lever i tillsammans. Social hållbar utveckling är 

en del av demokratiarbetet.  

Kopplingen mellan konflikthantering och social hållbarhet görs genom förskolans 

läroplan, enligt den så ska förskollärare arbeta med bland annat social hållbarhet 

(Skolverket 2018). För föreliggande studie bedöms det att det även går att arbeta 

med social hållbarhet i vardagliga situationer, så som konflikthantering. 

Larsson, Hakvoort och Lundström (2022) påtalar att en deltagande etnografisk 

studie där konflikter observeras vore av intresse, detta efter att de i sin studie fått 

fram ett resultat om att lärare har flertalet strategier för att hantera konflikter. En 
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etnografisk studie skulle få en inblick i den faktiska användningen av 

konflikthanteringsmetoder (Larsson, Hakvoort & Lundström 2022). Vidare 

framstår forskning på området konflikthantering kombinerat med social hållbarhet 

vara tunt. Viss forskning har funnits som studerar möjligheter för att lära sig 

exempelvis demokrati (Johansson & Emilsson 2016). Men att arbeta med social 

hållbarhet i konfliktsituationer har det inte framkommit någon forskning kring. 

Därför motiveras det att göra en studie på ämnet. Föreliggande studie kan bidra med 

att öka kunskaperna kring social hållbar konflikthantering i den svenska förskolan. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att utveckla kunskap om hur förskollärare hanterar konflikter mellan barn 

i förskolan för en social hållbarhet. 

Frågeställningarna som ligger till grund för studien:  

• Hur hanterar förskollärare konflikter mellan barn? 

• Hur hanterar förskollärare konflikter på ett socialt hållbart vis? 

• Hur hanterar förskollärare konflikter på ett inte socialt hållbart vis? 

2. Litteraturgenomgång 

Nedan redogörs det för aktuell forskning, litteratur och teorier för föreliggande 

studie. 

Den forskning som framkom på området konflikthantering tyder på att det finns en 

hel del som grundar sig på intervjustudier där förskollärare intervjuas kring hur de 

hanterar konflikter. Larsson, Hakvoort och Lundströms (2022) studie är ett exempel 

på detta. Det finns även exempel på forskning där det undersöks hur kamratmedling 

påverkar relationerna i barngruppen (Kolfjord 2009). Vidare finns exempel på 

forskning som handlar om möjligheterna för att lära sig demokrati vid 

konfliktsituationer (Johansson & Emilsson 2016). Forskning som handlar om ifall 

utbildade lärare ger förskolebarn fler konflikthanteringsstrategier har också 

framkommit (Vestal & Jones 2004). Hansen, Sandseter och Seland (2018) har 
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studerat sociala relationer i förskolan. Det har även framkommit att det finns 

forskning på hållbarhet i förskolan, men att det finns betydligt mindre forskning på 

området social hållbarhet jämfört med ekologisk hållbarhet. Borg och Gericke 

(2021) har studerat just social hållbarhet, och hur förskollärare kan arbeta med 

detta.  

Den teoretiska utgångspunkten som kommer användas i föreliggande studie är 

Cohens konfliktpyramid (Cohen 1995). Den kommer i föreliggande studie 

användas på ett teoriprövande vis för att se om den är en lämplig arbetsmodell för 

social hållbarhet i arbetet med konflikter. 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om hur förskollärare hanterar konflikter 

mellan barn i förskolan för en social hållbarhet. I studien prövas det om Cohens 

konfliktpyramid (1995) kan användas för att hantera konflikter på ett socialt hållbart 

vis. 

2.1 Forskningsöversikt konflikt 

Sökning i databaser på tidigare forskning inom området konflikter resulterade i ett 

antal artiklar som valts ut då de är relevanta för denna studie.  

Larsson, Hakvoort och Lundström (2022) har undersökt hur lärare tolkar konflikter 

och hur de gör för att bemöta dessa. Studien är genomförd med mixade metoder. 

Huvudstudien gjordes med en fenomenografisk metod där de genomförde 

individuella intervjuer för att höra deltagarnas uppfattningar kring konflikter som 

växer fram. Forskarna förklarade en situation för den intervjuade och bad denna 

svara på frågor kring hur de förstår situationen och hur de skulle agera då en konflikt 

är på väg att uppstå. Genom att göra detta menar forskarna i studien att de får en 

bred bild av hur lärare tolkar konflikter och hur de hanterar situationen. Den 

kompletterande studien gjordes för att följa upp resultatet från huvudstudien. De 

ville se vilka strategier lärarna skulle använda sig av för att hantera konflikterna 

som uppstått i huvudstudien. Forskarna använde sig då av metoden hermeneutik 

och samlade in data med fokusgruppsintervjuer. Resultatet av huvudstudien visar 

på nio olika sätt att tolka konflikter som växer fram (Larsson, Hakvoort & 
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Lundström 2022). För att nämna ett exempel så kan konflikter växa fram på grund 

av att kommunikationen uteblivit. Resultatet av den kompletterande studien 

synliggjorde att det finns 22 olika strategier för att bemöta konflikter. De två olika 

delarna av studien kombinerades sedan för att visa på vilken strategi som används 

för att hantera konflikterna hänger ihop med vilken konflikt de står inför (Larsson, 

Hakvoort & Lundström 2022). För att fortsätta på tidigare exempel så ifall 

kommunikationen har uteblivit och en konflikt uppstått på grund av det, så kunde 

en strategi för att hantera detta bli att prata med barnet mellan fyra ögon. Författarna 

av studien lyfter att då det är en intervjustudie vet de inte hur det ser ut i 

verksamheten. De beskriver att en etnografisk studie vore av intresse för att se hur 

det ser ut, då intervjuer inte alltid speglar det som faktiskt görs i verksamheten. 

Något som bör lyftas fram är att studien genomförts på lärare i lågstadiet, men 

resultatet kan ändå vara överförbart till föreliggande studie då det ger en vägvisning 

kring att lärare anser att det finns strategier för att hantera konflikter. Slutsatser kan 

dras från Larsson, Hakvoort och Lundströms (2022) studie att olika konflikter 

kräver olika strategier för att hantera konflikterna på.  

En strategi för att hantera konflikter kan vara medling. Kolfjord (2009) har 

undersökt kamratmedling och hur det påverkar barns relationer till varandra. 

Studien utfördes på en låg-och mellanstadieskola och observationer var den 

datainsamlingsmetod som användes. Författaren använder Cohens konfliktpyramid 

som teoretisk utgångspunkt i sin studie. För att hantera konflikter använder 

deltagarna i studien kamratmedling. När två barn hamnar i en konflikt träder en 

tredje part in (i denna studie ett barn) och medlar. I resultatet kan det utläsas att alla 

parter blir nöjda då de alla får säga sin mening och bli lyssnade på i konflikten 

(Kolfjord 2009). Slutsatser som kan dras från denna studie är att det är viktigt att 

lyssna på alla parter i en konflikt. Dock var denna studie baserad på ett enskilt fall, 

så med en kritisk blick behövs det en större empiri för att generalisera resultatet.  

Johansson och Emilsson (2016) har studerat ifall konflikter kan vara en källa till 

lärande för demokrati. Studien bygger på en teori som innebär att konflikter är en 

förutsättning för demokrati, där det är grundläggande att respektera sin utmanare i 

konflikten. Det är alltså inte så att man ser utmanaren som en fiende och att ingen 
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respekt finns. Den bygger även på teori kring makt, där makten är en del i relationen 

mellan människor genom att påverka hur andra människor handlar. Makten kan 

påverka andra människors vilja. Videoobservationer användes för att samla in 

material i fyra svenska förskolor och barnen som studerades var ett till tre år gamla. 

I resultatet framkom två olika kategorier för konflikter. Den första kategorin för att 

eventuellt lära sig demokrati i konfliktsituationer var att ge utrymme för att tycka 

olika, vilket innebär att vara öppen för olika åsikter. Författarna menar för att kunna 

lära sig demokrati i konflikter är det viktigt att både kunna kommunicera sin egen 

åsikt och att kunna lyssna på någon annans. Vidare talar de om att det är okej att 

tycka olika, där olika åsikter respekteras. Den andra kategorin för att eventuellt lära 

sig demokrati var att ge utrymme för att tycka lika, som kan innebära att det bildas 

allianser eller kollektiv som tycker samma sak mot någon eller några som tycker 

någonting annat. Studien visar att barnen kan lär sig solidaritet i sådana situationer, 

barnen står upp för varandra i gruppen. De som är med i konflikten kan även lära 

sig hur man tar makt och hur man blir av med den. Författarna diskuterar att deras 

studie visat på att det går att lära sig demokrati både när deltagarna kommunicerar 

med respekt för varandra och när de inte gör det. Men för att lära sig demokrati kan 

konflikter inte enbart bygga på respektlös kommunikation. Det måste finnas 

grundläggande respekt mellan parterna (Johansson & Emilsson 2016). Slutsatser 

som kan dras kring denna studie är att konflikter kan vara en del av det lärande som 

sker i förskolan.  

Vestal och Jones (2004) har studerat om utbildade lärare ger förskolebarn fler 

konflikthanteringsstrategier. För att genomföra studien utbildade de ett antal lärare, 

där fick de lära sig konflikthanteringsteorier, konflikthantering och kring 

socioemotionell utveckling. För att kunna se om utbildningen gjorde någon skillnad 

hade de en kontrollgrupp med outbildade lärare. I resultatet framkom det att de barn 

som haft utbildade lärare, hade fler strategier för att hantera konflikter. Det 

framkom även att barnen oftare hanterade konflikter på egen hand (Vestal & Jones 

2004). De slutsatser som kan dras av studien är att med utbildade lärare som 

använder lämpliga konflikthanteringsmetoder så kan barnen i större utsträckning 

hantera konflikterna själva.  



 12 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Resultaten från tidigare nämnd forskning visade på att olika konflikter kräver olika 

strategier för att hantera konflikterna på (Larsson, Hakvoort & Lundström 2022). 

Kolfjords (2009) forskning visar på att alla parter blev nöjda om de fick säga sin 

mening i en konflikt. Johansson och Emilssons (2016) studier visade på att det är 

möjligt att lära demokrati i konfliktsituationer. Vestal och Jones (2004) visade att 

med utbildade lärare hanterar barn konflikterna i större utsträckning själva.  

2.3 Forskningsöversikt social hållbarhet 

Hansen Sandseter och Seland (2018) studie utgår ifrån elektroniska frågeformulär 

som barn besvarade. Avsikten var att utforska barns upplevelser i sociala relationer 

med vuxna och andra barn i den norska förskolan. Studien utgår från teori om barns 

välbefinnande som bygger på två övergripande dimensioner som är viktiga för 

barns välbefinnande. Dessa är barns självkänsla och deras trygghet. Resultatet visar 

på att de sociala relationerna som barn hade i förskolan var viktigast för deras 

välbefinnande. Lärare måste därför lyssna på barnen och använda sig av ett 

förhållningssätt som skapar positiva relationer sinsemellan barnen i förskolan 

(Hansen Sandseter & Seland 2018). 

Borg och Gericke (2021) lyfter att det saknas studier om hur social hållbarhet 

framträder i förskolan samt att det saknas studier om hur social hållbarhet kan 

inkluderas i förskolans undervisning. Författarna skriver att i den svenska förskolan 

finns det en lång tradition om att synliggöra den ekologiska dimensionen, och att 

det ofta saknas kunskap hos förskollärare att utbilda i den sociala dimensionen. 

Studiens syfte är att öka kunskapen om förskollärares undervisningsmetoder i 

utbildningen om hållbarhet med främsta fokus på den sociala hållbarheten. 

Forskarna har intervjuat 12 förskollärare individuellt från åtta förskolor. Urvalet har 

även genomgått ett gemensamt utvecklingsprojekt om att integrera hållbarhet i 

undervisningen. I intervjuerna framkom det att förskollärarna främst såg på 

hållbarhet ur en ekologisk aspekt, men efter projektet integrerade lärarna även den 

sociala aspekten mer i sin undervisning. I resultatavsnittet kan det utläsas att fem 

olika kategorier har identifierats. Dessa fem kategorier är: Holistisk syn på 

hållbarhet och utbildning om hållbar utveckling, integrerade perspektiv i utbildning 
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om hållbar utveckling och de globala målen i förskolan, internationellt och lokalt 

samarbete, förskolebarns delaktighet och handlingskraft i sociala hållbarhetsfrågor, 

samt utmaningar med att integrera social hållbarhet i förskolans utbildning. I 

kategorien holistisk syn på hållbarhet och utbildning om hållbar utveckling 

beskriver lärarna att hållbarhet är ett komplex begrepp som är svårt att se i praktiken 

i förskolans vardag. De intervjuade lärarna berättade även att deras kunskap tidigare 

var begränsad till att arbeta med endast den ekologiska dimensionen genom att till 

exempel låta barnen sortera skräp. Generellt beskrev förskollärarna efter 

projekttiden med hållbarhet att utbildning av hållbar utveckling kan arbetas med 

under hela dagen med barn i förskolan. Då det handlar om att bygga upp en 

värdegrund där barnen lyssnas på samt att alla behandlar varandra och miljön väl 

med respekt för att göra omvärlden till en bättre plats tillsammans. I kategorin 

utmaningar med att integrera social hållbarhet i förskolans utbildning påvisar det 

att många lärare tycker att det är angeläget att integrera social hållbarhet i förskolans 

utbildning, men att det sågs som en utmaning. Detta kunde vara för att kunskapen 

om arbetet med den sociala dimensionen var bristfällig och att det främst hade 

arbetats med den ekologiska dimensionen. Detta sågs sig förändrats när 

förskollärarna hade medverkat i det kompetenshöjande projektet om hållbar 

utveckling. Det framkom även att förskollärarna hade oro över att deras 

arbetsbelastning skulle öka för att det krävs mer planering och ett nytt arbetssätt för 

att arbeta med de globala målen. Sammanfattningsvis skriver författarna att lärare 

behöver få utbildning i att utveckla sina kunskaper om att arbeta med hållbar 

utveckling i förskolan, och speciellt i den sociala dimensionen. Kvalificerade och 

välutbildade lärare är nyckeln till en hållbar framtid och på så vis stärks även den 

framtida generationen som ska växa upp till vuxna världsmedborgare (Borg & 

Gericke 2021).  

Konflikter kan vara en möjlighet att utveckla barnens kunskaper om social 

hållbarhet i förskolans utbildning, då konflikter är en naturlig del av vardagen och 

behöver hanteras dagligen av barn och förskollärare.  

Resultat från föregående forskning visar att barns hälsa och välbefinnande är 

sammanhängande med barns relationer i förskolan. Relationer i förskolan är mellan 
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vuxna och barn, samt mellan barn och barn (Hansen Sandseter & Seland 2018). 

Resultatet av Borg och Gerickers (2021) studie indikerar att förskollärares 

utbildning och kompetens är avgörande för arbetet med hållbarhet. Resultatet visar 

även på att den ekologiska dimensionen av hållbarhet har fått en större del i arbetet 

än den sociala. Detta betyder att välutbildade lärare behövs för att kunna utbilda 

kommande generation för en hållbar framtid i alla tre dimensioner (Borg & Gericke 

2021).  

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån studiens syfte som är att utveckla kunskap om hur förskollärare hanterar 

konflikter mellan barn i förskolan för en social hållbarhet, kommer Cohens (1995) 

konfliktpyramid att användas på ett teoriprövande vis. Avsikten är att diskutera om 

konfliktpyramiden är en lämplig arbetsmodell för social hållbarhet i förskolan. 

Cohens (1995) konfliktpyramid är uppbyggd som en pyramid där det används fyra 

olika nivåer, förebygga, hantera, hjälp och stopp. Figur 1 visar en illustration av 

detta. Nivåerna kan liknas vid en pyramid där den understa nivån förebygga utgör 

grunden på pyramiden och är där mest arbete bör läggas. Sedan smalnar pyramiden 

av och mindre arbete bör behöva läggas vid varje nivå. Stopp är således den nivån 

det bör läggas minst arbete vid, men den är inte mindre viktig för det. Alla fyra 

delar behövs och bildar en helhet (Cohen 1995). 

 

 

Stopp 

Hjälp 

Hantera 

Förebygga 

Figur 1: Konfliktpyramiden enligt Cohen (Cohen 1995 s. 35) med svensk 

översättning av Hakvoort (2020). 
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Den understa och största nivån är att förebygga konflikter. Grunden för att 

förebygga konflikter byggs upp i miljön genom bland annat kommunikation, 

empati, lyhördhet och perspektivbyte innan konflikten ens har uppstått. Sociala 

relationer och social kompetens mellan barn samt mellan barn och lärare är av stor 

vikt i förebyggandet av konflikter (Hakvoort 2020). Ett exempel på denna nivå är 

att arbeta med värdegrunden i Lpfö 18 (Skolverket 2018).  

Nästa nivå är att hantera, alltså att parterna förhandlar med varandra. Cohen (1995) 

skriver att i denna nivå uppmuntras barnen till att själva hantera konflikten. Lärare 

kan i denna nivå ge barnen verktyg för att kommunicera med varandra. Ett arbetssätt 

för att kommunicera är Non Violent Communication, (NVC). Det kännetecknas 

bland annat genom att kommunikationen besitter kvaliteter som bidrar till 

lösningar, samt att det finns empati och respekt. Förhållningssättet är en möjlighet 

till att förstå varandra och är en spegling av demokratiska värderingar. NVC bygger 

på värderingar om att människor vill varandra väl och på så vis bidra till 

välbefinnande. Detta sker genom frivillighet och inte genom att hota eller tvinga 

den andra parten till sin önskan. Frivilligheten uppstår enligt NVC genom 

begreppen respekt, empati och kommunikation (Göthlin & Widstrand 2020). 

Konkret så kan NVC delas upp i fyra steg: 

 

De fyra stegen.  Uttrycka mig ärligt Lyssna med empati 

 

1. Observation När jag ser, hör… När du ser, hör …  

2. Känsla  känner jag mig… känner du dig … 

3. Behov  för jag behöver… för du behöver… 

4. Önskan om handling och jag skulle vilja…  vill du det? 

 

(Göthlin & Widstrand 2020 s. 173) 

Den tredje nivån i Cohens konfliktpyramid kallas för hjälp, denna nivå står för att 

ibland kan parterna inte lösa en konflikt själva utan måste ta in en tredje neutral part 

för att hjälpa till med att hantera konflikten. Den tredje parten ska hjälpa parterna 

att kommunicera med varandra. Denna nivå är utmanande då den är väldigt 

tidskrävande. Det är inte alltid lärare har denna tid till att medla i konflikten då de 

andra barn i gruppen också behöver uppmärksamhet (Cohen 1995). Ett exempel på 
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medling kan vara kamratmedling eller att lärare medlar i konflikten. Hakvoort 

(2020) menar på att istället för att medla så går det snabbare för lärare att skilja på 

barnen och då vidtas istället åtgärder på nivån stopp. Detta sätt att hantera konflikter 

hävdar Hakvoort (2020) är vanligare än medling i skolor och förskolor. 

Den fjärde och minsta nivån överst i pyramiden kallas för stopp. I detta steg måste 

konflikten stoppas (Cohen 1995). Här blir således inte konflikten löst (men den blir 

hanterad), fokus är istället på att stoppa ett oacceptabelt beteende. Det handlar inte 

om att stoppa konflikten i sig, utan snarare det beteende som kan komma med den 

(Hakvoort 2020). Ett exempel på ett tillvägagångssätt i nivån stopp är att använda 

sig av lågaffektivt bemötande. Att arbeta med lågaffektivt bemötande innebär bland 

annat att rösten och kroppsspråket är lugnt för att överföra detta till barnet i 

konfliktsituationen (Hejlskov Elvén 2020). Hakvoort (2020) skriver att konflikter 

oftast hanteras med hjälp av nivå fyra (stopp) i skolan och förskolan genom att lyfta 

fram vilka regler som finns och att de bryts. Vidare skriver författaren att ett skäl 

till detta hanterande av konflikter kan vara tidsbrist eller okunskap om andra 

hanteringsmöjligheter (Hakvoort 2020).  

Alla fyra nivåerna i denna pyramid måste tas hänsyn till, de utgör en helhet. 

Däremot kan en nivå tillfälligt hoppas över för att sedan kunna återgå till nivån igen 

(Cohen 1995). Det kan innebära att om en konflikt tillfälligt behöver stoppas så är 

det sedan lämpligt att gå tillbaka i pyramiden och exempelvis medla mellan 

parterna. Nivåerna existerar med en relation till varandra (Hakvoort 2020). I den 

andra nivån ses NVC som ett sätt att hantera konflikter där kommunikationen är 

viktig. Men detta sätt att kommunicera på kan introduceras redan på den första 

nivån förebygga eller användas av en tredje part i den tredje nivån som heter hjälp. 

Genom att pröva om Cohens (1995) konfliktpyramid är en lämplig teori och 

arbetsmodell för social hållbarhet i förskolan, kan föreliggande studie bidra till 

vidare kunskap på ämnet hållbar konflikthantering. Avsikten med att teoripröva är 

för att avgöra om konfliktpyramiden är en lämplig arbetsmodell för social 

hållbarhet i förskolan. Teorin kommer användas för att analysera föreliggande 

studies resultat.  
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Syftet med föreliggande studie är utveckla kunskap om hur förskollärare hanterar 

konflikter mellan barn i förskolan för en social hållbarhet. För detta syfte söktes 

forskning på området konflikter och social hållbarhet. 

3. Metod 

I följande kapitel kommer vald metodologi att presenteras. Först redogörs för val 

av metod, sedan följer genomförande av studien, därefter studiens urval, etiska 

överväganden samt genomförande av analys. 

3.1 Val av metod 

Den metod som används är etnografisk inspirerad metod. I en etnografisk studie så 

är deltagande observation centralt. Forskarna måste vara närvarande och delta för 

att skapa ett meningsskapande och sedan omvandla det till data (Hellman & 

Hellman 2020). Observationer görs på förskollärare och dokumenteras med 

fältanteckningar i direkt anslutning till observationen för att minnas så mycket 

detaljer som möjligt (Denscombe 2014). Då tidsbrist finns så är det inte möjligt att 

göra en etnografisk studie fullt ut. Därför görs en etnografisk inspirerad metod. 

Vilket innebär att vi använder oss av etnografiska metoder och inte lär känna 

deltagarna på djupet. Valet av metod motiveras med att forskningsfrågan fokuserar 

på hur förskollärare gör, och då är etnografi en naturlig väg att gå. Hellman och 

Hellman (2020) beskriver att etnografi används för att skapa förståelse för hur 

människor agerar i vardagliga sammanhang, istället för sammanhang som forskaren 

har skapat. Observationer är bra för att det synliggörs vad människor faktiskt gör, 

och inte enbart vad de säger att de gör (Denscombe 2014). Då detta är en etnografisk 

inspirerad metod, så observeras hela kulturen. Det finns även en lyhördhet för vad 

förskolläraren säger utöver vad denna gör under insamlingen av materialet. 

Hellman och Hellman (2020) skriver att när en deltagande observation görs, så fås 

en annan synvinkel av samtalet än vad en intervju hade gett (Hellman & Hellman 

2020). Det innebär att den observerade förskolläraren kan berätta saker utan att det 

efterfrågas, sedan kan det förstärka sammanhanget av vad som observerats. Då 

forskningsfrågan fokuserar på hur förskollärare gör så fås en direkt insyn i vad som 
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faktiskt händer i situationen. Till skillnad från intervjuer, då människor inte befinner 

sig i sammanhanget under intervjutillfället eller eventuellt svarar för att 

tillfredsställa forskaren (Denscombe 2014). Det finns en viktig aspekt att tänka på 

när det gäller den deltagande observationen relaterat till forskningsfrågan. 

Denscombe (2014) skriver att “forskaren har begränsade valmöjligheter när det 

gäller vilka roller han eller hon kan ikläda sig eller vilka miljöer han eller hon kan 

delta i.” (Denscombe 2014 s. 315). För att svara på forskningsfrågan måste 

etnografen, i detta fall, ta ett steg tillbaka och observera hur konflikten hanteras 

istället för att kunna hjälpa till med situationen. 

3.2 Genomförande av studien 

Genomförandet av den etnografiskt inspirerade studien görs genom att empirin 

samlas in skriftligt med fältanteckningar. Fältanteckningar skrivs ner direkt när 

fenomenet uppdagas för att minnet inte ska svalna, och att detaljerna ska vara rika 

i anteckningarna. Genom att sedan fylla på med egna reflektioner under 

anteckningarna gör att författarna kommer att ha enklare att minnas hur situationen 

upplevdes. På så vis förenklas även sorteringen av materialet som görs i efterhand. 

Fältanteckningarna består totalt av 16 timmars insamlat material.  

Introduktionen av fältarbetet är av stor vikt. Författarna av studien är inte kända på 

platsen sedan tidigare därför behöver introduktionen vara extra genomtänkt av 

författarna. Detta för att medverkande förskollärare ska bli intresserade av studien 

och underlätta arbetet, samt för att kvaliteten på den insamlade datan då höjs. Därför 

är det också viktigt att etnografer lyssnar in de medverkande och fundera på vem 

som projektet vänder sig till och skapar delaktighet i det fenomen som ska 

undersökas (Hellman & Hellman 2020).   

På grund av att introduktionen till fältarbetet är viktig (Hellman & Hellman 2020), 

tas första kontakt med rektorn, och sedan förskolläraren. Information om projektet 

delges och är transparent för att deltagaren ska känna tillit. Det är även viktigt att 

vara lyhörd och lyssna in deltagarens intresse och frågor för att skapa delaktighet i 
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studien. Datakvalitén höjs även när de medverkande får en bra relation till 

etnograferna och intresset för frågorna blir gemensamt (Ibid.). 

3.3 Urval 

Studiens urval fokuserar på en utbildad förskollärare som arbetar med barn i tre till 

sex års ålder på en förskola i södra Sverige. Urvalet är ett explorativt icke 

sannolikhetsurval, vilket innebär att forskningen kan bidra till ny kunskap inom 

området. Då behövs inte ett tvärsnitt av hela samhällets population (Denscombe 

2014). Ett bekvämlighetsurval tillämpas då tidsramen för studien är snäv. Därför 

väljs ett förskolområde som redan är känt för författarna. Rektorn i det berörda 

området kontaktas och tillfrågar sedan en förskollärare på en avdelning där studien 

görs. Vilket innebär att alla förskollärare inom urvalet hade samma möjlighet att 

vara med i studien. Det betyder att urvalet är slumpartat inom bekvämlighetsurvalet. 

Urvalet är begränsat då deltagande observation är tidskrävande och kräver mycket 

personligt engagemang (Denscombe 2014). Då urvalet är begränsat som det är, så 

är risken för snedvridning hög, vilket betyder att resultatet inte är representativt för 

hela populationen. För att få en djupare förståelse för hur en och samma person 

agerar i olika konfliktsituationer består urvalet i föreliggande studie av endast en 

person. 

Något som bör redogöras är att förskolläraren i urvalet är utbildad enligt 

arbetsmetoden International Child Development Programme, ICDP (2022). Det 

innebär att arbeta med vägledande samspel mellan vuxna och barn i förskolan, 

vilket betyder att stärka relationer och skapa empati för andra (ICDP 2022). 

Förskolläraren har i större utsträckning arbetat med samspel gentemot en som inte 

har samma utbildning, vilket kan ha påverkat resultatet.  

3.4 Etiska övervägande 

Vid all forskning med människor så är etiska övervägande någonting som måste 

beaktas. Vetenskapsrådet (2017) har fyra etiska grundprinciper som finns för att 

skydda deltagarnas intressen. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, 
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konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2017). I föreliggande 

studie beaktas följande krav genom att det skickas ett missivbrev1 till deltagande 

förskollärare, där informeras det om att deltagandet är frivilligt och att det går att 

dra sig ur när som helst. Samtyckeskravet beaktades genom ett skriftligt samtycke2  

för studien. Det insamlade materialet består av skriftliga anteckningar och dessa 

avkodas direkt vid insamling, på så vis beaktas konfidentialitetskravet. 

Anteckningarna förvaras sedan oåtkomligt för utomstående och används enbart för 

studien. Barnen informeras och tillfrågas på ett sätt som passar gruppen innan 

insamlingen av materialet påbörjas. En utmaning i informationen till barnen är att 

informera på ett sådant sätt att de inte blir skrämda av den (Källström & Andersson 

Bruck 2017). En lyhördhet för barns kroppsspråk och ord beaktas, tillsammans med 

de personer som känner barnen, för att kunna avgöra ifall de inte vill delta om de 

inte verbalt säger detta. Ett informationsbrev3 skickas ut till vårdnadshavarna där 

det beskrivs vad som sker och vem de ska kontakta om de avböjer studien. 

En etisk aspekt som beaktas är att vid en etnografisk studie så tillbringar forskaren 

mycket tid med deltagaren, vilket kan leda till att deltagaren blir lite för avslappnad 

och visar mer än vad de tänkt (Hellman & Hellman 2020). Därför görs avvägningar 

för att beakta detta perspektiv, kommentarer som kan anses vara känsliga eller 

privata antecknas därmed inte. Överväganden har gjorts kring huruvida 

observationerna ska filmas eller inte. Men en bedömning gjordes kring att det inte 

var nödvändigt. Lindgren (2016) skriver att situationen blir påverkad ifall den 

filmas (Lindgren 2016). Därför anses det enklaste för föreliggande studie vara att 

enbart anteckna. En fallgrop kan dock vara att anteckningarna inte får lika många 

detaljer då materialet inte kan granskas igen. Nyttjandekravet beaktas genom att 

anteckningarna som samlas in används enbart till föreliggande studie, därefter 

förstörs det. 

 

1 Bilaga 1 s, 44: Missivbrev.  

2 Bilaga 2 s, 46: Samtyckesformulär 

3 Bilaga 3 s, 47: Informationsbrev 
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3.5 Genomförande av analys 

En etnografisk analys genomförs av det insamlade materialet. En sådan analys 

påbörjas redan när materialet samlas in genom att enbart anteckna väsentligt 

material för studien och för att påbörja en första kategorisering (Hellman & 

Hellman 2020). Vi försöker kategorisera fältanteckningarna enligt våra 

forskningsfrågor genom att göra symboler framför varje anteckning, tanken var att 

i efterhand lätt kunna se vilken anteckning som hörde till vilken forskningsfråga. 

Men det visade sig att forskningsfråga två och tre var svåra att kategorisera när vi 

antecknade. Därför gick vi vidare med att fokusera anteckningarna på hur 

förskolläraren hanterade konflikter mellan barn. Om de var socialt hållbara 

tillvägagångssätt eller inte fick vi istället undersöka i analysen. Forskningsfråga ett 

blev därför den övergripande frågan för studien medan fråga två och tre var i fokus 

när konfliktpyramiden analyserades. Efter att vi varit ute på fältet transkriberades 

anteckningarna in i ett dokument på datorn i direkt anslutning till insamlingen för 

att ha ett färskt minne och kunna fylla i mer om det behövdes. 

Nästa steg i analysen blev att fortsätta kategoriseringen genom att söka efter fler 

mönster utefter forskningsfråga ett, hur förskollärare hanterar konflikter mellan 

barn. När vi sökte efter mönster så framkom fyra olika teman på hur konflikter 

hanteras, dessa presenteras i resultatet. Temana namngavs efter den 

konflikthanteringsmetod som framkom.  

Vidare i analysen användes forskningsfråga två och tre för att teoripröva Cohens 

konfliktpyramid (1995). I varje nivå av konfliktpyramiden (förebygga, hantera, 

hjälp och stopp) lyftes det in resultat som matchar med respektive nivå. Sedan 

letades det efter tecken på om konflikterna hanterades på ett socialt hållbart vis eller 

på ett inte socialt hållbart vis. För att lättare kunna hitta dessa tecken användes 

begreppsdefinitionen av vad som är socialt hållbart. Detta sista steg i den 

etnografiska analysen innebär att kategorierna sätts i relation mot teori och begrepp. 

En etnografisk analys är således ett upprepande arbetssätt (Hellman & Hellman 

2020). 
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4. Resultat och analys 

Resultaten presenteras utifrån de identifierade temana på konflikthantering under 

fyra olika rubriker, sedan följer en analys genom Cohens konfliktpyramid (1995). 

Där analyseras det även efter tecken på om det finns social hållbarhet eller inte.  

Alla namn som nämns i situationerna är fingerade namn. Förskolläraren benämns 

som Johan och resterande namn är barn.  

4.1 Resultat utifrån teman på konflikthantering 

Här under kommer resultatet presenteras utifrån olika teman för konflikthantering. 

Denna rubrik svarar för den första forskningsfrågan som lyder Hur hanterar 

förskollärare konflikter mellan barn? De fyra rubrikerna som presenteras är: 

konflikter hanterade genom förebyggande arbete, konflikter hanterade genom  

verbal stöttning, konflikter hanterade genom medling, konflikter hanterade genom 

uppmaning. 

4.1.1 Konflikter hanterade genom förebyggande arbete 

Temat innebär att hantering av konflikter sker förebyggande innan den har uppstått. 

Konflikter hanterade genom förebyggande arbete syntes via att förskolläraren 

verkade arbeta mycket med värdegrunden och de sociala relationerna. Det syntes 

att barnen har respektfull kommunikation sinsemellan genom att barnen lyssnar på 

varandra. Förskolläraren berättar självmant under vår deltagande observation att de 

arbetar mycket med att barnen ska få möjligheter att hantera konfliktsituationer 

själva, vilket vi här tolkar vara ett förebyggande arbete. ”Det är inte alltid 

nödvändigt att medla mellan barnen”. Förskolläraren som observerades verka ha 

en barnsyn som tyder på att han tror på att barn själva kan, vilket bekräftades även 

när Johan självmant berättade att de har det synsättet. “Vi vill att barnen ska försöka 

innan vi går in och hjälper till”. 

4.1.2 Konflikter hanterade genom verbal stöttning 

Temat innebär att konflikten hanteras genom att stötta barnen.   
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Tre barn leker i blå rummet som är litet till ytan och är inrett med kuddar och 

böcker.  Resterande barn i gruppen leker i det större lekrummet som är i anslutning 

till det blå rummet. Johan sitter på en rullpall i lekrummet. Barnen inne i det blå 

rummet börjar höja sina röster. Men Johan avvaktar innan han agerar. 

 

Liam:” Nej du får inte ta den!” 

Lo: ” Jo!” 

Förskolläraren riktar blicken in mot rummet men låter barnen fortsätta 

diskutera på egen hand.  

Liam: “Jag la den kudden där …” (ohörbart) 

Lo: “Jag behöver den.” 

Johan frågar: “Går det bra där inne?” 

Barnen riktar blicken mot Johan och nickar. 

Kent: “Du kan ta denna istället.” 

Barnen fortsätter att leka. 

I denna situation hanterar Johan konflikten genom att låta barnen hantera den i stor 

utsträckning på egen hand, han verkar vilja lyssna hur barnen agerar. Han riktar 

blicken mot barnen och iakttar, men när barnen fortsätter konflikten ställer han en 

kort fråga om hur det går. Johan säger till oss direkt efter situationen “Vi vill backa 

undan och ge barnen utrymme för inte störa deras lekar”. Detta visar på ett 

stöttande arbete av att hantera konflikter och bekräftar Johans tidigare ord kring att 

barnen själva ska försöka innan han kommer in och hjälper till.  

 

Kent och Hassan bygger ett stort slott av klossar. De lämnar sedan sitt bygge 

för att det är dags att äta frukost. Ett tredje barn (Lo) går fram till bygget och 

börjar flytta på klossarna. Detta ser Kent som varit med och byggt upp. 

Kent: “Nej, du får inte leka med det! Det är vårt “. Pekar mot Hassan 

Kent springer och hämtar Johan som inte finns rummet.  

Johan: “Vad är det som händer här?” 

Hassan: “Lo förstör vårt bygge!” 

Johan: “Då får ni tala om för Lo att det är ert bygge och att ni vill fortsätta 

leka med detta sen. För det tror jag inte Lo vet om.” 
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Hassan: “Det är vårt bygge, vi ska leka med det igen.” 

Lo: “Okej.” 

Alla tre barnen och förskolläraren lämnar situationen och går och äter 

frukost.  

I denna situation agerar Johan på ett liknande sätt som i föregående situation. Johan 

stöttar barnen genom en kort fråga, sedan går han vidare med att ge barnen verktyg 

för att hantera situationen på egen hand. Han uppmanar barnen till att kommunicera 

och ger de verktyg för att själva hantera konflikten, han stöttar dem. 

4.1.3 Konflikter hanterade genom medling 

Temat innebär att hanteringen av konflikten sker genom medling.  

Alla förskolans barn är ute på förskolans gård. Anton och Leo springer runt 

gungställningen. Anton jagar Leo. Anton faller omkull och Leo springer vidare. 

Johan uppmärksammar detta och tar sedan en god stund på sig att hantera 

konflikten.  

Johan: “Vad leker ni?” 

Anton: “Leo puttade mig.” 

Leo: Nej det gjorde jag inte alls.” 

Barnen pratar i mun på varandra och det samlas ganska många barn som 

lyssnar på vad som hände. Observatören backar lite eftersom barnen som varit 

inblandade i konflikten börjar visa tecken på att det är för många som lyssnar 

på incidenten.  

Samtalen fortsätter men observatören hör nu inte vad som sägs. Efter ett tag 

syns Johan och Leo börja gå åt sidan.  

Johan: “Jag vill prata lite med dig ensam Leo? Så pratar jag med dig sen?”  

(Tittar på Anton som nickar). 

Johan till Leo: “Vad var det som hände egentligen?” 

Leo: “Anton slog mig där inne i kojan!” 

Johan: “Var det därför du sprang efter Anton och puttade han?” 

Leo: “ja.” 
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Johan: “Det är aldrig okej att någon slår dig och det får jag prata med Anton 

om sen. Men det är inte heller okej att du fäller Anton. Jag förstår att du blir 

arg men då kan man prata om det istället”.  

Leo: “Ja” 

Johan: “Känns det okej att du pratar om det om det händer fler gånger?” 

Leo: “Ja.” 

Johan: “Då ska jag gå och prata med Anton om vad som hände, okej?” 

Leo: “Okej.” 

Johan går fram till Anton för att lyssna på hans version av händelsen.  

Johan: “Vad var det som hände?” 

Anton: “Leo puttade mig.” 

Johan: “Så får man såklart aldrig göra.” 

Anton: “Mm...” 

Johan: “Leo sa till mig att du slog han inne i kojan?” 

Anton: “NEJ! (skriker högt) Jag slog inte.” 

Johan: “Då verkar ni ha olika beskrivningar kring vad som hände.” 

Johan ropar på det andra barnet igen. Så båda två är med i samtalet.  

Johan: “Nu har jag pratat med er båda. Ni verkar ha lite olika beskrivningar 

om vad som hände. Leo säger att Anton slog dig inne i kojan (tittar mot Leo). 

Och Anton säger att detta inte stämmer. Hur gör vi nu då?” 

Barnen tittar i marken.  

Johan: “Hur ska vi lösa detta tycker ni?”  

Tystnad uppstår.  

Johan: “Ska ni bli vänner eller fortsätta vara ovänner?” 

Anton: “Jag vill vara ovänner en stund. “ 

Leo nickar. 

Johan: “Absolut det kan man vara. Ni behöver inte prata med varandra nu. Ni 

kan ta en paus.”  

I den här konfliktsituation blir det synligt att Johan medlar mellan barnen. Vilket 

innebär att han är en neutral part i konflikten. Exempelvis säger Johan till barnen 

“Jag vill prata lite med dig ensam Leo? Så pratar jag med dig sen?”. Johan vill 

lyssna in båda barnens berättelser av konflikten. Detta kan vara för att veta hur han 
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ska gå vidare i konflikthanteringen. Johan är hela tiden neutral i sin roll som 

medlare mellan barnen då han inte tar något barns parti. Till exempel säger Johan 

“Då verkar ni ha olika beskrivningar kring vad som hände”. Vidare i 

konflikthanteringen så uppmanar Johan barnen till att berätta sina behov för hur de 

ska fortsätta. Tystnad uppstår då bland barnen och Johan lägger fram ett förslag 

“Ska ni bli vänner eller fortsätta vara ovänner?” Barnen kommer då överens om 

att de vill fortsätta vara ovänner och tar en paus från varandra. Hela konflikten visar 

ett bra exempel på hur Johan är en neutral part som medlar fram en utgång som 

båda är nöjda med. En utgång behöver inte innebära att alla blir vänner, men barnen 

verkade ha en ömsesidig respekt för varandra trots att de såg sig som “ovänner”. 

Under följande konflikt hade förskolläraren till en början samtal med ett barn som 

försöker medla om att kompisarna inte håller sams. Barnen leker med leksakshästar 

som de kallar för “flyghästar”. Rummet kallas här för “flyghästrummet” då leken 

pågick där. Förskolläraren rörde sig igenom avdelningen som bestod av rum i 

fil, förmodligen för att få en överblick över alla barn som befann sig på avdelningen. 

Hela situationen utspelar sig i ett förlopp på cirka 20 minuter, där Johan går in och 

ur konflikten och deltar inte aktivt hela tiden. Det var färre personal på avdelningen 

under tillfället då det var lunchtid för annan personal.  

 

Förskolläraren Johan pratar med barnet i “flyghästrummet”.  

Ida säger till Johan: “de bråkar” (syftar på kompisarna i samma rum).  

Johan: Kan du hjälpa dem? Då blir du en konflikthanterare!  

Johan lämnar situationen och går till ett annat rum så länge, återkommer kort 

efter.  

Ida säger något ohörbart för observatören.  

Johan: Vem tror du blir ledsen då? 

Ida svarar ytterligare något ohörbart. 

Johan lämnar rummet 

Ida kommer ut till Johan som är i ett annat rum.  

Ida: “Nadja och Saga har dessa, men det var Anna som hade…” 

Johan till Ida: “Men det bestämmer Nadja och Saga…” 

Ida: Förut hade inte Nadja och Saga några flyghästar… 
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Johan återvänder till “flyghästrummet” 

Johan till samtliga barn (med en lugn röst): “Nu börjar jag tröttna på att ni 

inte kommer överens. Nu får ni sista chansen, annars får jag be er att plocka 

undan. Jag tror att ni själva tycker att detta är lite tråkigt”. 

Barnen svarar något ohörbart och fortsätter sedan med sin lek.  

Ovan nämnda situation visar på ett exempel där förskolläraren försöker medla 

mellan barnen men det finns faktorer som påverkar medlingen. Rummen på 

förskolan är placerade i fil och Johan har vid tillfället själv tillsynen för flera olika 

rum samtidigt och kan inte lägga full fokus på medling i konflikten. Johan lämnar 

konflikten två gånger då han behövs i ett annat rum samt att Ida behöver hämta 

Johan i ett annat rum. Hanteringen verkar leda till att konflikten eskalerar. 

Konflikten hanteras genom att Johan lämnar över hanteringen till barnen, vilket de 

inte riktigt verkar reda ut själva i den här situationen. Det tolkas att Johan försöker 

medla, men det fullföljs inte.  

I följande situation sitter Johan på golvet och pratar med Leo. Nadja kommer och 

börjar prata över huvudet på Johan och Leo, samt tar plastgranar som Leo har och 

bygger med till en tågbana. Leo protesterar med både med kroppsspråket och 

verbalt att han hade granarna som Nadja tog. Nadja går ifrån och ignorerar Johan 

och Leo. När Johan försöker hämta tillbaka Nadja så håller hon för öronen och 

ignorerar situationen. Johan går då och hämtar Nadja i handen och sätter sig med 

henne på en bänk.  

 

Johan förklarar med en lugn röst: ”Jag är inte arg, men jag tycker inte om när 

du går ifrån. Jag vill att du lyssnar på Leo.” 

Nadja fortsätter att visa ointresse av konflikten genom att titta åt andra hållet. 

Hon håller för öronen och fortsätter vara tyst.  

Johan fortsätter att förklara: “Det inte är okej att ta granarna från Leo…” 

Nadja fortsätter att hålla för sina öron.  

Johan: “Leo och jag blir ledsna om du inte vill lyssna på oss.”  

Johan lämnar samtalet med Nadja och låter henne vara ifred en stund.  

Nadja går till Leo och släpper granarna framför honom.  



 28 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

I denna situation tolkas det att Johan försöker medla mellan barnen genom att lyfta 

barnens olika behov som har hamnat i en konflikt. Johan försöker upprepade gånger 

att medla trots att Nadja fortsätter hålla för öronen. När Nadja inte svarar verbalt 

lämnar Johan situationen. Senare syns Nadja lämna tillbaks granarna till Leo, det 

är möjligt att detta beror på Johans medling. 

4.1.4 Konflikter hanterade genom uppmaning 

Temat innebär att konflikten hanteras genom uppmaning att sluta.  

Klockan är tidigt på morgonen och barnen börjar anlända till förskolan. Atmosfären 

i rummet är lugn och nedtonad. Barngruppen leker dämpat, några sitter och vilar. 

Två barn börjar prata med väldigt hög ton, Alva kittlar Tage som sitter och vilar i 

soffan.  

Tage: “Sluta, jag vill inte!” 

Alva fortsätter att kittla Tage och ignorerar vad han säger.  

Tage: “Sluta!” 

Johan uppmärksammar nu situationen och vänder sig mot barnen. Även den 

övriga barngruppen verkar bli distraherade av de höga tonerna från barnen i 

soffan.  

Johan: “Ni kan väl sitta i soffan och ta det lite lugnt på morgonen istället?” 

Tage och Alva slutar med det de håller på med och nickar mot förskolläraren.  

I den här situationen uttrycker Johan att barnen ska ta det lugnt på morgonen. Han 

uppmanar barnen till att ha en lugn morgonstund, om det är en skriven eller en 

oskriven regel framkommer inte av situationen. Det faktum att Tage inte gjort något 

fel överskuggas av att båda barnen får en uppmaning om att ta det lugnt “Ni kan 

väl sitta i soffan och ta det lite lugnt”. Johan hanterar konflikten genom att uppmana 

båda barnen att ta det lugnt, trots att Tage redan försökte göra detta. Han satt i soffan 

och blev ofrivilligt kittlad men blev ändå uppmanad om att ta det lugnt. Alla 

gruppens barn återgår till det de gjorde innan Alvas och Tages konflikt. 
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I kapitlet har det framkommit olika teman för konflikthantering. Förskolläraren 

hanterade konflikter genom förebyggande arbete, genom verbal stöttning, genom 

medling och genom uppmaningar.  

4.2 Analys utifrån konfliktpyramiden 

Under följande rubrik kommer resultatet analyseras utifrån konfliktpyramiden och 

ställas i perspektiv mot social hållbarhet. Rubriken svarar för den andra och tredje 

forskningsfrågan: Hur hanterar förskollärare konflikter på ett socialt hållbart vis? 

Och Hur hanterar förskollärare konflikter på ett inte socialt hållbart vis? 

Konfliktpyramiden presenteras under fyra underrubriker. Dessa är förebygga, 

hantera, hjälp och stopp. Kriterierna för social hållbarhet definieras med empati, 

respekt, välbefinnande, kommunikation och perspektivbyte. 

4.2.1 Förebygga 

Den första nivån i konfliktpyramiden handlar om att förebygga konflikter. Utifrån 

studiens resultat kan denna nivå kopplas till temat det förebyggande arbetet i 

förskolan. Johan berättade “Vi vill att barnen ska försöka innan vi går in och 

hjälper till”. Här uppmanas barnen till att försöka kommunicera och ta varandras 

perspektiv utan att vuxna stör försöket. Det förhållningssättet kan ses som 

förebyggande för konflikter, då förebyggande arbete också är konflikthantering. 

Detta är också i enighet med konfliktpyramiden och nivån förebygga. Hakvoort 

(2020) skriver att sociala relationer och social kompetens är av stor vikt i det 

förebyggande arbetet. Detta är någonting som det märks att förskolläraren arbetar 

med i sättet han talar med och om barnen. Genom detta ses tecken på att det 

förebyggande arbetet är socialt hållbart. 

I de konfliktsituationer som redan har uppstått lägger Johan vikt vid att barnen ska 

kommunicera. I en konflikt säger Johan till ett barn: “[...] Jag förstår att du blir arg 

men då kan man prata om det istället.”. Johan bekräftar barnet men uppmanar 

barnet till att kommunicera istället för andra handlingar. I en annan situation ses 

Johan arbeta med frågors som “Går det bra där inne?”. Detta citat är taget från en 

situation där Johan uppmärksammar att en konflikt är på väg att eskalera. Hakvoort 
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(2020) skrev om att konflikter kan förebyggas genom lyhördhet. Exemplet visar på 

det då Johan på ett lyhört sätt uppmärksammar konflikten och kommunicerar till 

barnen att han finns där vid behov. Barnen nickar när Johan ställer frågan och sedan 

fortsätter de leken med en egen hantering av konflikten. Denna typ av förebyggande 

arbete kan i denna studie förstås som socialt hållbart. 

4.2.2 Hantera 

Den andra nivån i konfliktpyramiden handlar om att hantera konflikter. För att 

återge nivån kort så handlar det om att parterna i konflikten förhandlar med 

varandra för att komma vidare. I följande situation uppmuntrar Johan ett barn till 

att lyssna för att ett perspektivbyte ska ske genom att säga “Jag är inte arg, men jag 

tycker inte om när du går ifrån. Jag vill att du lyssnar på Leo.” När barnet fortsätter 

att visa ointresse för att lyssna uppmanar Johan än en gång “Leo och jag blir ledsna 

om du inte vill lyssna på oss.” Cohen (1995) beskriver att barnen i denna nivå ska 

uppmuntras till att hantera konflikten själva. Johan uppmuntrar barnen till att lyssna 

på varandra. Troligtvis för att han ville att de skulle kommunicera. Här ses tecken 

på socialt hållbar konflikthantering då Johan uppmuntrar till empati, 

perspektivbyte, respekt och även barnens välbefinnande i situationen. Ett annat sätt 

för att barnen själva skulle hantera konflikten kan utläsas vara när förskolläraren är 

avvaktande och låter barnen hantera situationen själva. När förskolläraren sedan 

märker att stöttning behövs ställer han enbart en kort fråga “Går det bra där inne?” 

Barnen verkar med denna enkla fråga kunna fortsätta hantera konflikten på egen 

hand, kommunikationen mellan barnen utläses vara viktig. 

4.2.3 Hjälp 

Den tredje nivån i konfliktpyramiden är hjälp. I denna nivå behöver parterna hjälp 

med att kommunicera med en neutral tredje part. I konfliktsituationen med 

flyghästarna försöker Johan medla mellan parterna, men där och då verkar han inte 

tiden eller möjligheterna att fullfölja hanteringen. Han stannar inte kvar i rummet 

på grund av andra faktorer. Cohen beskriver just detta under denna nivå, att det kan 

vara tidskrävande att medla i konflikter för lärare (Cohen 1995). Den här situationen 

visar tecken på inte vara socialt hållbar då medlingen inte blir så fullständig som 
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det hade behövts. I situationen som skedde ute på gården där två barn jagar varandra 

och en konflikt uppstår när ett barn faller omkull syns det hur Johan medlar mellan 

barnen. “Nu har jag pratat med er båda. Ni verkar ha lite olika beskrivningar om 

vad som hände. Leo säger att Anton slog dig inne i kojan (tittar mot Leo). Och 

Anton säger att detta inte stämmer. Hur gör vi nu då?”. Johan tar in bådas 

beskrivningar av händelsen på ett neutralt vis. Han erbjuder barnen perspektivbyte, 

är empatisk i sitt ledarskap, visar barnen att de ska respektera varandra i konflikten 

samt att han inbjuder till kommunikation i hanteringen vilket visar tecken på att 

situationen blir socialt hållbar.   

4.2.4 Stopp 

Den fjärde nivån i konfliktpyramiden benämns som stopp. I denna nivå så stoppas 

konflikten omedelbart då beteendet är olämpligt.  Exempel på en situation som visar 

på stopp är ute på gården när två barn jagar varandra och den ena ramlar omkull 

och Johan uppmärksammar en situation som behöver stoppas. Detta gör han genom 

att ställa en avledande fråga “Vad leker ni?”. Johan stoppar situationen på ett 

neutralt sätt. Han lägger inga värderingar i vad som sker utan han låter barnen 

förklara för honom vad som händer utifrån sina egna perspektiv. På så vis ses där 

tecken på att detta sätt att stoppa en konflikt är socialt hållbar. I en annan situation 

som Johan bedömer behöver eventuellt stoppas är den som handlar om 

flyghästarna. Efter en tids försök till medling verkar Johan ge upp och säger då “Nu 

börjar jag tröttna på att ni inte kommer överens. Nu får ni sista chansen, annars 

får jag be er att plocka undan. Jag tror att ni själva tycker att detta är lite tråkigt.” 

Här stoppar Johan konflikten genom att varna för att om barnen fortsätter som de 

gjort så kommer de bli ombedda att plocka undan leksakerna. Konflikten behöver 

troligtvis stoppas för att Johan tidigare har misslyckats i sin medling. Genom detta 

tolkas denna situation som icke socialt hållbar. 

Resultatet i detta avsnitt visar vilka tecken på social hållbarhet som framkommit 

eller tecken på när det inte framkommit med hjälp av konfliktpyramiden. Någonting 

som också blev tydligt under analysen var att konfliktpyramiden är en helhet. Att 

bryta upp de olika nivåerna kan vara svårt då de alla är beroende av varandra. 
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Nivåerna går lite in i varandra och det försvårar ibland att tolka vilken situation som 

hör till vilken nivå. En och samma situation kan därför hamna under flera olika 

nivåer i pyramiden. I ett praktiskt arbete med pyramiden krävs det inte att nivåerna 

delas upp, men det var nödvändigt när pyramiden ska analyseras. 

5. Diskussion och slutsatser 

Denna diskussion inleds med att påminna om syftet för studien som är att utveckla 

kunskap om hur förskollärare hanterar konflikter mellan barn i förskolan för en 

social hållbarhet. Begreppet konflikt definieras i denna studie som när två eller fler 

individer har motsättningar mot varandra, konflikthantering definieras som det sätt 

en konflikt behandlas på, det kan vara allt från att förebygga konflikter till att medla, 

eller att stoppa konflikten. Den sociala hållbarheten definieras för studien med hjälp 

av begreppen empati, kommunikation, välbefinnande, respekt och perspektivbyte. 

Grundantagandet för studien är att konflikter är ett socialt fenomen i vardagen som 

är en del av det mänskliga samspelet. Det har även framkommit i studiens empiri 

att konflikter sker i det sociala samspelet mellan barnen i förskolan.  

Empirin gav kunskap om att förskollärare ibland hanterar konflikter genom att 

stötta barnen med enkla frågor eller verktyg, för att sedan låta barnen hantera 

konflikterna på egen hand. Vestal och Jones (2004) studier gav resultat som pekar 

på att när lärare använder lämpliga konflikthanteringsmetoder så kan barnen i större 

utsträckning hantera konflikterna själva. Det förebyggande arbetet med konflikter 

verkar även peka mot att förskolläraren vill rikta barnen mot att hantera konflikter 

på egen hand, men att det finns konflikter där barnen behöver mer hjälp än så. 

Larsson, Hakvoort och Lundström (2022) kom fram till i sin studie att den metod 

lärare väljer att hantera konflikter med är beroende av vilken situation de befinner 

sig i. Det kan förklara varför förskolläraren ibland väljer att arbeta förebyggande, 

eller genom stöttning, medling, eller att hantera konflikter genom en uppmaning.  

Den här studiens empiri visade även att vid konflikter som hanteras med fullt ut 

med medling, leder hanteringen till att barn som är med i konflikterna blir tillfreds 

med utgången av att fått framföra sina olika perspektiv, oberoende av vad dessa 
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olika perspektiv var. Kolfjords (2009) forskning visar på att alla parter blir nöjda 

om de får säga sin mening i en konflikt. I Kolfjords (2009) studie fokuseras det 

dock på kamratmedling, men det verkar ha samma utgång som när förskolläraren 

som tredje part medlar med kunskapen som framkommit här. Tidigare nämndes det 

även att Kolfjords (2009) studie var baserat på ett enskilt fall, men utgången blev 

ändå densamma i föreliggande studie. I empirin om det förebyggande arbetet i 

hanteringen av konflikter mellan barn påvisar det även att förskollärare i 

föreliggande studie vill att barn i förskolan ska försöka att antingen hantera 

konflikten på egen hand eller försöka medla mellan varandra. Försöken är, vad vi 

tolkar det som, i enighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket 2018) 

som skriver att: arbetslaget ska hjälpa barnen med att lösa och bearbeta konflikter 

som uppstått samt att alla parter ska respektera varandra. Att lösa och bearbeta 

konflikter tolkar vi i föreliggande studie även som att förskolläraren backar undan 

och låter barnen försöka i första hand hantera konflikten på egen hand med hjälp av 

varandra. Förskolläraren respekterar då enligt oss barnen och dess egna förmåga att 

kunna men att läraren måste vara närvarande i konflikten för att stötta eller medla 

vid behov.  

I Larsson, Hakvoort och Lundströms (2022) studie intervjuade de lärare i lågstadiet 

och i den föreliggande studien har vi observerat förskollärare. Författarna av 

tidigare nämnda studie är osäkra på om intervjustudiens resultat stämmer överens 

med hur det faktiskt ser ut i hanteringen av konflikter. Det kan bekräftas av den 

föreliggande studien att även förskollärare använder sig av olika strategier beroende 

på vilka konflikter som uppstått mellan barnen. Vi tolkar det som att det ligger på 

förskolläraren att inneha den kompetensen att avgöra när och om hen behöver 

hantera konflikten mellan barnen.  

I föreliggande studie nämns det att social hållbarhet och demokrati har vissa likheter 

med hur de definieras. Johansson och Emilssons (2016) studie inriktar sig på om 

konflikter kan vara en källa till lärande för demokrati. Vi anser med stöd av en del 

av föreliggande studies resultat att det kan vara en källa till lärande för demokrati 

beroende på hur lärare hanterar konflikter mellan barn i förskolan, men det 

synliggjorde också att det inte behöver ske ett lärande om demokrati i hanteringen 
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av konflikter. Detta då det framkom i resultatet att förskollärare även kommer med 

uppmaningar till barnen i hanteringen av konflikter. Vi ställer oss frågande om det 

här är en mänsklig faktor och en mer vanlig hantering av konflikter idag än vad som 

tros vara. Johansson och Emilsson (2016) skriver att makt är en del av relationer 

mellan människor och kan påverka andra människors vilja. Makten som 

förskolläraren besitter i relation till barnen i studien synliggjordes i resultatet när 

förskolläraren uppmanade barnen att sluta med ett visst beteende. Johansson och 

Emilsson (2016) påpekar att det måste finnas en grundläggande respekt mellan 

parterna för att ett lärande om demokrati ska ske trots att kommunikationen inte 

alltid är respektfull sinsemellan parterna som ingår i konflikterna.  Åberg och Lenz 

Taguchi (2018) lyfter att demokrati inte är något som lärare kan lära barnen, utan 

är en pågående process som alla verksamma i förskolan bygger och lever i 

tillsammans (Åberg & Lenz Taguchi 2018). Det finns alltså vissa motsägelser i vad 

Åberg och Lenz Taguchi (2018) och vad Johansson och Emilsson säger (2016). 

Johansson och Emilsson (2016) utgångspunkt är att det går att lära demokrati och 

Åberg och Lenz Taguchi (2018) skriver att det är en process som alla lever i. Vi 

kan se att det går att hantera konflikter på ett socialt hållbart vis för att även lära för 

demokrati.  

Det är intressant att resultatet visade att förskolläraren hanterar konflikter med 

uppmaningar, trots att förskolläraren är utbildad inom ICDP (2022) vilket innebär 

att arbeta med vägledande samspel mellan barnen. Ändå användes uppmaningar till 

barnen, istället för att använda tillfället för att exempelvis medla eller stötta och ha 

vägledande samspel. Men sen finns alltid den mänskliga faktorn som påverkar hur 

individer agerar och kanske också specifika omständigheter som råder i en viss 

situation eller miljö.  

5.1 Diskussion utifrån konfliktpyramiden och 
slutsatser 

I empirin gjordes en analys utifrån Cohens (1995) konfliktpyramid. Här följer en 

diskussion av analysen utifrån de fyra nivåerna förebygga, hantera, hjälp och stopp. 

Det kommer även att diskuteras social hållbarhet i konfliktpyramidens olika nivåer.  
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I nivån förebygga kan det utläsas av empirin att det finns faktorer som avgör om 

det förebyggande arbetet blir socialt hållbart. Hakvoort (2020) menar att grunden 

för att förebygga konflikter byggs upp genom bland annat kommunikation, empati, 

lyhördhet och perspektivbyte innan konflikten ens har uppstått. Empirin visade 

exempel på förebyggande arbete som kan tolkas vara socialt hållbart. Detta var 

bland annat när förskolläraren sa “Vi vill att barnen ska försöka innan vi går in och 

hjälper till”. Genom att använda sig av detta förhållningssätt ges barnen möjlighet 

att hantera konflikten på egen hand. Borg och Gericke (2021) skriver i sitt 

resultatavsnitt att förskollärare beskrev hållbar utveckling som något som kan 

arbetas med under hela dagen. Det nämnda exemplet tidigare påvisar att 

förskollärare inte ska vara rädda för att arbeta socialt hållbart i det förebyggande 

arbetet. I förskolans värdegrund står det bland annat att barnen ska utveckla 

förmåga att vara empatisk, ha omtanke för varandra och kunna tänka sig in i andra 

personers situation (Skolverket 2018). Detta låter förskolläraren barnen själva 

prova på genom att backa, men ändå finnas tillgänglig. Förskolläraren 

uppmärksammades vid flertalet tillfällen fråga barnen “Hur går det?”. Vilket kan 

förstås som att förskolläraren finns tillgänglig ifall barnen behöver honom. 

Hakvoort (2020) skrev att konflikter kan förebyggas genom lyhördhet, vilket 

förskolläraren är genom att visa sin närvaro.  

I nivån förebygga kan det dras slutsatser att hanteringen av konflikter mellan barn 

kan bli socialt hållbar även om förskolläraren inte ingriper nämnvärt. Vilket vi 

tolkar som att barn har fått verktyg i det förebyggande arbetet att hantera konflikter 

på egen hand genom kommunikation, empati, lyhördhet och perspektivbyte. Vi 

anser dock att verktygen måste låtas få prövas av barnen själva för att få effekt för 

en social hållbarhet.   

I nivån hantera är det synligt att kommunikation är centralt. Resultatet för den här 

studien påvisar att kommunikation är redskapet för att barnen ska kunna hantera 

konflikten på egen hand. Kommunikation är även ett av begreppen som används 

för att definiera social hållbarhet i denna studie. Ett tillvägagångssätt för att 

kommunicera är Non Violent Communication (NVC). Vid detta tillvägagångssätt 

arbetas det för respekt, empati och kommunikation (Göthlin & Widstrand 2020). I 
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resultatet framkom det att kommunikationen som förskolläraren använde sig av var 

i enighet med NVC. Metoden utgår från värderingar som bygger på att människor 

vill varandra väl och på så vis bidra till välbefinnande (Ibid.). Situationerna tolkas 

vara socialt hållbara för att förskolläraren uppmuntrade lugnt till perspektivbyte och 

kommunikation för att hantera konflikten mellan barnen.   

Slutsatsen är att om barn får möjlighet och stöttning att hantera konflikten på egen 

hand blir konflikten hanterad på ett socialt hållbart vis. I resultatet uppmuntras 

barnen till kommunikation som vi tolkar vara socialt hållbart trots att barnen ibland 

inte ville kommunicera verbalt. Förskolläraren lämnade då barnet ifred en stund. 

Detta är i enlighet med Hansen, Sandseter och Selands (2018) studie där de 

undersökte barns upplevelser i sociala relationer med vuxna och andra barn i 

förskolan. Deras resultat visade på att de sociala relationerna som barn hade i 

förskolan var viktigast för deras välbefinnande. Lärare bör därför lyssna in barnen 

och använda sig av ett förhållningssätt som skapar positiva relationer mellan alla 

parter i förskolan (Hansen Sandseter & Seland 2018). Det kan förstås göra 

hanteringen av konflikten mellan barn till en bättre upplevelse för alla inblandade 

trots att alla inte får som de vill i konflikten.  

I nivån hjälp blev det synligt att de omständigheter förskolläraren befann sig i 

avgjorde hur väl konflikten blev hanterad med medling. När förskolläraren verkade 

ha tid att medla i konflikten blev utgången att barnen tolkades vara tillfreds med 

konfliktsituationen vilket knyter an till Kolfjords (2009) forskning som visar på att 

om alla får säga sin mening i en konflikt så blir de nöjda med situationen (Kolfjord 

2009). Om det däremot blir tvärt om, att barnen inte fick framföra sin mening i 

konflikten så visar empirin på att utgången blir en annan. Vi förstår det som att 

barnen inte verkade nöjda med utgången av konfliktsituationen, och situationen 

behövde istället senare stoppas. Cohen (1995) framför att denna nivå är utmanande 

då den är väldigt tidskrävande. Det är inte alltid lärare har denna tid då det kan 

finnas fler barn i gruppen som också behöver uppmärksamhet (Cohen 1995), vilket 

också resultatet från denna studie visar. Hakvoort (2020) menar att istället för att 

medla så går det snabbare att stoppa konflikten. Det innebär alltså en hantering på 

den fjärde nivån (Hakvoort 2020). 
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Resultatet från denna studie pekar på att om en konflikt hanteras genom medling 

kan förhållningssättet ses som socialt hållbart. Men för att det ska vara socialt 

hållbart behöver medlingen innebära att alla barn får förmedla sin mening i 

konflikten. Det blir inte hållbart om förskolläraren inte hinner att medla mellan 

konfliktens alla barn. Det inger då inte empati och perspektivbyte i den utsträckning 

som behövs för att bli socialt hållbart. 

I nivån stopp framkom det att en konflikt kan stoppas på olika sätt. Det första sättet 

som blev synligt var att stoppa konflikten genom att avleda barnen med en fråga, 

därefter återvände förskolläraren till nivån under som är att medla för att lyssna in 

parternas behov och önskan om handling. Denna nivå handlar om att stoppa ett 

oönskat beteende (Hakvoort 2020), men det kan alltså stoppas på olika sätt. Det sätt 

som användes i den första situationen tolkas av oss vara ett lågaffektivt bemötande, 

vilket innebär att förskolläraren pratar lugnt för att överföra detta till barnet i 

konfliktsituationen (Hejlskov Elvén 2020). Det första sättet bedöms var socialt 

hållbart då det uppmuntrar barnen till kommunikation, perspektivbyte, empati, 

respekt för det andra barnet i konflikten. Det andra sättet att stoppa en konflikt 

innebar att varna för påföljder. Här användes inte samma lågaffektiva bemötande, 

det var snarare varningen för påföljder som gjorde att konflikten stoppades. Detta 

tillvägagångssätt bedöms inte vara socialt hållbart då den inte bjöd in till 

kommunikation, vilket även gjorde att perspektivbytet uteblev. Det fanns däremot 

fortfarande empati och respekt i förskollärarens sätt att stoppa konflikten då han 

lyfte in en del känslor i det han förmedlade. 

Slutsatser kan dras kring denna nivå att konflikter kan stoppas på olika sätt, men 

det är hur konflikten stoppas som avgör om det är socialt hållbart eller inte. 

Hakvoort (2020) skriver att konflikter oftast hanteras med hjälp av nivå fyra (stopp) 

i skolan och förskolan genom att lyfta fram vilka regler som finns och att de bryts 

(Ibid.). Men i föreliggande studie blev det synligt att fördelningen mellan de olika 

nivåerna är jämnare. Det insamlade materialet hade minst konfliktsituationer som 

resulterade i ett stopp. Detta är nya fakta som framkommer, vilket absolut bör 

undersökas mer, då urvalet i föreliggande studie är så begränsat. Men en undran 

uppstår om det kan vara satsningen på att alla som studerar till lärare ska läsa 
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konflikthantering i sin utbildning (SOU 2008:109), som i sin tur kan ha påverkat att 

konflikthantering kan ha blivit mer etablerat. På grund av mer utbildning i ämnet 

kanske de tre första nivåerna i konfliktpyramiden synliggörs mer nu än tidigare, 

vilket kan innebära att färre konfliktsituationer som måste stoppas uppstår.  

Sammantaget kan det konstateras att Cohens (1995) konfliktpyramid kan utgöra en 

lämplig arbetsmodell för att få syn på huruvida förskollärare arbetar socialt hållbart 

eller inte. Därmed kan konfliktpyramiden användas för att kvalitetssäkra barnens 

utveckling och lärande i förskolan. Vilket är information som är användbar för alla 

verksamma förskollärare då kvalitetssäkring för barnens utveckling och lärande står 

inskrivet i Lpfö (Skolverket 2018) som är varje förskollärares ansvar.  

Hållbar utveckling nämns i Lpfö 18 (Skolverket 2018) åtta gånger. Därför är det en 

betydande del av arbetet med barnens utbildning. Det har bekräftats att konflikter 

finns hela tiden i förskolan, det gäller då att ta vara på konflikterna som en möjlighet 

för att arbeta med social hållbarhet. Denna kunskap kan vara av nytta för 

verksamma förskollärare. Borg och Gerickes (2021) resultat indikerar att 

förskollärare var oroliga för ökad arbetsbelastning när de skulle arbeta med hållbar 

utveckling, men också att de tyckte det var viktigt ämne. Ett argument som då kan 

framföras är att det inte behöver innebära en ökad arbetsbelastning för förskollärare 

om vardagliga konfliktsituationer mellan barn används för att utbilda i den sociala 

hållbarheten. Förskollärarna behöver som tidigare nämnts se möjligheterna och 

även vara pålästa för att kunna hantera konflikterna mellan barn på ett socialt 

hållbart vis. Social hållbarhet har även i den här studien setts som en del av 

förskolans demokratiarbete. Johansson och Emilssons (2016) studie bekräftar bland 

annat att om individer ska lära sig demokrati i konfliktsituationer så måste det finnas 

en grundläggande respekt i kommunikationen (Johansson & Emilssons 2016). Men 

enbart respekt räcker inte för att det ska bli socialt hållbar konflikthantering det 

måste även finnas empati, perspektivbyte och kommunikation som är begrepp som 

används i den här studien för att definiera social hållbarhet.  

Föreliggande studie har medfört kunskap kring hur konfliktpyramiden kan 

användas i arbetet med social hållbarhet i konfliktsituationer mellan barn i 

förskolan. Den har också givit en inblick i hur förskollärare kan arbeta med att 
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inkludera social hållbarhet i vardagliga situationer. Att arbeta med social hållbarhet 

är en del av Agenda 2030 och de globala målen (FN 2015), närmare bestämt mål 4 

som handlar om god utbildning för alla och att alla barn ska få en utbildning som 

lägger grunden för ett livslångt lärande. Då utbildning bland annat bidrar till 

människors hälsa och välbefinnande.  

Slutligen vill vi framföra att föreliggande studie har dementerat våra föreställningar 

kring att konflikter ofta enbart stoppas i förskolan, och att barns välbefinnande inte 

beaktas vid de tillfällena, vilket var anledningen till studiens huvudfokus. Nu har 

det synliggjorts att konflikter hanteras med flera olika metoder och att konflikter 

oftast hanteras på ett socialt hållbart vis. 

5.2 Metoddiskussion 

Kritik kan riktas mot studiens utformning då urvalet och det insamlade materialet 

är väldigt smalt då det enbart undersöker en förskollärares metoder för att hantera 

konflikter, på grund av detta kan studiens överförbarhet ifrågasättas. Men det bidrar 

istället till en djupare förståelse för hur förskolläraren i studien arbetar i 

konfliktsituationer. Studiens validitet kan sättas i relation till hur väl resultatet 

svarar på forskningsfrågorna och syftet. Urvalet bestod av en utbildad förskollärare 

vilket även var det som forskningsfrågorna riktade sig till. Metoderna har även de 

anpassats till syftet. Thornberg och Fejes (2019) beskriver validitet som när det som 

undersökts verkligen var det som skulle undersökas, och om rätt metoder har 

använts för syftet. Då detta har beaktats kan studien anses ha hög validitet.  

Det framkom under studiens gång att det var svårt att observera hur förskolläraren 

arbetar förebyggande genom användning av den etnografiskt inspirerade metoden. 

Här hade det varit bra att kunna komplettera studien med intervjuer för att få 

förskollärares berättelser kring detta. Det insamlade materialet kring nivån 

förebygga baserades istället på tolkningar av hur förskolans kultur ser ut, samt korta 

berättelser som förskolläraren själv tog upp utan att frågor ställdes.  
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5.3 Vidare forskning 

Vidare forskning föreslås med samma forskningssyfte som föreliggande studie men 

med ett större urval och under en längre tid för att få ett större djup av empiri. Istället 

för att enbart vara en etnografiskt inspirerad studie så hade etnografi kunnat göras 

fullt ut. En annan intressant inriktning hade varit att komplettera observationerna 

med intervjuer för att kunna ställa följdfrågor till förskolläraren och på så vis få svar 

på varför konflikterna hanterades på de olika sätten. Vidare anser vi även att det 

hade varit intressant att göra en renodlad intervjustudie kring hur förskollärare 

arbetar förebyggande med konflikter, då det förebyggande arbetet bara gav små 

ljusglimtar genom observationer. Det har även dykt upp tankar kring att göra en 

kvantitativ studie där syftet är att undersöka hur många gånger konflikter hanteras 

på de olika nivåerna, eftersom det framkom i denna studie att fördelningen i 

konfliktpyramiden inte var så som Hakvoort (2020) hävdar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

6. Referenslista 

Björklund, S. (2020). Lärande för hållbar utveckling- i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Borg, F. & Gericke, N.  (2021). Local and Global Aspects: Teaching Social 

Sustainability in Swedish Preschools. Sustainability, 13(7), ss. 1-17.  

https://doi.org/10.3390/su13073838 [2022-09-05] 

Cohen, R. (1995). Peer mediation in schools - Students resolving conflict. USA: 

Good Year Books. 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=iwlpIsL16EgC&oi=fnd&pg=PP9&

dq=Cohen,+R.+1995/2005.+Students+resolving+conflict.+Peer+mediation+in+sc

hools&ots=V4KtWTB3w&sig=nXIjZDlnjJVQXZcaF4jLp7GXxXU&redir_esc=y

#v=onepage&q&f=false  [2022-09-26] 

Denscombe, M. (2014) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 3 uppl., Lund: Studentlitteratur AB. 

FN (2015). Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet 

(SOU 2019:13). Stockholm: Utrikesdepartementet och miljödepartementet. 

https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/  [2022-09-27] 

Göthlin, M. & Widstrand. (2020). Nonviolent Communication. I Hakvoort, I. (red.) 

Konflikthantering: i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups, ss. 163–188. 

Hakvoort, I. (2020). Skolans uppdrag och konflikthantering. I Hakvoort, I. (red.) 

Konflikthantering: i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups, ss. 44-63.  

 

Hansen Sandseter, E. & Seland, M. (2018). 4–6-year-Old Children’s Experience of 

Subjective Well-Being and Social Relations in ECEC Institutions. Child Indicators 

Research, 11, ss, 1585–1601.  

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s12187-017-9504-5 [2022-05-11]  

https://doi.org/10.3390/su13073838
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=iwlpIsL16EgC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Cohen,+R.+1995/2005.+Students+resolving+conflict.+Peer+mediation+in+schools&ots=V4KtWTB3w&sig=nXIjZDlnjJVQXZcaF4jLp7GXxXU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=iwlpIsL16EgC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Cohen,+R.+1995/2005.+Students+resolving+conflict.+Peer+mediation+in+schools&ots=V4KtWTB3w&sig=nXIjZDlnjJVQXZcaF4jLp7GXxXU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=iwlpIsL16EgC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Cohen,+R.+1995/2005.+Students+resolving+conflict.+Peer+mediation+in+schools&ots=V4KtWTB3w&sig=nXIjZDlnjJVQXZcaF4jLp7GXxXU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=iwlpIsL16EgC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Cohen,+R.+1995/2005.+Students+resolving+conflict.+Peer+mediation+in+schools&ots=V4KtWTB3w&sig=nXIjZDlnjJVQXZcaF4jLp7GXxXU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/
https://www-springer-com.ezproxy.hkr.se/journal/12187/
https://www-springer-com.ezproxy.hkr.se/journal/12187/
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s12187-017-9504-5


 42 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Hejlskov Elvén, B. (2020). Beteendeproblem i skolan. 2 uppl., Stockholm: Natur 

och Kultur.  

Hellman, A. & Hellman, J. (2020). Etnografi och deltagande observation. I 

Åkerblom, A., Hellman, A. & Pramling, N. (red.) Metodologi: för studier i, om och 

med förskolan. Malmö: Gleerups, ss. 147–166. 

ICDP (2022) Vägledande samspel. 

https://www.icdp.se/forskning-och-teori/ [2022-09-23] 

 

Johansson, E. & Emilsson, A. (2016). Conflicts and resistance: potentials for 

democracy learning in preschool. International journal of early years education, 

24(1), ss, 19–35. 

http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2015.1133073 [2022-09-19] 

  

Kolfjord, I. (2009). Alternativ konflikthantering - Hur kamratmedling kan påverka 

elevers relationsskapande. Educare - Vetenskapliga skrifter, nr 2–3, ss, 119-135.  

http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1401472/FULLTEXT01.pdf [2022-09-

10]  

  

Källström, Å. & Andersson Bruck, K. (2017). Etiska reflektioner i forskning med 

barn. Malmö: Gleerups.  

  

Larsson, K., Hakvoort, I. & Lundström, A. (2022). How teachers understand and 

strategize about emerging conflicts. British Educational journal, 00, ss, 1-18.   

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1002/berj.3794 [2022-05-09]  

  

Lindgren, A-L. (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Malmö: 

Gleerups. 

  

Nationalencyklopedin. (2022). Hantera.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/hantera [2022-09-13] 

  

https://www.icdp.se/forskning-och-teori/
http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2015.1133073
http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1401472/FULLTEXT01.pdf
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1002/berj.3794
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/hantera


 43 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Nationalencyklopedin (2022). Konflikt. 

http://www-ne-se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konflikt [2022-

09-13] 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.  

 

SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning (HUT07). Utbildningsdepartementet.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2008/12/sou-2008109/ [2022-05-06]   

 

Säljö, R. (2015). Lärande: En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: 

Gleerups. 

Thornberg, R. & Fejes, A. (2019) Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa 

studier. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 

Liber ss 273-295. 

 

Vestal, A. & Jones, N. (2004) Peace building and conflict resolution in preschool 

children. Journal of research in childhood education, 19 (2), ss 131-142. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1080/02568540409595060 [2022-11-02] 

  

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 2017-

08-29. Stockholm: Vetenskapsrådet 

https://www.vr.se/ [2022-11-01 

 

Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2018). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati 

i pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.  

 

 

http://www-ne-se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konflikt
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/12/sou-2008109/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/12/sou-2008109/
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1080/02568540409595060
https://www.vr.se/


 44 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

7. Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 

 

Till förskollärare på ***avdelning ***.  

 

Förfrågan att delta i studie om hållbar konflikthantering.  

Denna undersökning görs av förskollärarstudenterna Pauline Ahlbom och Emma 

Bech från Högskolan Kristianstad. Under sista terminen på 

förskollärarutbildningen ska vi som ett led i utbildningen göra ett examensarbete. 

Examensarbetet du är tillfrågad att delta i handlar om hållbar konflikthantering. Vi 

ska studera olika konfliktsituationer. Våra förväntningar på ditt deltagande är att du 

agerar som du brukar göra i konfliktsituationer trots vår närvaro. 

Tillvägagångssätt 

Studenterna kommer observera dig som förskollärare under en till två dagar i 

förskolans verksamhet. Materialet kommer att samlas in med fältanteckningar. 

Undersökningen görs för att bygga på kunskapen kring hur förskollärare hanterar 

konfliktsituationer i förskolan. Du är tillfrågad för att delta i denna studie då du är 

utbildad förskollärare och verkar i det område som studenterna valt ut.  

Efter att materialet samlas in kommer studenterna analysera och kategorisera 

observationerna. Detta kommer sedan sättas i relation till tidigare forskning och 

teorier om konflikthantering. Slutresultatet får du ta del av om du önskar.  

 

Etiska överväganden 

Vid all forskning med människor så är etiska övervägande någonting som måste 

beaktas.  

• Du har rätt till information kring studien, därför skrivs detta brev.  

• Deltagandet är frivilligt. Även om du valt att delta kan du avbryta din 

medverkan utan motivering. 
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• Datan kommer bestå av skriftliga anteckningar som är helt anonyma och 

inte går att spåra tillbaka till dig. 

• Den insamlade datan förvaras sedan oåtkomligt för utomstående. 

• Datan som samlas in kommer enbart att användas till föreliggande studie. 

• GDPR följs 

 

Kontaktuppgifter 

Student: Pauline Ahlbom: pauline.ahlbom0028@stud.hkr.se  

Student: Emma Bech: emma.bech0139@stud.hkr.se 

Handledare: Lars-Erik Nilsson: Lars-erik.nilsson@hkr.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pauline.ahlbom0028@stud.hkr.se
mailto:emma.bech0139@stud.hkr.se
mailto:Lars-erik.nilsson@hkr.se
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Bilaga 2 Samtyckesformulär  

 

Samtycke till att delta i studien. Jag har fått muntlig och skriftlig informationen 

om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga 

informationen. 

 

 ☐ Jag samtycker till att: 

 

• Delta i studien av förskollärarstudenterna Pauline Ahlbom & Emma Bech.  

• Jag har läst och tagit del av ovanstående information.  

• Att det insamlade materialet kommer att bevaras tills att uppsatsen är 

godkänd. 

 

Deltagande i studien. 

 

Ort och datum:_______________________________________ 

 

Namnteckning:_______________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________ 

 

 

Ansvariga för studien. 

 

Ort och datum:_______________________________________ 

 

Namnteckning:________________________________________ 

 

Namnförtydligande: Pauline Ahlbom 

 

Ort och datum:_______________________________________ 

 

Namnteckning:________________________________________ 

 

Namnförtydligande: Emma Bech 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till vårdnadshavare som har barn på ***** 

 

Hej! 

 

Vi heter Emma Bech och Pauline Ahlbom. Vi är förskollärarstudenter som går sista 

terminen på Högskolan Kristianstad. Sista terminen i utbildningen har vi i uppgift 

att skriva ett examensarbete och har därför tillfrågat ditt barns avdelning om hjälp 

till uppgiften. Vi kommer att studera hur förskollärare hanterar konfliktsituationer 

mellan barn. Barns repliker antecknas men det är förskollärarens agerande som är i 

fokus. Det som samlas kommer inte gå att identifiera till vare sig personer eller 

plats. Om ni som vårdnadshavare inte vill att ert barns repliker ska antecknas så 

kontakta oss. Vi kommer även fråga era barn om det är okej att vi antecknar.  

 

Ingen filmning eller ljudupptagning kommer att ske.  

 

Vi kommer vara på ditt barns avdelning onsdagen den 21 september från klockan 

07:30. 

 

Tack för att ni tar emot oss, det ska bli spännande att observera!  

 

Undrar du något så kan ni nå oss på följande mailadresser. 

 

Pauline Ahlbom: pauline.ahlbom0028@stud.hkr.se  

Emma Bech: emma.bech0139@stud.hkr.se 

 

mailto:pauline.ahlbom0028@stud.hkr.se
mailto:emma.bech0139@stud.hkr.se

