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Sammanfattning 

Syftet med studien var att synliggöra hur pedagogerna arbetar för att främja barns språkliga 

och kommunikativa utveckling under konflikthantering på förskolor. Studien fokuserar på 

språkets betydelse och vilka metoder pedagogerna använder sig av i sitt arbetssätt för att lösa 

konflikter med hjälp av just språket. Studien omfattade två yrkesgrupper, förskollärare och 

barnskötare inom två olika kommuner. Sammanlagt intervjuades 10 pedagoger inom 

Uppsala och Sigtuna kommun. Fältstudien strukturerades och utfördes med hjälp av 

kvalitativ metod där intervjuer användes som ansats. Intervjuerna skedde inom ramen av 

förskolornas verksamhet där pedagogerna tillfrågades om hur de arbetar med konflikter samt 

hur de ser på språkets betydelse när det kommer till konflikthantering. Den teoretiska 

utgångspunkten i denna studie baseras på det sociokulturella perspektivet med den främste 

förespråkaren Lev Vygotskij. Inom denna teori ses språk som ett viktigt redskap. Resultatet 

indikerade att pedagogerna i båda kommuner arbetade på ett likartat sätt där båda 

yrkesgrupperna upplevde och såg språket som ett viktigt redskap för att hantera konflikter. 

Vidare visade resultat hur pedagogerna ser sig själva som stödjande och som medlare inom 

konflikter som uppstår i barngruppen.  
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Förord 

Denna undersökningsstudie är vårt examensarbete inom förskollärarprogrammet på Uppsala 

universitet. Arbetet har genomförts av Simret Kahsai och Mirela Keserovic under 

höstterminen 2022. 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till samtliga pedagoger i Uppsala samt Sigtuna 

kommun som har ställt upp och delat med sig av sin tid. Utan er skulle detta inte vara en 

möjlighet. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Agnes Hamberger för all feedback vi 

fick samt alla kloka diskussioner som hjälpt oss under arbetets gång. Sedan vill vi även tacka 

övriga lärare på universitetet som vi haft under utbildningens gång för all kunskap, kloka 

ord och idéer de delat med sig av. Utan dessa skulle det inte vara möjligt att genomföra 

examensarbetet.  

 

Vi har erhållit extra mycket stöd från våra nära och kära. Det har varit enormt viktigt för 

slutförandet av studien. Vi vill tacka hjärtligt till varandra för ömsesidigt stöd, uppmuntran, 

inspiration och stöttning från början till slut.  
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1.Inledning 

 

“Den konflikt jag upplever med andra beror ofta på att jag inte vet vad jag känner, inte säger 

vad jag menar och inte gör vad jag säger” – (gammalt ordspråk)  

  

 

Konflikter är en del av livet och någonting vi dagligen möter och upplever i förskolan och 

skolan. I det språkliga samspelet med andra lär vi oss att hantera uppkomna 

konfliktsituationer på olika sätt. För att undvika att hamna i konflikter när kommunikation 

brister behövs det träning samt lärdomar (Friberg, 2020, s. 110). Generellt upplevs konflikter 

som något negativt trots att de även kan leda till något positivt. Roger Ellmin, som är docent 

i psykologi, beskriver att en konflikt är varken negativ eller positiv utan att det beror på hur 

konfliktsituationen hanteras och vad effekten blir (2008, s. 17). Genom att lösa konflikter 

hjälper vi och stöttar barn i denna fråga. Detta är relevant för vårt framtida yrke för att kunna 

hantera konflikter i ett förebyggande syfte. Konflikthantering ska bidra till att stärka barns 

självförtroende samt deras relation till andra barn och vuxna i deras omgivning, både i 

förskolan och utanför den.  

 

Under våra VFU perioder har vi vid flera situationer upplevt och sett konfliktmoment mellan 

barn där pedagoger väljer olika sätt att hantera dessa på. Det vi oftast har upplevt är att 

språkutvecklande arbetssätt vid konflikthantering inte används i tillräckligt stor utsträckning, 

vilket har fått oss att vilja ägna denna studie åt detta. Enligt Lpfö18 ska förskolan arbeta för 

att stärka barns förmåga att sätta sig in i andras situation samt stärka deras självkänsla. 

Förskolan ska även stimulera barns kreativitet och nyfikenhet. Barnen ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera och reflektera över olika 

situationer. Utbildningen ska vidare ge barn möjlighet att ta initiativ till att arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra. Samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del 

i barnens utveckling och lärande i förskolan men även för ett livslångt lärande (Lpfö18, s. 

10 – 11).  

 

Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, skriver att Sverige är ett multikulturellt land där olika 

kulturer och traditioner möts i det svenska samhället. Detta i sin tur leder till att förskolan 

blir en mångkulturell plats. Intresset för konflikter och konflikthantering har under de senast 

åren ökat i utbildningsforskningen. Med en förändring i skolsystemet har sammansättningen 

av antal elever i förskolan förändrats, det vill säga att barngrupperna blivit allt större. Fler 

barn vistas i förskolan under längre tid där olikartade värderingar, intressen och erfarenheter 

möts. Som pedagog ska man möta barnen under demokratiska förhållanden och på detta vis 

vägleda dem till bra interaktioner med varandra (Hakvoort, 2015, s.23). Beroende på hur 

konflikten möts och hanteras av pedagogerna påverkar detta i sin tur om konflikten hanteras 

på ett konstruktivt sätt eller inte.  
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2.Bakgrund 

I detta kapitel presenteras den övergripande bakgrunden till studien. Nedan beskrivs 

läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) utifrån vad den lyfter fram om språkbetydelse i relation 

till konflikt och konflikthantering. Andra relevanta styrdokument och artiklar lyfts därtill 

upp för studien.  

 

Vi lever i en värld där olika konflikter präglar vårt samhälle. Alla individer berörs av detta 

på olika sätt. Konflikter är en naturlig del av det sociala livet och dessa berör inte enbart 

förskolans verksamhet utan alla medborgare i samhället på olika sätt. Att barnen utvecklar 

färdigheter i konflikthantering är inte bara viktigt för individens egen utveckling utan gynnar 

även samhället i stort.  

 

Åsa Larsson, jurist och författare, skriver i artikeln “Lär dina elever bråka smartare” 

(Skolvärlden, 2017) att även innan en konflikt urartar skadar eleverna varandra på olika sätt. 

Vidare påpekar Larsson att elever bör ges verktyg för att kunna bråka smartare. Detta handlar 

om att ge elever redskap för nutid och för framtid. Det viktigt att inse att konflikter är något 

som behövs. Genom konflikter löser vi missförstånd som eventuellt kan uppstå och lär oss 

nya kunskaper. En god dialog med elever kan resultera i att vi tillsammans hittar lösningar 

till konflikter. Larsson menar att människor utvecklas med uppkomna konflikter. Hon lyfter 

fram att genom undervisning om konflikthantering kan läraren prata om olika känslor som 

uppstår i konflikten och hur man kan hantera detta för att uppnå ett konstruktivt utfall. 

Professor Robert Thornberg beskriver att vissa barn kan vara mer benägna att reagera 

aggressivt i konflikt mellan barn som kan bero på misstolkning av situation (2020, s.225). 

Beteendet kan vidare skapa problem för individen själv där risken ökar för socialt 

utanförskap även för andra barn där en skada kan uppstå. Vidare lyfter Thornberg fram (ibid, 

s.225) att förstå varför vissa barn agerar aggressivt oftare än andra barn. I sådana situationen 

ska pedagoger försöka förstå hur barn tolkar det sociala samspelet som sker. 

2.1 Styrdokument och Barnkonventionen  

Förskoleverksamhet ska ständigt arbeta utifrån styrdokument som läroplan för förskolan och 

har i uppdrag att följa dess mål samt riktlinjer som anges. Läroplansmål är skrivna som 

strävansmål och utifrån dessa ska pedagoger skapa möjlighet och förutsättning till utveckling 

och lärande för varje barn. Däremot anger riktlinjer mer specifikt förskolans ansvar gällande 

arbetslaget och ansvaret de har (Lpfö 18, s. 12). Vid en sökning på ordet konflikt i läroplanen 

uppkom tre olika träffar där konflikt lyfts fram under olika rubriker. Förskolan ska som 

arbetslag men även enskilt ansvara för att ”stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja 

dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra ” 

(Lpfö18, s.13). Vidare lyfts fram att det är rektorn som står för det övergripande ansvaret i 

verksamheten och ansvarar för att personalen arbetar i enlighet med läroplansmålen. Rektorn 

har dessutom det yttersta ansvaret gällande personalens kompetens samt 

kompetensutveckling som behövs för att utföra förskolans uppdrag (Lpfö18, s. 20).  
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Barnkonvention blev lagstadgad i Sverige 2020 och innehåller 54 artiklar om barns 

rättigheter. I barnkonventionens artikel 29 lyfts det fram i punkt två att utbildningen ska 

hjälpa barnen att ”utveckla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter”. 

Vidare i punkt fyra beskrivs att ”förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i 

en anda av förståelse ”. Detta kan tolkas som att förskolepersonal har en skyldighet att följa 

barnkonventionens lag och sträva efter att uppfylla utbildningssyftet. Frågan blir här på 

vilket sätt man gör detta? Enligt Ellmin (2008, s. 8) är språk det viktigaste 

kommunikationsmedlet, närvarande men även medvetna pedagoger behövs som ständigt 

arbetar för barns bästa. Det är genom språket som människor bygger broar mellan varandra 

för att göra sig förstådda. Det är också genom språket som människor ser det sanna samt 

tänker vidare, reflekterar och arbetar på att erkänna sina handlingar.  

2.2 Språk och kommunikation  

När två individer möts sker kommunikation på olika sätt. Ett sätt att kommunicera med 

varandra är genom språk som används i syfte att förmedla något och göra sig förstådd i 

sociala sammanhang. Denna förmåga finns redan hos det lilla barnet då barnet använder sitt 

kroppsspråk och sin röst för att utrycka sitt behov (Lindö 2009, s.17). Lindö lyfter även att 

den viktigaste uppgiften under barnets första levnadsår är att omge det med språk både i 

skolan och i hemmet. Barn lär sig språk och att kommunicera i ett ständigt socialt samspel. 

Detta i sin tur påverkar språkutvecklingen i sin helhet (2009, s. 253).  

 

Caroline Liberg som är professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet skriver att 

barn deltar i olika former av samtal redan från födseln. När barn kommer till förskoleåren 

äger dessa samtal till större del rum i vardagliga sammanhang (2020, s. 93). Genom att barn 

umgås med andra i sin omgivning underlättas kommunikation och på sådant sätt utvecklas 

deras sätt att använda språket. Språket blir en central resurs för barnen. Liberg lyfter vidare 

vikten av kommunikativ utveckling och att den påbörjas redan under barnets första 

levnadsår. Sedan utvecklas människor under resten av livet (ibid, s. 93) 

 

I kommunikation kan eventuella konflikter uppstå av orsaker som dels kan bero på språket, 

dels på att barnen ännu inte har utvecklat förmåga eller strategi för att hantera situationen. 

En aspekt som relaterar till språkutveckling är att barn i praktiken har fått olika 

förutsättningar till språkerfarenhet. Med tanke på att barnen möter språk och konflikter i 

förskolans vardag blir det dock viktigt hur språket används på ett pedagogiskt sätt i relation 

till konflikthantering. Pedagogernas förhållnings och arbetssätt är avgörande i hur detta 

vidare förmedlas till barnen. Förskolans utbildning ska ge varje barn förutsättning ”att tänka, 

lära och kommunicera för skilda syfte” vidare betonas även fram att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling hänger nära samma” (Lpfö18, s. 8)”.  
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2.3 Konflikt och konflikthantering  

Begreppet konflikt beskriver något som är mångfasetterat och inte entydigt. Det kan vidare 

beskrivas som en situation där olika motsättningar mellan två och fler parter kan uppstå. Det 

som kännetecknar en konflikt är olika intressen eller idéer som uppstår mellan inblandade 

individer. Detta sker när den ena individen försöker uppnå något den andre inte vill eller har 

förmåga att uppnå. Enligt Svenska Akademiens ordbok (SAOB) definieras en konflikt något 

som “en strid mellan människor, mellan stater, mellan åsikter, intressen, tankar i fråga om 

intressemotsättningar” (Hakvoort, 2015, s. 36 – 37). Inom vår studie har vi utifrån dessa 

definitioner valt att tolka begreppet konflikt som en motstridighet mellan minst två barn då 

de inte kan komma överens med varandra.  

 

Begreppet konflikthantering är uppbyggt utifrån två begrepp, konflikt och hantering. Ellmin 

förklarar att med konflikthantering menas att förstå det som orsakar konflikter samt 

konfliktens funktion. Vidare betonas vikten av det etiska förhållningssätt som pedagoger 

behöver ta hänsyn till i sitt agerande under konflikthantering för att möjliggöra hantering av 

konflikten på ett konstruktivt sätt. Konflikthantering innefattar ett sätt att se på individen i 

själva konfliktsituation samt vilket förhållningssätt som används gentemot varandra (2008, 

s. 128 – 129). Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s. 8) beskriver vikten av 

förskollärarens förhållningssätt mot barn. Det är viktigt hur pedagoger samtalar med barnen 

för att utifrån det ge de större förståelse när det kommer till deras tankar och behov. Hakvoort 

beskriver att konflikt som begrepp blandas ihop med mobbning, kränkande särbehandling 

samt våld. Vidare förklarar Hakvoort att begreppen inte borde förväxlas med varandra av 

anledning att detta kan begränsa djupare reflektion samt förståelse Arbete med 

konflikthantering kräver ständig utveckling och reflektion för att hitta en bra utgångspunkt 

(2013, s.35). 

Det lyfts även upp av Lennéer, Axelsson, och Thylefors utifrån erfarenhet och beskrivs att 

olösta konflikter kan leda till mobbning samt kränkande särbehandling (Hakvoort, 2015, s. 

35). Förskolan och skolan ska reflektera djupare för att uppnå samsyn över varje begrepp. 

Detta blir viktigt samt avgörande i arbetssättet för att ge barnen förutsättningar till utveckling 

och lärande. För att barnen ska utveckla allsidiga färdigheter behöver pedagoger ständigt 

arbeta i enlighet med läroplanen. Konflikter är en del av vardagen och hanteras inom förskola 

på olika sätt. Hur pedagogerna stöttar barnen och arbetar i förebyggande syfte är avgörande 

för vilka färdigheter barnen utvecklar (ibid, s.35). Vidare i studien kommer vi undersöka hur 

språket kommer till uttryck inom konflikthantering, hur pedagogerna förhåller sig till detta 

samt vilket förhållningssätt de använder sig av för en värdig utgångspunkt för varje barn. 
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3.Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra hur pedagogerna arbetar för att främja barns språkliga 

och kommunikativa utveckling under konflikthantering på förskolor inom två olika 

kommuner. 

För studien användes följande forskningsfrågor:  

1. Hur upplever pedagoger att de arbetar med att främja barns språkliga utveckling 

under konfliktsituationer i förskolan?   

2. Hur anser pedagogerna att deras kommunikativa förhållningssätt i konfliktsituationer 

påverkar barns språkliga lärande i förskolan?  

3. Vilka likheter respektive skillnader framträder i pedagogernas arbets- och 

förhållningssätt?  
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4.Forskningsläge 

Under denna rubrik lyfter vi fram tidigare forskning som är relaterad till vår studie. De 

forskningsområden som studien berör är barngruppsstorlek, konflikter i samspel och 

pedagogernas förhållningssätt.  

4.1 Barngruppsstorlek  

Professorerna Samuelsson, Pramling, Williams och Sheridan undersöker i artikeln ”Stora 

barngruppen i förskola relaterat till läroplanens intentioner” möjligheter och hinder utifrån 

barngruppsstorlek i relation till läroplansmål. Författarna beskriver att variationen i 

barngruppsstorleken de senast åren har ökat inom den svenska förskoleverksamheter men 

att det dock skiljer sin mellan kommunerna i Sverige. Det skiljer sig även från förskola till 

förskola hur man organiserar barngruppensstorlek, personaltäthet och personalkompetens 

(2015, s.3). Undersökningsresultat visar att storleken på barngruppen påverkar flera aspekter 

som relaterar till läroplansmål. Det sociala samspelet samt kommunikation mellan barn och 

pedagoger påverkas. Detta upplevs av pedagogerna när det är för många barn.  Antal barn 

påverkar pedagogernas förhållningssätt i det stora sammanhanget samt deras kompetens i 

kommunikation. Resultat visar även att om pedagogerna ska arbeta utifrån läroplanen ställer 

det höga krav på hur pedagogerna organiserar sitt arbetssätt. Detta leder till att pedagogen 

behöver anpassa strukturen och eventuellt dela upp barnen i mindre grupper, använda olika 

rum, samt ha tydlig struktur och ordning under de dagliga aktiviteterna. Genom denna 

anpassning av organiseringen kan man då utföra arbetet för att få ett bättre resultat samt öka 

barnens välmående (2015, s. 8–9).  

 

Martina Norling (2015, s. 84) lyfter i sin doktorsavhandling fram att det förhållningssätt som 

personal har gentemot barnen i den sociala språkmiljön är avgörande för barnens framtida 

samspel mellan varandra. Norling redovisar i sin avhandling utifrån personalens beskrivning 

att stora barngruppen oftast leder till att samtalen mellan barnen inte slutförs och att detta i 

sin tur påverkar både pedagogernas och barnens inställning negativt till att inleda ett samtal. 

Det förhållnings- och synsätt som pedagogerna har i förskolans dagliga språkmiljö är 

avgörande samt har stor påverkan på barns allsidiga utveckling. Norling (2015, s. 84) 

refererar till Girolametto (et al,.2007) som lyfter betydelsen av ömsesidig dialog som sker 

under längre tid, som ger barnen möjlighet att skapa mening, få bekräftelse för sina tankar 

samtidigt som pedagogen utmanar barn i samtal. 
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4.2 Konflikter i samspel och pedagogernas förhållningssätt 

Elin Michelsen tar med oss på en småbarnsavdelning i sin bok Samspel på 

småbarnsavdelningar där hon beskriver konflikter i olika sammanhang. Det som lyfts som 

en viktig del är att konflikterna oftast uppstår om leksaker samt om utrymme (2005, s 97 – 

99). En svensk småbarnsavdelning är utformad med en miljö som medvetet är skapad för att 

vara lärorik och utvecklande för småbarnsålder. På avdelningarna hittas ofta likadana 

leksaker, detta för att enklare kunna undvika konflikter mellan barnen. I denna studie rör sig 

konflikter främst om leksakerna men även konflikter om utrymme förekommer. Michelsen 

relaterar detta till konflikter om vem som har rätt till en specifik plats. Författaren lyfter även 

upp att kompromisslösning i vissa situationer accepteras av de inblandade. Det är viktigt att 

framhäva här är att de allra flesta samspelssekvenser där leksaker hanteras av småbarnen är 

konfliktfria (2005, s 99).  

 

I Michelsens undersökning finns pedagoger hela tiden närvarande och inom synhåll för 

barnen. Pedagogens närvaro uppmärksammas speciellt av barnen vid uppstådda konflikter 

där de söker vägledning för att få sin vilja igenom i konflikten. Pedagogens agerande och 

förhållningssätt blir oftast att ställa frågan om vem som hade leksaken först eller hänvisa till 

att ta en annan leksak. Det som uppstår är att barnen ber om hjälp, vissa verbalt men de flesta 

genom kroppsspråk, då konflikterna uppstår där pedagogens handling oftast blir att hjälpa 

till att lösa konflikter. Små barn behöver mer tid att utrycka sig där de oftast använder 

kroppsliga uttryck för att ta initiativ till kommunikation (2005, s 107 – 109). 

  

Anna Hellberg Björklund, legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi 

skriver i artikel “Konflikter i leken” att konflikter bland barn är något naturligt som uppstår 

i förskolans värld. Vidare nämner Björklund vikten av vuxnas närvaro samt pedagogernas 

förhållningssätt i skapande av förutsättningar till positiv lek, hantering av starka känslor 

mellan barnen där vi försöker förhindra destruktiva konflikter. När vuxna finns nära till 

hands i barngruppen skapas en enklare vägledning där barnen vägleds på ett bra sätt då de 

hamnar i en konfliktsituation. Det ligger i vuxnas natur att hjälpa barnen i hantering av 

konflikter men man bör tänka på att inte ta över för mycket. Detta kan leda till att barnens 

förmåga att försöka lösa konflikter på egen hand försvagas. Vidare lyfter Björklund att 

förhindra destruktiva konflikter görs genom att man som vuxen bygger en trygg relation 

mellan barnen samt med uppbyggnad av trygghet och tillit.  
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5.Teori  

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ingår i vår studie. Studien 

utgår ifrån sociokulturell teori där allt lärandet sker genom kommunikativa möten med andra 

individer. Vi tar även upp Cohens konfliktpyramid.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Teoretikern som främst utvecklade den sociokulturella traditionen är Lev Vygotskij. 

Vygotskij föddes år 1896 men han dog redan 1934 efter en tids sjukdom. Under sin korta 

levnadstid arbetade Vygotskij mest med frågor om utveckling och lärande. Han intresserade 

sig för människors utveckling sett ur ett sociokulturellt perspektiv i ett dialektiskt samspel 

med deras omgivning samt miljö. Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi har i sin 

utveckling av Vygotskijs principer tagit fram en triangel som innehåller tre olika fält: 

medierande redskap, stimulus och respons. Vygotskijs berömda triangeln kan vi starkt 

koppla till vår undersökning. Mediering är ett av de grundläggande begreppen inom den 

sociokulturella. Med mediering avses att vi människor använder olika verktyg (i vår 

undersökning är det språk) för att förstå vår omvärld och kunna agera i den. Vygotskij visade 

stort intresse för språkets utveckling där han förklarade det mänskliga språket som ett 

medierande redskap. Här ses språket som ett flexibelt teckensystem så kallad a sign system. 

Med hjälp av detta kan vi förstå världen samt fördjupa vår förståelse. Detta kopplar vi till 

vår undersökning om språkets betydelse som ett passande redskap inom konflikthantering 

(Säljö, 2014, s. 297 – 301).  

5.2 Den närmaste proximala utvecklingszonen  

Det mest bekanta begreppet som uppmärksammar Vygotskijs arbete är idén om den 

närmaste proximala utvecklingszonen. Den hänger samman med hans sätt att se på 

utveckling som en process som ständigt pågår (Säljö, 2014, s. 305). Inom det sociokulturella 

menar Vygotskij att människor befinner sig i en ständig förändring där det alltid finns 

möjligheter till att utveckla nya kunskaper samt erfarenhet i interaktion och samspel med 

andra människor. Inom den proximala utvecklingszonen beskrivs tydligt skillnaden mellan 

det individen kan själv och det vi kan i interaktion med andra individer i vår omgivning 

(Vygotskij, 2001, s. 450 – 451).  

5.3 Scaffolding 

Scaffolding är en term inom utvecklingspsykologi och lärande och betyder stöttning. 

Scaffolding kopplad till vår studie innebär inte enbart stöttning utan kan ses som en 

stödpelare för barn att utöka sin förståelse. Begreppet myntades på 1970-talet av Wood, 

Bruner och Ross där det beskrevs hur en vuxen hjälpte ett barn till att klara en 

konstruktionsuppgift. Flera studier inom det sociokulturella ställer olika frågor om just 

scaffolding eller om hur en pedagog kan bidra med stöttningen (Wallerstedt, 2020, s. 46). 

Rigmor Lindö menar att scaffolding kan överföras till språkliga stödstruktur vilket kan 
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innebära ett givande samspel mellan barn och pedagoger. Med pedagogernas stöd vägleds 

och utmanas barnen framåt inom sin utvecklingszon (2009, s. 33 – 34). Eftersom detta 

innebär ett stöttande hjälpmedel anser vi scaffolding som relevant att nämna i vår studie samt 

relatera begreppet till pedagogernas förhållnings- och arbetssätt inom konflikthanterings 

situationer i förskolan. 

5.4 Cohens konfliktpyramid 

Hakvoort beskriver Cohens konfliktpyramid som ett idealt system att använda sig av i olika 

konfliktsituationer i förskolan och skolan. Den är en analysmodell som ger ett 

helhetsperspektiv i arbetet med konflikter och konflikthantering. Konfliktpyramiden är 

uppbyggd på fyra olika nivåer samt väsentliga grundprinciper (2015, s. 38). Richard Cohen 

anser att en av de viktiga grundprinciperna är att skolan behöver ta hänsyn till alla fyra nivåer 

som ingår i pyramiden.  
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Konfliktpyramiden enligt Cohen (1995, 2005) 

 

Pyramidens första nivå omfattar förebyggande arbete och här ingår “konflikter som aldrig 

uppkommer eftersom skolmiljön är stöttande” även kort kallade förebyggande. Inom detta 

fält hittas olika slags insatser som gör skolan till en stöttande miljö, exempelvis 

värdegrundsarbete, arbete gällande etik och moral, arbete med självkänsla med mera. Det 

som är centralt inom fältet är att utveckla fungerande sociala relationer och kompetens.  

Andra nivån representerar “konflikter som löses genom förhandlingar” = “hantering” även 

denna ses som stöttande del. Här förklaras att konflikter är en normal del av livet och att de 

bör uppkomma. Det som är viktigt är att konflikter hanteras av de inblandade och har en 

konstruktiv utgång. Ett korrekt sätt att hantera konflikter möjliggör individens, gruppens 

samt institutionens utveckling. Skulle utgången vara destruktiv skulle inte detta leda till 

någon utveckling. Här poängteras även vikten av kunskap och verktyg när konflikter uppstår 

(2015, s. 39–40). 

 

Den tredje nivån omfattar verkligheten i förskolan som tyder på att inte alla uppstådda 

konflikter kan hanteras eller lösas av de inblandade själva med hjälp av dialog eller 

förhandling. Cohen kallar pyramidens tredje nivå för “konflikter som medlas” där det 

förklaras att alla inblandade, både elever och vuxna, ibland behöver professionell hjälp för 

att på ett bra sätt kunna hantera samt lösa konflikter. En tredje, neutral part kan behövas tas 

in för att hjälpa och återuppta kommunikation mellan varandra. Kommunikationen skapar 

en möjlighet för att hitta en gemensam lösning av konflikten.  Fjärde nivå är pyramidens 

sista del och omfattar “skiljedömda konflikter”. Inom denna del blir konflikter inte lösta och 

parterna är tvungna att skiljas åt. Förbjudet och oönskat beteende stoppas. 

Konfliktpyramidens sista nivå har fokus på att återgå till de regler man innan kommit 

överens om samt att ingripa vid olämpliga och oacceptabla handlingar. Här handlar det inte 

om att stoppa konflikten (de är inte förbjudna) utan fokus ligger på rätt/fel beteende. De 

 

Hjälpa 

” Conflicts that are mediated” 

 

 

Stoppa 

”Arbitrated conflicts” 

 

 

 

Hantering 

” Conflicts resolverad by negotiating with each 

other” 

 

Förebygga 

” Building a supportive school environment” 
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vuxna måste prata med barn där man förklarar vad som är tillåtet och inte tillåtet i förskolan 

när olika konflikter uppstår (ibid, s. 39 – 40). 
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras den metodologiska insamlingsmetodens delar genom avgränsning, 

urval av förskolor, genomförande samt intervjuns upplägg. Studien grundas på en kvalitativ 

metod med intervjuer som ansats. Intervjuerna utfördes på sammanlagd fyra olika förskolor 

inom två olika kommuner.  

6.1 Metod för datainsamling 

Detta är en kvalitativ studie med utgångspunkt i sociokulturella perspektiv och bygger på 

kvalitativa intervjuer. Vid insamling av datamaterial användes strukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod. Deltagare i intervjuerna var pedagoger verksamma i fyra olika kommunala 

förskolor. Enligt Jan Trost (2010, s. 40 – 41) innebär strukturerade intervjuer att 

intervjufrågor är formulerade så att dessa leder till konkreta svar. Vi valde att använda oss 

av intervjuer som metod på grund av att metoden passade bäst för insamling av datamaterial 

utifrån forskningsfrågorna, då syftet med studien är att synliggöra hur pedagogerna upplever 

att de arbetar för att främja barns språkliga och kommunikativa utveckling under 

konflikthantering. Med hjälp av metoden får vi en bredare beskrivning genom öppen dialog 

där respondenter individuellt berättar. Intervju som metod ger datamaterial som andra 

metoder inte skulle ge. I intervju får vi genom ömsesidig dialog möjlighet att ta del av 

pedagogernas beskrivning och få djupare berättelse om hur de väljer att förhålla sig språkligt 

till olika situationer som uppstår i förskolan i relation till konflikt och konflikthantering. 

6.2 Urval och avgränsningar  

Utformning av metod har skett utefter studiens frågeställningar och syfte. För studien var 

det viktigt att pedagogerna som skulle intervjuas hade erfarenhet av att arbeta med den äldre 

barngruppen i förskola. Detta urval gjordes för att datamaterial inte skulle vara ojämnt, 

eftersom interaktion mellan yngre respektive äldre barngrupper skiljer sig åt. De valda 

förskolorna hade inga specifika pedagogiska inriktningar. Vi bedömde att förskolor med 

specifika pedagogiska utgångspunkter samt fristående förskolor kunde påverka 

datainsamlingen samt resultat på ett icke önskvärt sätt. Förskoleverksamhet med specifik 

profil kan ha specifika pedagogiska utgångspunkter som påverkar arbetssättet. Fristående 

förskolors verksamhet kan vidare skilja sig mot hur kommunala förskolor organiserar 

förskoleverksamhet i frågor om personalutbildning, personaltäthet och barngrupper. Dessa 

kan även ha specifika pedagogiska inriktningar. Utifrån dessa orsaker valdes det att 

undersöka och jämföra arbetssättet på kommunala förskolor. För kvalitativa studier spelar 

denna typ av avgränsningar stor roll då tydligheten i slutresultat i hög grad är beroende av 

avgränsningar i datainsamlingen. Med tanke på att det är två olika kommuner som 

involverades i studieundersökning delade vi arbete på delstudie 1 och delstudie 2. För varje 

delstudie behövde vi ta individuell kontakt med förskolorna inom respektive kommun. 

Förskolorna vi tog kontakt med hade vi kontakt med tidigare. Detta förenklade processen att 

hitta respondenterna samt genomföra intervjuerna. Trost (2010, s.140) beskriver detta som 

bekvämlighetsurval.   
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6.3 Intervjuns upplägg 

Intervjuerna till delstudie 1 genomfördes i Uppsala kommun medan intervjuerna till 

delstudie 2 utfördes i Sigtuna kommun. Tid och plats valdes av pedagogerna utifrån deras 

möjligheter och förutsättningar. Dessa skedde i ett enskilt rum på förskolorna för att undvika 

störande moment under intervjun. Vidare valdes att intervjuerna skulle utföras enskilt 

eftersom vi ansåg att gruppintervju skulle kunna påverka respondenternas svar (Trost, 2010, 

s. 65–67). Innan varje intervju utfördes informerades om studiens syfte och rättigheter som 

dem bör veta. Denna information gavs både muntligt och skriftligt i form av en 

medgivandeblankett. Inför varje intervju användes ljudinspelning kombinerat med 

anteckningar som användes för att notera det som ljudinspelning inte ger, exempelvis 

kroppsspråk. Intervjufrågorna skapades utifrån en intervjuguide. Det är viktigt att som 

intervjuare vara påläst om ämnet man undersöker samt ge respondenterna tillräckligt med 

tid och utrymme att svara. Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner och sparades på 

en säker plats. Vid arbetets slut raderades samtliga ljudinspelningar.  

 
6.4 Tematisk analys  

Vi har valt att använda tematisk analys som metod då den lämpade sig bäst för vårt syfte. 

Metoden ämnar att med hjälp av olika koder komma fram till flera teman som vi i efterhand 

kan använda oss av. Teman skapades utifrån insamlat material och därefter kunde temat 

beskrivs noga och utförligt. Den tematiska analysen utvecklades av de legitimerade 

psykologerna Virginia Braun (New Zealand) och Victoria Clarke (England) 2006. I den 

beskrivs tydligt och noga stegvis alla fem faser och vad som utförs i varje fas. I den första 

fasen antecknade vi innehållet ett flertal gånger för att närmare bekanta oss med 

intervjumaterialet. (Braun & Clarke, 2006, s. 4 – 5). I fas nummer två läste vi noga igenom 

och bekantade oss närmare med allt datainnehåll. Vi gick igenom texten för att hitta de 

begrepp vi sökte och markerade dessa med en annan färg för att enklare kunna hitta dem i 

texten. Vi gick igenom texten aktivt för att inte tappa sammanhanget i hela processen (ibid, 

s. 18). Den tredje fasen innebar fortsatt kodning och formning av olika teman som 

markerades med olika färger. Detta för att kunna särskilja teman på ett tydligt sätt och inte 

förväxla dem (ibid, s. 19 – 20). Under de sista två faserna analyserades och granskades teman 

i detalj för att kontrollera att allt hängde samman. Slutligen läste vi koncentrerat igenom allt 

igen och gav alla nedskrivna teman varsin titel (ibid, s. 22 – 23).  

6.5 Reflektion över metoden 

Innan vi valde den kvalitativa metoden till studien diskuterades vad som ska undersökas 

samt syftet med undersökningen. Utifrån diskussionen bestämdes att intervju som metod 

passade bäst för att få svar på det som skulle undersökas (Trost, 2010, s.31) Även om 

metoden passade för vår studie insåg vi att ordentligt förberedelse behövdes innan intervjuer 

samt arbetning av datamaterial. Därefter formades frågorna noga och genomtänkt med hjälp 

av intervjuguiden. Detta behövde göras flera gånger om för att försäkra att frågorna inte var 
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för långa samt för komplicerade. Strukturerade intervjuer valdes och utifrån det 

formulerades öppna frågor som gav oss tydligare och omfattande svar. Intervju som metod 

hade många fördelar, en av dem är att metoden bidrog till att intervjuaren helt och hållet 

kunde fokusera på att lyssna samt att ställa frågor som respondenten skulle besvara. Vidare 

möjliggjorde metoden att spela in ljudet som fångar kommunikationen mellan parterna. 

Dessutom kunde intervjusvaren användas i efterhand och transkriberas till text för att 

ytterligare bearbetas genom tematiska analys.  

 

För att studien ska ha hög kvalitet krävs ett medvetet förhållningsätt från oss som utför 

studien. Den kvalitativa metoden behöver utformas på ett ändamålsenligt sätt för att 

säkerställa kvalitet och undvika felkällor och osäkerhet som riskerar att dra ner objektiviteten 

i resultaten. I denna studie har metodiken utformats just med detta i åtanke. Under utförandet 

av intervjuprocess behöver vi ta ställning till några kriterier som eventuellt kan påverka 

respondentens svar vidare även studiens kvalitet. Det är viktigt att den som intervjuar är 

neutral och ställer ledande frågor medvetet. Enligt Alan Bryman (2018, s. 467) för att 

kvalitativ undersökning ska ha kvalitet behöver hela studie uppfylla kriterium utifrån 

begreppet tillförlitlighet och trovärdighet. Bryman (ibid, s. 467) beskriver att trovärdighet 

innebär hur pålitligt ett resultat som redovisas är. Studien är formad för att ha hög 

trovärdighet. Kvalitativ intervjumetod är en process som börjar med sammanställningen av 

intervjufrågor och försätter tills intervjuerna genomförts. Studien har under hela 

genomförandet utgått från Vetenskapsrådet riktlinjer samt förhållit sig till reglerna. Det tog 

lång tid att genomföra transkriberingsprocessen. Denna gjordes noggrant för att undvika 

användande av egna formuleringar samt subjektiv vinkling av materialet. När materialet var 

transkriberat påbörjades den tematiska analysmetodens bearbetning genom kodning.  

 

Den tematiska analysen som metod har inneburit en process mellan fem olika faser.  Under 

arbetet märktes även att den subjektiva synen minskar och att objektiva synsätt framträder 

mer under bearbetning med kodning och analys där man ibland behöver växla mellan faserna 

och revidera arbetet tills man kommer fram till ett slutresultat. Den valda analysen gav en 

tydlig beskrivande bild av pedagogernas perspektiv i relation till vår studie. Under tematisk 

analys intar forskaren en aktiv roll i hur resultaten ska redogöras och presenteras. I delstudie 

1 och delstudie 2 framkom olika antal teman. Inom resultat av delstudie 1 framkom fem 

teman jämfört med delstudie 2 där tre teman framkom.   

6.6 Etiska ställningstagande  

En viktig aspekt under studiens gång var det etiska förhållningssättet.  Pedagogerna i studien 

har fått ett mail men även blivit tillfrågade via telefonsamtal om deltagande. En övergripande 

information om studiens syfte underlättar för respondenter att förbereda sig i förväg eller att 

tacka nej till deltagandet. Line Christoffersen och Asbjörn Johannessen lyfter upp vikten av 

forskningsetiska principer och riktlinjer som är under ständig utveckling (2015, s. 45). 

Vidare refererar författarna till Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom 

humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning och tar upp de fyra huvudkraven gällande 



  

15 

 

forskningsetiska principer. Vi har utgått ifrån dessa och tagit hänsyn till den vi intervjuar 

med de följande kraven i åtanke:  

1) Informationskravet där forskaren ger information om forskningsuppgiftens syfte. 

2) Samtyckeskravet där undersökningens deltagare har rätt att bestämma över 

medverkan. 

3) Konfidentialitetskravet omfattar de uppgifterna som ska ges där personuppgifter 

och skall förvaras på ett säkert sätt och att inga obehöriga ska ha tillgång till detta 

material.  

4) Nyttjandekravet berör insamlat material och uppgifter som får endast användas 

inom forskningsändamål (2015, s. 45 – 46).  

6.7 Delstudie 1 

Datamaterialet från delstudie 1 bearbetades genom den tematiska analysen och dess olika 

faser. Därefter transkriberades barnskötarnas och förskollärarnas svar under varje del av 

intervjufrågor. Den totala längden på de inspelade intervjuerna var 2 timmar och 15 minuter 

vilket gav totalt 7771 ord när transkriberingen avslutades. För att säkerställa att man fått med 

sig alla svar från respondenterna jämfördes det transkriberade materialet mot den inspelade 

intervjun. När transkriberingsprocessen var färdig togs analysbearbetning ett steg vidare i 

tematisk analysfas ett som handlade om att bekanta sig ytterligare med datamaterialet. För 

att läsa datamaterialet som helhet men även för lära känna datamaterialet på djupet 

kopierades respondenternas respektive intervjusvar till intervjufrågorna. På så sätt kunde 

svaren mellan olika respondenter analyseras utifrån en given fråga 

 
Alla respondenterna fick ett anonymt namn utifrån sin yrkestitel, till exempel ”förskollärare 

1”. Därefter lästes texten i sin helhet ett par gånger innan kodning påbörjades. Kodningen 

började genom att markera varje ord eller mening som tycks vara relevant utifrån syftet och 

frågeställning. Det framkom flera koder men för att inte missa de viktiga koderna lästes data 

igen. Analysbearbetningens tredje fas inleddes genom att skapa en tankekarta för att 

visualisera samt kategorisera alla kodningar som markerades med olika färger.  

 

Utifrån kodning fick teman ett tillfälligt namn till exempel förbyggande arbetssätt, språkliga 

betydelse som underlättade och möjliggjorde kodkategorisering. Den fjärde delen av den 

tematiska analysprocessen inleddes genom att kontrollera och granska de teman som 

skapades. Fem huvudteman identifierades och de benämndes språk ger möjlighet, 

engagerade och närvarande pedagoger, förbyggande arbetssätt, kommunikativt stöttande 

och sista temat bara vara så pedagogiskt som möjligt. Alla teman granskades och kunde 

därefter beskrivas med en kort mening. Analysprocessen gick vidare till den sista fasen av 

den tematiska analysen som handlade om att kontrollera teman i enlighet med studiens syfte 

och frågeställning innan teman fastställes för att skriva rapporterna.  
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6.8 Delstudie 2 

Inom denna del kommer genomförandet av delstudie 2 att presenteras. Den har utgått från 

insamlat material och empiri från intervjuerna av pedagogerna i kommunala förskolor inom 

Sigtuna kommun. Förskolorna har ingen specifik pedagogisk profil. Sammanlagt 

intervjuades fem pedagoger varav tre förskollärare och två barnskötare på två olika 

förskolor. Berörda respondenterna kontaktades i förväg. I samband med det fick de 

information om hur intervjuerna skulle utföras samt vilket område studien behandlade. Det 

som menas med insamlat material är ljudinspelning som inskaffades under intervjuerna där 

mobilapparat användes. Ljudinspelningen sparades för att sedan i efter hand i lugn och ro 

kunna transkriberas. Det intervjuaren gjorde först i transkriberingens process var att lyssna 

på alla inspelade intervjuerna ytterligare en gång. Sedan efter påbörjades transkribering noga 

och detta tog ungefär två dagar att genomföra vilket resulterade i längden av 64 minuter av 

intervjuerna. Samtliga intervjuerna lyssnades noga, skrevs ner i ett Word dokument och 

sparades på dator. 
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7. Resultat & analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys som framkommit genom intervjuerna.  

Resultat och analys har delats in i delstudie 1 och delstudie 2.  Delstudie 1 behandlar 

undersökning som gjorts av Simret Kahsai medan delstudie 2 behandlar undersökningen 

som gjorts av Mirela Keserovic. 

7.1 Resultat och analys för delstudie 1  

Under detta kapitel presenteras resultat och analys för delstudie 1 som genomfördes i 

Uppsala kommun. De olika citat som tas upp från transkriptionerna i avsnittet används i syfte 

att tydligt visa pedagogernas beskrivning och ord. Utifrån kodning och tematisk analys 

framkom olika huvudteman. Språk ger möjlighet, engagerad och närvarande pedagoger 

förbyggande arbetssätt, kommunikativt stöttande och bara var så pedagogisk som möjligt.  

 

Tema 1: Språk ger möjlighet 

Huvudtemat språk ger möjlighet beskriver pedagogernas uppfattning om språkets betydelse 

inom konflikthantering.  Pedagogerna menar att det är genom talspråket och dialog med 

barnen som barnen kan mötas i förskolans vardag. Vidare lyfter de fram att det är genom 

språket som barnen kan stöttas, utmanas och därmed erövra olika språkliga erfarenheter.  

Resultatet visar att om barn har språksvårigheter eller om språket inte är utvecklat av olika 

skäl leder detta till bristande kommunikation i socialt samspel mellan barnen. Den bristande 

kommunikationen kan därmed leda till fysiskt våld. Därmed lyfter pedagogerna fram att de 

har en avgörande roll i hur och vilka språkliga resurser som barnen ges innan och inom 

konflikthanteringen i förskolan. 

 

Språket är ändå grundläggande verktyget man har för att kunna                                 

förstå sin situation (Förskollärare 1) 

 

Ovanstående citatet betonar språkets funktion som ett viktigt hjälpmedel i 

kommunikationen. Språket används aktivt i förskolan i interaktion med barnen för att uppnå 

samförståndet inom olika situationer. Språket ger alla inblandade möjlighet att förklara 

uppståndna händelser eller konflikter utifrån eget perspektiv men även att genom språket 

och ömsesidig dialog får möjlighet att inta andras perspektiv.  

 

Det finns ju små barn och de har konflikt med sins-emellan men då får man ju  

försöka använda sig av enklare språk eller vissa med kroppen, visa att man ska vara 

snälla och klappa och liksom så där, stopp och då måste man sätta upp handen. Det 

har dom ju också anammat tycker jag (Barnskötare 1) 

 

Här betonar barnskötare1 vikten av att som pedagog anpassa språkbruk till barnnivå samt 

användandet av kroppsspråk.  För att möjliggöra barnens språkliga samspel eller under 

konflikthantering stödja kommunikationen behövs tydligt kroppsligt språk som 

överensstämmer med det som sägs. Genom medvetet förhållningsätt kan pedagogen bidra 
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till djupare förståelse samtidigt som barnen ges förutsättningar för att inhämta kunskap 

genom språk.  

 

Analystema språk ger möjlighet påvisar pedagogernas synsätt på språkets betydelse inom 

konflikthantering och medvetenhet. Pedagogerna beskriver språket som grundläggande 

verktyg som hjälper dem i vardagligt arbete i förskolan. Pedagogerna menar att med hjälp 

av kroppsspråk och genom språklig dialog får barnen möjlighet att lära sig och samtidigt 

skapas nya erfarenheter.  Enligt Säljö (2014, s. 297 – 301) använder människor sig av olika 

verktyg i interaktionen men även för att förstå sin omgivning samt göra sig förstådda i den. 

Resultatet kan även kopplas till Ellmin (2008, s 8) som beskriver att språket är 

kommunikationsmedel som tillåter och underlättar personen att förstå varandra. Utifrån 

temat kan slutsatsen dras att språk är ett grundläggande kommunikationshjälpmedel som ger 

möjlighet att förstå situationen.  

 

Tema 2: Engagerade och närvarande pedagoger 

 

Huvudtemat engagerade och närvarande pedagoger beskriver pedagogernas förhållningsätt 

som en viktig aspekt i konflikthantering i förskolan. Resultat visar att pedagogerna främjar 

barns språkliga utveckling i förskolan genom att de är engagerade och närvarande i 

förskolans alla situationer. Vidare betonar pedagogerna att konflikter uppstår i alla 

situationer och därmed lyfts fram vikten av att vara observant för att upptäcka vad som 

händer i omgivningen. Förhållningsättet beskrivs att det underlättar för pedagogerna att se 

över alla barn. Vidare underlättar att stötta varje individ och gruppen på rätt sätt utifrån 

behov. Om pedagogerna inte är engagerade och närvarande kan oönskat beteende uppstå 

mellan barn.  

 

Innan vi lägges oss i deras konflikter då kan jag be barnen att nu får ni pratar med 

varandra, i stället ja du har gjort det och du. Det betyder att barnen aldrig lära sig att 

lösa problemet (Förskollärare 2) 

 

För att barnen ska ger möjlighet att utveckla färdigheter som behövs i konflikt och 

konflikthantering behöver medvetet och reflekterad arbetssätt. Ovanstående Citaten belyser 

vikten av att som pedagogerna vara närvarande, stöttande och inte tar någons barnsida utan 

syfte ska vara att medla för barnen.  

 

Fria leken i ute miljö. Och många barnen i det tysta också som är ganska tysta av sig 

och kanske inte gör så mycket vasen, men de kan ända säga negativa saker åt sina 

kompisar, man ser att visa barnen ledsen och så där. Men då får man vara lyhörd och 

man får ju liksom vara med överallt på gården och titta vad är det som händer och så 

där.(Barnskötare 2) 

 

Det framgår att barnskötare 2 ser att konflikt även uppstår i förskolans olika miljö av barnen 

som man kanske inte tänker kan hända. Mot denna bakgrund lyfter barnskötare 2 att det är 

viktigt att vara överallt på förskolans gård för inte missa det som sker mellan barn.  
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Analystema kan relateras till tidigare forskning som Anna Hellberg Björklund nämner i sin 

artikel ”Konflikter i leken” där hon diskuterar vikten av vuxen närvaro för att vägleda barnen 

när konflikter uppstår. Genom att pedagoger är närvarande kan barnen få det stöd som 

behövs i samspel med andra barn. Vidare kan temat kopplas till Cohen konfliktpyramid nivå 

tre som handlar om att hjälpa individerna och grupperna som är inblandade i konflikten 

genom att återuppta kommunikationen. De är viktigt att konflikten inte löses av den som 

medlar om inte behovet verkligen finns.  För att kunna relatera konfliktpyramiden till 

förskolans vardag krävs det att pedagoger är observanta och uppmärksamma för att upptäcka 

händelser som behöves stöd av medlare.  

 

Tema 3: förebyggande arbetssätt 

 

Huvudtemat förbyggande arbetssätt beskriver att förbyggande arbetssätt sker hela tiden och 

att detta arbete måste börja tidigt i åldrar. Planerade undervisning genomförs genom aktivitet 

om normer och värdegrund samt demokratiskt förhållningsätt. Detta utförs i syfte för att ge 

barn verktyg i hur man ska vara mot varandra samt hur man bör agera i konflikter.   

 

Resultat visar att förbyggande arbetssättet sker i förskolan på olika sätt och att paus från 

arbetssättet inte tas.  Pedagogerna nämner vikten av barns delaktighet, dela upp barn i mindre 

grupper och att samverka med vårdnadshavare som en viktig del av förbyggande arbetssätt. 

Ytterligare poängtera pedagogerna arbetsformen består av struktur, regler, rutin och 

leksakmaterial utbyte. Arbetssätt formas i syfte att skapa trygghet för barnen. Där barnen 

ges tydlig information över vad som förväntas av barnen under förskolans dag. Sedan ska 

man som pedagog även ställa sig fråga om varför visst barn om man har i barngruppen 

hämnar konflikt  

 

 Normen och värden. och det vi använder av oss dem har 10 kompisen böckerna. I alla 

situationer har vi dialog med barnen. och har vi också dialog med vårdnadshavare, när 

det händer allvarliga som bitande, och knuffande, alltså när det kommer upprepande 

(Förskollärare 3) 

 

Förskollärare 3 betonar att samverka med vårdnadshavare även är viktigt för att tillsammans 

arbeta i förbyggande syfte i förskolan.  För att komma överens om hur vidare man kan stöttat 

barnen för att hantera konflikt på annat sätt än destruktivt. Dialog om hur förskolan arbetar 

just nu med konflikthantering inom barngruppen informeras vidare för att vårdnadshavare 

ytterligare kan arbetat med de i hemmet.  

 

Man lär ju sig ganska snabbt vilka barn det är. Och sen kan det vara så att man kanske 

ser och vet att ett barn ryker ihop med alla men då måste man också ta reda på det 

(barnskötare 1)  

 

Barnskötare 1 i överståndet citat lyfter fram vikten i förbyggande arbetssätt är även att som 

pedagog också ställa sig fråga om varför ett viss barngruppen hamnar ofta i konflikter. 
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Genom att ställa sig varför frågan, kan förbyggande arbetssätt förbättras och barnen kan även 

få bättre stöd i förskolan för att hantera konflikter som uppstår.  

 

Det är tydliga rutiner, tydliga regler, för att underlätta för barnen att hålla sig inom 

ramarna, dem ska liksom veta vad som gäller … det minska frustration, den har 

frustration inom konflikt kommer oftast med satt man inte har kontrollen. då kan vi 

erbjuda tryggheten att stå på (förskollärare 3)  

 

Förskollärare 3 betonar vikten av att ha struktur i förskolan och att detta arbetssätt underlättar 

barnens vardag i förskola. I förskolan vistas många barn samtligt i båda inomhus miljö samt 

i utomhus miljö. På grund av det är det extra viktigt att förskolan har struktur och rutin som 

underlättar för barnen att samspela med andra barn.  

 

Analystema förbyggande arbetssätt kan relateras till Cohen konfliktpyramiden nivå ett som 

består av att förskolan ska fungera som stöttande och förberedande miljö. Resultat visar att 

förbyggande arbetssättet sker i förskolan på olika sätt och att paus från arbetssättet inte tas. 

Pedagogerna arbetar ständigt för att stärka gruppdynamiken och för att ge barnen verktyg 

som är effektiva att använda i konflikthantering. Pedagogerna nämner vikten av barns 

delaktighet, att dela upp barn i mindre grupper och att samverka med vårdnadshavare som 

en viktig del av förbyggande arbetssätt. Ytterligare poängtera pedagogerna att arbetsformen 

består av struktur, regler, rutin och leksakmaterial utbyte. Arbetssättet formas i syfte att 

skapa trygghet för barnen. Där barnen tydlig ges information över vad som förväntas av 

barnen under förskolans dag. Slutligen lyfter pedagogerna att även ställa sig frågan om 

varför visa barn hämnar oftast i konflikter om man har en eller flera individer i barngruppen. 

 

Konflikt i förskolan är en återkommande faktor som behövs hanteras av förskolepersonal på 

ett sätt som gynnar individerna och grupper. Genom att planera undervisning samt genom 

aktiviteter och övningar som pedagogerna utför för att förebygga kan kopplas till begreppet 

proximala utvecklings zon som barnen med hjälp av pedagogen stöttning klarar av att 

hantera konflikten som uppstår i förskolan under olika situationer.   

 

Tema 4: Kommunikativt stöttande 

Huvudtemat kommunikativt stöttande beskriver pedagogernas kommunikativa 

förhållningsätt och att detta är avgörande för hur barnen får möjlighet att hantera konflikten. 

Pedagoger ser sig själva som förbilder för barnen samt att deras kommunikativt 

förhållningsätt påverkar barns allsidigt utveckling. De lyfter fram att det påverkar barns 

förutsättning till att utveckla olika färdigheter inom konflikthantering.  

 

Att man liksom är där och men att man löser dem lösa konflikter mellan sig. Att man 

verkligen sätter sig ner, får dem att försöka och får dem att liksom prata med varandra. 

Jag tro på att dem får prata med varandra (Barnskötare 1) 
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Barnskötare 1 förklarar att det är viktigt barnen lär sig lösa sin egen konflikt på eget försök. 

Vidare lyfter pedagogen att verkligen lägga den tiden som konflikten behöver och bara vara 

där som medlare mellan barnen så dem lyckas hantera situationen som uppstår.  

 

Jag tycker inte att man bara ska dela två barn som bråkar, utan man pratar med barnen 

nu får ni prata ihop er (Förskollärare 1) 

 

Som barnskötare 1 förklarar i förra citaten beskriver även förskollärare 1 vikten av 

pedagogens förhållningssätt som barnen ska ges möjlighet att med lite hjälp och stöttning få 

barnen att prata med varandra.  

 

Analystema kommunikativt stöttande kan kopplas till scaffolding och proximala utvecklings 

zon. Pedagogerna kan hjälpa barnen att förstå varandras perspektiv vilket hjälper till att ta 

bort anspänningen som finns mellan barnen genom att ha ett gott förhållningsätt som 

medlare. Pedagogens kommunikativa förhållningssätt kan relateras till scaffolding.  Med 

hjälp av pedagogen lyckas barnen själva reflektera vilka verktyg dem kan använda för att 

hantera stationen på ett konstruktivt sätt så möjligt. Ytterligare relateras teman även till 

Cohens pyramid steg två som handlar om att hantera samt stötta. Genom att pedagogen 

medlar som tredje person i konflikt kan barnen använda förmedlade verktyg för att hantera 

konflikten på ett konstruktivt sätt så möjligt.  

 

Teman 5: Bara var så pedagogisk som möjligt 

Huvudtemat bara var så pedagogisk som möjligt beskriver resultatet av att pedagogerna 

ibland bara försöker överleva vardagen. Samtliga pedagoger visar hög medvetenhet om hur 

deras förhållningsätt i helhet påverkar barns utveckling och förmåga att utveckla olika 

färdigheter. Resultat visar att pedagogerna utifrån flera års erfarenhet kan möta barnen 

genom god språkligt förhållningsätt i konflikthantering men att det ibland kan uppstå 

stressande moment som leder till bristande kommunikation och att barnen inte får tillräckligt 

stöd som konflikthantering egentligen kräver.  

 

Det kan vara stressig dag för hela barnen, och då kan man lägga stressen och stressen 

på vekar ju då min kommunikativa förmåga och att förmedla vad jag vill. Och då 

gäller det ända att ha själv insikt okej jag ska inte ta den här konflikthanteringen idag, 

prata med kollegan som kanske är i utanför situationen, och kanske har stärkare 

kompetent just för dagen (Förskollärare 2) 

 

Folk som fattas, för stora barngrupp kan leda till stress som även stressar mig- då kan 

jag känna mig mer som att jag bara släcker bränder, Organisation har stor betydelse i 

hur väl pedagogiskt man kan var i sitt uppdrag också (Förskollärare 3) 

 

Analystemat bara vara så pedagogisk som möjligt kan kopplas till tidigare forskning som 

Norling (2015, s.84) lyfter upp i sitt resultat om att personaltäthet i relation till barngruppen 

kan påverka att kommunaktionen mellan pedagog och barn till att bli sämre. Ovanståendes 

citaten betonar att stora barngrupper i relation till personalomsättning i förskolan leder till 

att pedagoger känner sig stressade och otillräckliga. Pedagogernas kommunikativa förmåga 
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försämras av stress och de kan inte möta barnens behov på ett ändamålsenligt sätt under 

konflikthanteringen.  

 

7.2 Resultat och analys för delstudie 2 

Nedan kommer resultat och analys av delstudie 2 presenteras. Som intervjuaren kunde jag 

dra en slutsats då alla respondenter gav uttryck för att konflikter uppstår dagligen. Olika 

konfliktsituationer är något som behövs för barns utveckling och lärande. Samtliga 

respondenter betonar även att konflikter och konfliktsituationer möjliggör och ger barn 

verktyg för lösning av uppstådda konflikter samt kunna få förståelse för andras perspektiv 

och syn på dessa. Utifrån framtagna koder som jag fick bildades tre olika teman:  

 

Tema 1: Språkets betydelse under en konfliktsituation 

Samtliga respondenter i studiens undersökning uttrycker att språket har stor betydelse och 

är viktigt i uppstådda konfliktsituationer. Respondenterna påpekar även att de flesta barn 

inte riktigt kan sätta ord på sina tankar vilket leder oftast att bråk och missförstånd uppstår 

mellan barnen.  

 

Jag tycker att språket är viktigt i allt. Definitivt när det är konflikter så och att kunna 

lösa dessa. Jag tycker att vårt förhållningssätt är ännu viktigare. Hur vi använder vår 

röst alltså tonläge. (Barnskötare1)  

 

Alltså jag tycker att språket är viktigt i allt. Jag tror även att språk kan vara ett 

upphov till konflikterna så man behöver nog! Många gånger tror jag att barnen inte 

förstår varandra i språket och just det leder då till konflikter. Och då behöver man 

som pedagog nysta i språket för att se vad var egentligen konflikten. (Barnskötare 2)             

 

Här kan vi se att de två pedagogerna ser på språket och dess betydelse som ett viktigt redskap 

för barnen att kunna lösa konflikter. Analysen av temat språkets betydelse under en 

konfliktsituation visar hur pedagogerna är medvetna om språkets vikt både när det rör sig 

om att lösa konflikter och att just språket kan vara en bidragande orsak till att konflikter 

uppstår. Relaterat till Lpfö18 kan i kommunikation uppstå konflikter av orsaker som 

exempelvis att barnen ännu inte har utvecklat språket och deras talförmåga.  

 

Tema 2: Vikten av pedagogernas kommunikativa förhållningssätt under konflikter  

Pedagogernas kommunikativa förhållningssätt poängterades under intervjuerna som en 

viktig del i barngruppen och specifikt under konflikter. Genom vårt sätt att tala till och med 

barnen möjliggör vi att konflikter uppstår mindre men även hjälper barnen att lösa dessa.  

 

Ja men jag tycker att det är ganska bra alltså mitt förhållningssätt som pedagog. 

jag försöker verkligen att göra mitt bästa men ibland går det inte som man vill liksom, 

efter allt är vi bara människor också och kan faktisk göra misstag ibland. 

(Förskollärare 1) 
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Alltså min kommunikativa kompetensförmåga grundar sig på att jag använder mig av 

takttecken och det verbala språket så klart. För att tydliggöra!   Långsamhet! För att 

hjälpa barnen att hitta ett sätt att säga stopp när man inte vill något. Så att konflikten 

inte ens ska behöva uppstå liksom (Förskollärare 2) 

 

Hur vi talar till barnen och vilket tonläge vi använder är det som ingår i vårt kommunikativa 

förhållningssätt som pedagog. Att vara nära och stötta barnen är en viktig uppgift som man 

som pedagog har. Som tidigare nämns är scaffolding en metod som pedagogerna här används 

av. Genom scaffolding stöttar man barn att enklare kunna gå igenom konflikter. Lindö lyfter 

även vikten av stödstruktur som skapar ett bättre samspel mellan barn – pedagoger samt 

vägledning genom pedagogernas arbetssätt inom konflikthanteringssituationer.  

 

Tema 3: Förebyggande av konflikter (miljö) 

  

Förebyggande av konflikter samt miljö var den tredje viktigaste del som kom fram som tema 

med hjälp av kodningen. Pedagogerna beskriver förebyggande som en viktig del inom 

konflikter men även miljö som ingår i detta.  

 

Jag tänker det här med demokratiarbete är väldigt viktigt som vi jobbar med dagligen. 

Men också att ge varje barn en status, hur ska man säga? Kanske inte status direkt 

men ett värde, att vi alla har ett lika värde. Att det inte blir känsla att någon har större 

värde än någon annan utan alla likadant. För då tror jag att konflikter kan uppstå. Och 

det är absolut inget lätt. Det är en fin känslighet att kunna lyfta någon utan att rycka 

ner en annan. (Förskollärare 3)  

 

Kan vara leksaker oftast. Finns barn som har starkare vilja än andra och oftast vill 

bestämma. Och ja spel när de spelar och digitala verktyg som de använder exempelvis 

om vi har två Ipads och alla vill använda samtidigt då kan det oftast uppstå konflikter. 

Det är mest inne som jag upplever att konflikter uppstår. (Förskollärare 1) 

 

För att förebygga konflikter arbetar pedagogerna på olika sätt som vi kan se utifrån svar som 

gavs. Demokratiarbete fyller en viktig funktion likaså att ge varje barn status och lika värde. 

Att påminna barnen att vi tillsammans är viktiga och lyfta upp barnens delaktighet. Detta 

kan relaterats till inledningsdelen och Hakvoort där det tas upp om just demokrati och 

värderingar. Alla barn kanske inte lever under demokratiska omständigheter? Av denna 

anledning ska vi som arbetar inom förskola sträva efter att vägleda barnen och hjälpa dem 

att med språkets resurser kunna lösa konflikter. När det gäller miljö och uppstådda konflikter 

ska vi tänka att dela barnen i mindre grupper samt hur man utformar miljö och att det inte 

finns alldeles för många leksaker utan lagom. Som vi kan se så är det oftast leksaker som 

kan trigga i gång att konflikter uppstår.   
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8. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras och jämförs resultat för delstudie 1 och delstudie 2 för att svara 

på studiens frågeställningar. Genom att undersöka pedagogernas användning av språk inom 

olika konfliktsituationer. Vidare diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning samt i 

relation till studiens teoretiska utgångspunkt utifrån sociokulturella perspektiv. Syftet med 

studien är att synliggöra hur pedagogerna upplever att de arbetar för att främja barns 

språkliga och kommunikativa utveckling under konflikthantering. 

 

Det kommer även tas upp pedagogernas erfarenheter av hur språket används inom 

konflikthantering samt vilka hjälpmedel pedagogerna använder sig av för att lösa uppstådda 

konflikter mellan barnen. I studien har språket den centrala rollen och hur pedagogerna 

använder det för att hjälpa och vägleda barnen för att hantera konflikter.  

 

I resultatet framkom det tydliga likheter där pedagogerna ser språket som viktigt och som ett 

grundläggande verktyg. Språket används som ett aktivt hjälpmedel i interaktion med barnen 

för att på ett enklare sätt kunna stödja kommunikation i konflikthantering. Resultaten 

kopplas till begreppet mediering och dess redskap som innebär hur pedagogen använder 

språkligt hjälpmedel i sitt förhållningssätt gentemot barnen (Säljö, 2014, s. 297 – 301). Även 

Ellmin beskriver att det är genom språk som människor tolkar sin situation och med hjälp av 

kommunikationen får möjligheter att påverka interaktionen som sker mellan varandra (2008, 

s.8). Resultatet visar även att pedagogerna är medvetna om vilken funktion språket fyller i 

relation till konflikthantering. Samtidigt betonas vikten av förhållningssätt i 

språkanvändning. Hur språket anpassas till varje enskilt barn och hur tonläge används inom 

olika situationer påverkar i sin tur barns mottagandet av huvudbudskap som pedagogerna 

förmedlar inom konflikter. 

 

Ett annat område som framkom är förebyggande av konflikter där miljö ses som en viktig 

del. Inom de båda delstudierna uttrycks demokrati- och värdegrundsarbete, inkludering av 

barn för utformning av regler samt att dela in barn i mindre grupper som en bidragande del 

för minskning av konflikter. Pedagogernas förebyggande arbetssätt i förskolan kan kopplas 

till Cohens konflikpyramid (Hakvoort, 2015, s. 38). Detta innebär att förskolan ska vara en 

stöttande miljö och i förebyggande arbetssätt behöver konflikpyramidens alla fyra nivåer tas 

hänsyn till. Resultat visar också att pedagogerna ger grundläggande verktyg i förskolan för 

barn i konflikthantering genom planerad undervisning samtidigt som pedagogerna befinner 

sig närvarande för att hantera och stötta men även för att stoppa konflikter som omedelbart 

behöver stoppas.  

 

I båda delstudierna visar resultat att pedagogernas kommunikativa förhållningssätt beskrivs 

som en avgörande faktor för barns vidare språkliga lärande i förskolan. Även i denna del 

kom det fram som resultat vikten av tonläge samt närhet och stöttning. I och med detta ser 

pedagogerna sig själva som förebilder och medlare för barnen. Medvetet förhållningssätt och 

reflektion över kommunikationens syfte är viktigt att tänka på. Bristande förhållningssätt 

kan begränsa barns utveckling och lärandet i relation till konflikt och konflikthantering. 
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Därmed kan pedagogernas kommunikativa förhållningssätt relateras till scaffolding. För att 

barn ska kunna uppnå sin proximala utvecklingszon behöver pedagogerna finnas till för 

stöttning samt utmaning i uppkomna konflikter. På detta vis ges barn möjlighet att på egen 

hand kunna hantera konflikter (Vygotskij, 2001, s. 450 – 451) 

 

Michelsen (2005, s. 99) beskriver vikten av närvarande pedagoger.  Det är inte alltid som 

konflikter behöver stöttning. Däremot kan konflikter få en negativ konsekvens när 

pedagogerna inte är närvarande. Resultat visar en tydlig skillnad där pedagogerna i 

delstudie1 beskriver att deras kommunikativa förmåga påverkas av stress som orsakas av 

personalbrist, fler antal barn i relation till antal personal. Barnens färdigheter och lärande 

inom konflikt och konflikthantering påverkas av att pedagogerna inte kan ge tillräckligt med 

tid som konflikthantering i sig kräver. Detta kan kopplas till tidigare forskningresultat 

(Samuelsson Pramling, Williams & Sheridan 2015, s. 3) som visar att antal i barngrupp 

påverkar pedagogernas förhållningssätt och förskolans kvalitet. Orsakad stress och brist på 

personal kan leda till att konflikter inte upptäcks även om de i sig inte är farliga. Att studien 

resultat har visat kommunikativ förmåga påverkas av stress vilket berör av olika anledningar. 

En grundorsak kan vara organisationsnivå exempelvis att kommunernas personalomsättning 

skiljer sig ifrån varandra i relation till storlek på barngrupper samt i fråga om personalens 

kompetensnivå.  

 

Studiens resultat visar att pedagogernas arbets- och förhållningssätt i de två delstudierna har 

en likvärdig utgång. I resultatet framkommer att samtliga pedagoger har likadan samsyn 

gällande språkets betydelse för konflikt och konflikthantering. Detta bekräftas utifrån 

samtligas svar på studiens frågor. Pedagogernas uppmuntran till att använda språkliga 

resurser att lösa uppkomna konflikter skapar en möjlighet för barn att enklare kunna klara 

sociala samspel både i förskola och i övrigt samhälle.   
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9. Konklusion 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet från delstudie 1 och delstudie 2 att det finns både 

likheter och skillnader när det gäller arbetssätt och språkets betydelse inom 

konflikthantering. De främsta metoderna som pedagogerna använder sig av i sitt arbetssätt 

för att belysa språkets vikt är hur de stöttar barn i sin kommunikation samt deras tonläge när 

konflikter uppstår. Detta för att skapa ett bra utgångsläge som möjligt inom 

konflikthanteringen. En sammanfattning av resultatet är att båda yrkesgrupperna, 

förskollärarna som barnskötarna, som blev intervjuade har en samsyn kring vikten att stötta 

alla barn med hjälp av språket i konflikter och konflikthantering. Det som kommer fram är 

också att språket kan vara en bidragande orsakade till att konflikter uppstår. Har barn svårt 

att uttrycka sig med hjälp av språket kan detta i sin tur leda till att missförstånd mellan barnen 

uppstår vilket i sin tur kan utlösa konflikter. Samtliga pedagoger lyfter fram att det är viktigt 

att vara nära barnen för att på detta vis kunna vara språkliga förebilder för dem. Däremot 

visar resultat från delstudie 1 att pedagogerna påverkas negativt av stress vilket i sin tur 

påverkar deras kommunikativa kompetens samt arbetssätts- och förhållningssätt i 

konflikthantering.  

9.1 Fortsatt forskning  

Utifrån studiens resultat framkom det nya perspektiv och vidare även förslag till fortsatt 

forskning kring hur mycket utrymme barn faktiskt får till att på egen hand kunna hantera 

uppstådda konflikter. Denna tänkbara forskning skulle kunna genomföras i form av 

observationer för att på ett djupare sätt kunna undersöka om pedagogernas förhållningsätt 

under konflikthantering stämmer överens utifrån det de uttryckte i deras svar. En annan sak 

som skulle kunna undersökas är pedagogernas utbildningsnivå och om den gör någon 

skillnad i deras arbets- och förhållningssätt i förskolan.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor inför fältstudien! 

Lära känna frågor 

1) Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamhet? 

2) Hur länge har du arbetat som förskollärare / barnskötare? Vilka är dina tidigare 

arbetserfarenheter? 

3) Hur ser du som pedagog på språkets betydelse inom konflikthantering?  

 

Språk och konflikthantering arbetssätt  

4) Vilka strategier använder du för att vägleda barnen att lösa konflikter med hjälp av 

språk?  

5) Hur arbetare ni i förbyggande syfte  

6) Vad är det som oftast triggar i gång konflikter?  

• I så fall var sker detta?  

7) Anser du som pedagog att språket betydelse gör någon skillnad att det blir mindre 

konflikter mellan barnen?  

• I så fall hur? 

8)  Hur kan du tänka dig att arbeta för att främja barns förståelse och samarbete för 

uppstådda konflikter? 

 

Pedagogerna förhållningsätt 

9) Hur tycker du att det är viktigt lösa konflikter mellan barnen ? 

10) Hur påverkar pedagogen roll i det här för barnens utveckling och lärandet? 

11)Något du tycker är utmanande i konflikthantering? 

 

Kompetensfrågor  

12) Hur upplever du kring din kommunikativa kompetensförmåga för att vägleda barnen att 

lösa konflikter?  

13) Finns det något som påverkar att den kommunikativa biten känns bra eller mindre bra?  
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Bilaga 2 

Information om en studie av språkutvecklande arbetssätt vid konflikter  

Hej!  

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet i Uppsala universitet. 

Vi har påbörjat vårt självständiga arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. Denna information skickas med anledning av att vi undrar om det finns 

möjlighet till att besöka er verksamhet vilket skulle uppskattas enormt. Studien kommer 

omfatta intervjuer av pedagoger.  

 

Syftet med studien är att synliggöra hur pedagogerna arbetar för att främja barns språkliga 

och kommunikativa utveckling under konflikthantering. I vår studie vill vi gärna intervjua 

både förskollärare och barnskötare, 10st intervjuer och med 2–4 dagars närvaro i 

verksamheten under oktober månad. Intervjuerna beräknas ta mellan 15 – 30min och 

inspelnings material används.  

 

Datainsamlingen kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta 

del av den samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagandet kan 

avbrytas när som helst även efter att datainsamlingen är genomförd. Om ni har ytterligare 

frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas. 

Vi hoppas verkligen på att få ett godkännande att besöka er verksamhet samt uppskattar att 

höra av er inom kort.  

Mvh / Simret & Mirela  
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Bilaga 3  

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om språkbetydelse i konflikthantering kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Simret och Mirela som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag ger härmed mitt medgivande till att jag 

medverkar i ovan nämnda studie. Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är 

införstådd med att jag kommer att intervjuas i skolmiljö samt inspelning kommer att skrivas 

till text för att analyseras. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning 

utgår samt att medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

 
Pedagogen namn: …………………………. 

 

Ort och datum ……………….   

 

Underskrift…………………… 

 

 


