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Sammanfattning 

Fullständig konflikthantering leder till ett samhälle där konflikter blir hanterade på ett 

konstruktivt sätt. Studiens syfte var att undersöka skillnaderna på pedagogers respektive 

barns diskuterande, om vad som sker i mötet mellan pedagog och barn vid 

konfliktsituationer i förskolans verksamhet genom samtal om konflikthantering och 

inkludering efter konflikter. Studien är kvalitativ och utgår från socialkonstruktionismen. 

Metoden var gruppintervju och tog inspiration från fokusgruppssamtal. I 

fokusgruppssamtalen deltog tre kvinnliga pedagoger vid två olika tillfällen och vid 

gruppintervjun deltog fem barn från en äldrebarnsavdelning vid ett tillfälle. Resultatet visar 

att enligt barnen är de i behov av en medlare vid en konflikthantering. Utifrån barnens 

diskuterande blir ett behov av ökad stöttning av vuxna synligt, vilket tyder på att 

pedagogernas kunskap är otillräcklig. Barn belyser att pedagogers kunskap kring 

konflikthantering och inkludering inte är tillräcklig. Pedagogerna belyser betydelsen av 

barns delaktighet vid konflikthantering. 
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Förord 

Detta examensarbete lägger fokus på att undersöka vad som sker i ett möte mellan pedagoger 

och barn i förskolans verksamhet genom samtal om konflikthantering och inkludering efter 

konflikter. Detta tack vare en kurs på högskolan som väckte vårt intresse kring detta ämne. 

Genom verksamhetsförlagda utbildningar har vi fått syn på att det finns svårigheter kring 

konflikter och pedagoger har även uttryckt till oss att de har svårt med att hantera barn i 

konflikter. 

   Vi vill tacka pedagogerna och barnen som ställde upp som deltagare i studien, utan dem hade 

inte detta varit möjligt. Vi tackar varandra för ett mycket gott samarbete trots den nya 

bekantskapen. Ett stort TACK till våra handledare Anniqa Lagergren och Per Högström för en 

stöttande handledning med bra konstruktiv kritik som lett vårt arbete framåt. 

Tack! 

Ann-Marie Miklovicz & Julia Jönsson 

Högskolan i Halmstad 2019-06-05 

Arbetsfördelning 

Examensarbetet har skrivits genom att vi träffats på ett bibliotek eller på högskolan och 

tillsammans arbetat fram hela texten. Den tidigare forskningen som presenteras i 

examensarbetet har vi sökt, läst och bearbetat på varsitt håll för att därefter kombinera den 

tillsammans. Arbetet har skrivits genom Google Drive för att båda skulle ha tillgång till alla 

dokument som skapats under tiden texten producerats. Våra arbetssätt har sett olika ut trots att 

vi gjort allt tillsammans, vilket har lett till att vi kombinerade varandra på ett bra sätt. Vi har 

båda närvarat och varit aktiva under intervjuerna som genomförts samt under analyserandet av 

det insamlade materialet vilket ledde till resultatet. 
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1. Inledning 

Konflikter följer oss genom hela livet i de olika sociala situationer vi befinner oss i. Därför är 

det betydelsefullt att lära sig hantera dem, förstå vad som ligger till grund för dem samt, som 

Thornberg (2006) nämner, förstå att konflikter är inlärningssituationer där barn har en inverkan 

på varandras handlingar. Barn lär sig hantera konflikter redan i förskolan, där ska barn delges 

kunskaper för att lära sig hantera de konflikter som uppstår. Uppdraget förskolan har är en 

strävan efter att barn ska utveckla förståelse och kunskap för att kunna hantera konflikter. Med 

stöd från pedagoger utvecklar barnen en förståelse för vilka skyldigheter och rättigheter som 

finns inom konflikthantering och med hjälp av denna förståelse kan de ta ansvar för de 

gemensamma reglerna. Pedagogernas sätt att möta barnen i konflikter ska bidra till barnens 

förståelse för människors handlande som styrs av värderingar och attityder (Skolverket, 2018). 

   I förskolan behöver pedagoger enligt Armga, Blunk och Russell (2017) en ökad social 

kompetens samt ytterligare strategier, tekniker och mentorskap för att möta barn i konflikter. 

Flera forskare, exempelvis Armga, Blunk och Russell (2017), menar att pedagogerna måste 

främja sociala förhandlingar hos barnen, eftersom förmågan att reagera på ett socialt kompetent 

sätt får konsekvenser. Hakvoort & Friberg (2013) menar att i en konflikt är det lätt att dra 

förhastade slutsatser om inte en pedagog har sett vad som hänt från början, genom att 

skuldbelägga ett av barnen som ”brukar bråka”. Enligt sociala inlärningsteorier ser barn även 

på hur pedagoger agerar under konflikter och tar efter det beteendet (Jenkins, Ritblatt, 

McDonald, 2008). För att förstå barnen bättre i konfliktsituationer är det betydelsefullt hur 

dessa hanteras av pedagogerna (Majorano, Corsano & Triffoni, 2015). 

   På två förskolor i södra Sverige där verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) utförts utspelar 

sig konfliktsituationer i verksamheterna på både yngre respektive äldre avdelningar. Under 

VFU:erna har det observerats att barnen testar pedagogernas gränser genomgående under 

dagarna på förskolorna. De närmar sig de andra barnen i deras närhet fysiskt för att ta sig in i 

lekar, vilket skapar konflikter. Pedagogerna har i samtal med oss antytt att några barn kan anses 

vara svåra att hantera i dessa situationer. De uttrycker sin ovetskap och förtvivlan kring hur de 

ska hantera situationer där barnen befinner sig, för att kunna möta barnen utifrån barns 

perspektiv i konflikterna och därmed inkludera de i verksamheten efteråt. 

   Majoko (2017) och Beaman-Digia och Brock (2018) skriver i sina studier hur pedagoger 

uttrycker en avsaknad samt ett behov av utveckling av strategier för att inkludering av alla barn 

ska ske i verksamheten. Hooper (2011) lyfter en typ av avsaknad i form av en förvirring kring 

pedagogers roll som gäller hur de ska agera vid en konfliktsituation. Detta visar att ytterligare 



forskning behövs för att identifiera roten till förvirringen samt relaterade strategier som kan 

användas. En vidare utveckling kan vara det som Beaman-Digia och Brock (2018) skriver om 

coaching för pedagogerna, att därigenom komma fram till strategier som de kan använda sig av 

i ett möte med barnen. Ett annat steg i vidare utveckling är det von Ahlefeld Nisser (2011) lyfter 

om “kunskapande samtal”, vilket bidrar till en mer inkluderande förskola. Den forskning som 

finns inom konflikthantering och strategier för inkludering bildar en grund för vidare forskning. 

Föreliggande studie kan därmed bidra till ökad kunskap om konflikter i barns och pedagogers 

vardag på förskolan. 

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka skillnaderna på pedagogers respektive barns diskuterande, om vad som 

sker i mötet mellan pedagog och barn vid konfliktsituationer i förskolans verksamhet genom 

samtal om konflikthantering och inkludering efter konflikter. 

- Hur diskuterar pedagoger om konflikthantering och inkludering? 

- Hur diskuterar barn om konflikthantering och inkludering? 

- Hur skiljer sig barnens och pedagogernas diskussioner åt?  

3. Forskningsläge 

Här presenteras forskningsläget som är av relevans för det valda området i studien. Nedan görs 

tematiseringar av forskningen i form av underrubrikerna Betydelsen av pedagogers närvaro vid 

konflikter i barngruppen och Avsaknaden av strategier för inkludering av barn i förskolan. 

3.1. Betydelsen av pedagogers närvaro vid konflikter i 

barngruppen 

I en studie av Thornberg (2006) visar resultatet att pedagogernas ingripande är viktigt i 

konflikterna och att det behövs mer stöttning i vardagssituationer, vilket kan relateras till 

studiens problemområde. Mer stöttning i vardagssituationer behövs för att förstå konflikter och 

för att hjälpa barn utveckla sina sociala förmågor. Syftet med Thornbergs (2006) artikel är att 

undersöka hur barn agerar i olika konfliktsituationer; genom att förstå barns agerande kan det 

hjälpa hur vi kan se på pedagogers agerande gentemot dem i användandet av medling. I studien 

användes hypotetiska konfliktintervjuer genom att iscensätta konflikter med marionettdockor. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är barnens lärande sociala interaktioner och har inverkan på 

barnets tänkande och handlingar. Detta är snarlikt vår studies teoretiska utgångspunkt då den 



tar upp sociala interaktioner, dock tar vår studie även upp pedagogers och barns olika 

konstruktioner av konflikt och konflikthantering. 

Pálmadóttirs och Johanssons (2015) resultat tyder, i likhet med Thornbergs, på att pedagogerna 

borde reflektera över hur de förstår barns konflikter. Det lyfts fram hur viktig pedagogens roll 

är vid lärandet av barns färdigheter, kunskaper och värderingar. Studiens syfte är att utforska 

kommunikationen av hur barnens värderingar spelar roll bland barn som är mellan ett och tre 

år gamla. Författarna menar att det handlar om hur barn kommunicerar och värderar varandra 

för att skapa och vara delaktiga i en gemenskap på en isländsk förskola. I konflikter är det 

särskilt viktigt att det är barnen som konfronterar varandra och det kräver att barnen klargör 

sina åsikter för varandra, vilket medling kan leda till. Detta kräver enligt Utas Carlssons (1999) 

resultat en kommunikation och ett arbete med konflikter genom interaktion med andra i form 

av medling. Syftet med författarens avhandling är att bidra till utveckling av en teoretisk grund 

för att förebygga konflikter och ge barnen färdigheter att hantera konflikter konstruktivt. 

Undersökningen gäller barn både på individuell nivå och på gruppnivå. Det viktigaste är att 

pedagogerna utvecklar sitt tänkande om att förhindra eskalering av konflikten samt främja 

konflikthanteringar genom att använda sina kunskaper om barnens utveckling och lärande. Det 

kan ha inverkan på barnens sätt att tänka, deras attityder, värderingar och beteende. Barn och 

vuxna lär tillsammans och kan därför se konflikter från olika perspektiv. 

   Däremot visar Jenkins, Ritblatts och McDonalds (2008) resultat att det är pedagogerna som 

är en förebild för barnen i konfliktsituationer, varför blir det betydelsefullt att få fram ytterligare 

forskning kring medling som kan ligga till stöd för pedagogerna i konflikthantering. Författarna 

skriver att majoriteten av pedagogerna i denna undersökning tror på samarbetsstrategier för att 

hantera konflikter tillsammans. Syftet med studien är att undersöka olika konfliktstrategier som 

används på förskolor och vilka som är mest effektiva. Studien har fokuserat på att arbeta med 

barn i tre till fem års ålder, där de har undersökt deras attityder till konflikter. Konflikter är 

oundvikliga och förekommer mellan barn-barn och barn-pedagoger dagligen i förskolan. 

Författaren menar att konflikter kan vara positiva upplevelser som kan hjälpa barn i framtida 

interaktioner med andra. Enligt social inlärningsteori ser barnen på sina pedagoger för signaler 

om hur de kan agera under konflikter. Genom att pedagogen engagerar sig i att förebygga 

konflikter så länge som fred verkar vara huvudsaken, försummar pedagogen möjligheten att 

lära sig konflikthanteringsprocesser tillsammans med barnen som är nödvändiga för barnens 

utveckling. 

   I likhet med Jenkins, Ritblatts och McDonalds kan barn enligt Gloeckler och Cassell (2012) 

behöva hjälp att hitta förslag till konflikthantering med hjälp av medlande pedagog, men när 



det gäller äldre barn är det bra att vänta ut dem för att ge dem chans att komma med egna förslag 

på hantering. När barnen tillåts bli delaktiga i processen kallas det för konstruktiv 

konflikthantering och innebär en öppenhet och positiv hållning inför konfliktens uppkomst. 

Konflikten ses som en lärandeprocess. Med öppna frågor vid hantering av en konflikt närmar 

sig pedagogen konflikten och får alla parter involverade i den. Däremot erkänner pedagoger i 

Armga, Blunks och Russells (2017) studies resultat att de behöver ökad social kompetens samt 

ytterligare strategier, tekniker och mentorskap för att möta barnen i konflikterna, vilket även 

detta lägger en grund för vår studie. Syftet med författarnas kvalitativa studie är att undersöka 

pedagogernas intentioner under barnens konflikter. I centrala Texas fick pedagoger reflektera 

över olika videoinspelade konfliktsituationer. En majoritet av pedagogerna antydde att målet 

var att förbättra social kompetens i konflikter, genom att de reflekterade över hur de kunde 

använda sig av verktyg för att främja barnens socialisering. Konflikt är inte nödvändigtvis en 

negativ upplevelse utan konflikten kan ge ett utvecklingsperspektiv till barnens kognitiva och 

socioemotionella kompetens. Barnen på förskolan lär sig med tiden att förhandla och 

kompromissa, växla mellan sina känslor, och modifiera konfliktstrategier för att upprätthålla en 

vänskap. Pedagogerna måste vara inblandade i att främja sociala förhandlingar hos barnen. 

Pedagogernas interaktion kan ha betydande inflytande på konflikthanteringar, sättet 

pedagogerna ingriper på har tydliga konsekvenser för barnens konflikter. 

3.2. Avsaknaden av strategier för inkludering av barn i 

förskolan 

Hooper (2011) lyfter att pedagoger är i behov av ökad utbildning för inkludering av alla barn. 

Författaren beskriver pedagogers uppfattningar om vilken specialutbildning pedagoger behöver 

ha för att kunna stödja barns inkludering. Det behövs mer kunskap och färdigheter för ett 

effektivt inkluderande i förskolan, med detta kan pedagogerna använda sig av olika strategier 

för att inkludering ska ske efter en konflikt. Författaren belyser en förvirring kring pedagogers 

roll vilket även visar på att ytterligare forskning behövs för att identifiera roten till förvirringen 

samt relaterade strategier som kan användas. I likhet med Hoopers studie lyfter Majoko (2017) 

hur de zimbabwiska pedagogerna uttrycker en avsaknad av inkludering hos barnen och tar 

därför upp att läran om inkludering är nytt för pedagoger i Zimbabwe. Författaren skriver fram 

pedagogers syn på betydelsen av strategier för en inkludering av alla barn. Pedagogerna 

rapporterar att de behöver lära sig speciella metoder och strategier för att underlätta inlärningen 

för barn med funktionshinder samt för att förbättra samspelet mellan barnen. Detta med en 

genomgående utgångspunkt från ett inkluderande perspektiv. 



   Von Ahlefeld Nisser (2011) tar också upp inkluderingen av alla barn i förskolan. Det finns de 

barn som inte anses rätten till likvärdig utbildning samt att förskolan inte alltid är särskilt 

tillgänglig för alla barn, vilket avsaknaden av kunskap kring inkludering kan leda till. 

Författaren genomför så kallade kunskapande samtal med exempelvis en specialpedagog för 

ökad kunskap och därmed möjlighet att skapa delaktighet och acceptans i syfte att förstå lärande 

på olika nivåer. Förskolans och skolans uppdrag är att främja lärande och utveckling för alla. 

Det är viktigt att en specialpedagogisk verksamhet ska kunna tillmötesgå alla som arbetar i 

förskolan och skolan, inte bara för speciallärare och specialpedagoger. Von Ahlefeld Nisser 

(2011) utgår från perspektiven socialkonstruktionismen samt kommunikationsteoretiskt 

perspektiv. Författaren skriver att rätten till utbildning för alla kräver att utbildningen också är 

tillgänglig för alla. Det belyses att de kunskapande samtalen kan bidra till en mer inkluderande 

förskola på grund av vägledning och stöttning av pedagogerna då förskolor och skolor har mer 

kunskaper än de tror men att det inte alltid används. På grund av att pedagogerna inte vet hur 

de ska använda sig av den kunskap de besitter är det enligt Beaman-Digia och Brock (2018) 

många pedagoger i förskolan som lyfter beteendehantering som det främsta behovsområdet 

gällande professionell utveckling. Författarna presenterar olika metoder för pedagoger att 

använda då barn har ett utmanande beteende genom att testa effektiviteten av coaching för 

pedagogerna. De lyfter att coachingen hjälper pedagogerna att hitta nya strategier för att möta 

barnen. 

   När det ges relativt kort coaching till en pedagog utan formell utbildning i beteende kan denne 

genomföra de tillägnade strategierna och metoderna effektivt för att hjälpa barn ur svårigheter 

som även Simeonsdotter Svensson (2008) undersöker i sin studie. Denna studies resultat visar 

en medvetenhet kring användandet av barns perspektiv i praktiken och dess konsekvenser. 

Barns utmanande beteenden studeras och därmed barns olika sätt att erfara och hantera 

svårigheter inom förskoleklassens pedagogiska samling. Det handlar om att studera barns 

erfarenheter i relation till vad- och hur- aspekten, det vill säga vad barn erfar som en svårighet 

och hur aspekten kommer till uttryck i deras handlingar. Teoretiskt utgår Simeonsdotter 

Svensson (2008) bland annat från barns perspektiv, en förskola och skola för alla. Författaren 

lyfter att pedagogers val av perspektiv är viktigt i en undervisningssituation, om de tar barns 

perspektiv eller ett vuxenperspektiv. 

   I likhet med Simeonsdotter Svensson (2008) tas det även i David, Murphy, Naylor och 

Stonecipher (2004) studie ett barns perspektiv i undersökningen av barns konflikter, genom att 

använda sig av leksaker och berättelser. Resultatet visade att barn ser skillnad på konflikter de 

själva startar jämfört med konflikter som startas av andra. Det barn som ses som mottagare i en 



konflikt kan ha en hög förväntan av att konflikten ska eskalera samt att motsatta parten skulle 

provocera mottagaren mer än den egentligen gjorde. Författarna ser det som betydelsefullt att 

fråga barn om deras uppfattningar av konflikter för en identifiering av deras perspektiv som 

skulle kunna ha negativa effekter på deras relationer. Denna studie kan leda till att barn kan bli 

inkluderade efter en konflikt då barns perspektiv är i fokus. 

3.3. Sammanfattning 

Tidigare forskning visar hur viktig pedagogens roll är i förskolan för både konflikthantering 

och för att inkludering ska ske. Eftersom pedagogers roll är betydelsefull är även deras kunskap 

det. Det synliggörs en avsaknad av kunskap kring både konflikthantering och strategier för 

inkludering, därför är en sådan avsaknad en faktor som ligger till grund för vår studies syfte. I 

konflikthanteringsstrategier är det betydelsefullt att hantera konflikter tillsammans med barnen 

genom exempelvis medling, vilket vi avser att belysa i vår studie. Pedagogerna behöver ökad 

utbildning och social kompetens, ytterligare strategier, tekniker och mentorskap för att möta 

barnen i konflikter. Det synliggörs även en avsaknad av strategier för inkludering, därför behövs 

en ökad kunskap även där. Det finns ett behov av reflektion över hur pedagogerna förstår barns 

konflikter. Hur pedagogerna uttrycker och förmedlar sig via interaktion med andra är också i 

behov av vidare forskning i vår studie.  

4. Socialkonstruktionism som teoretisk ansats 

Det vetenskapsteoretiska perspektiv som används i föreliggande studie är 

socialkonstruktionismen, eftersom perspektivet enligt Allwood och Eriksson (2012) innebär att 

det är människan som konstruerar sin verklighet såtillvida att  all kunskap är förknippad med 

sociala konstruktioner. Galbin (2014) menar att kunskapen som människan skapar genom 

sociala interaktioner konstruerar nya verkligheter. Vi anknyter till detta synsätt i vår studie där 

pedagogers och barns kunskaper lyfts fram genom fokusgruppssamtal och gruppintervju där 

interaktion sker mellan deltagarna, därmed blir skillnaderna synliga mellan pedagogers och 

barns konstruktion av en verklighet med konflikter i fokus. Samtidigt lyfter Burr (2015) att i 

den värld vi lever i finns det ingen definitiv sanning. Istället finns det olika konstruktioner som 

speglas av människans olika tolkningar som är ständigt föränderliga. Författaren belyser precis 

som Allwood och Eriksson (2012) att kunskap skapas och omskapas i olika sociala förlopp, 

därför får det verbala språket betydelse för att kunna tala om och förstå världen. Våra 

uppfattningar beskriver Burr (2003) som skapade i sociala sammanhang; det en människa ser 



som sanning behöver inte vara det för en annan. Teorin i relation till konflikter, som enligt 

Hakvoort (2015) innebär en situation där motsättningar mellan två eller flera parter uppstår, 

visar att en social interaktion sker i sammanhanget. I konflikten kan meningsskiljaktigheter 

uppstå och parterna kan ha olika sanningar. Hakvoort (2015) som lyfter den maktbaserade 

ansatsen, gör att en utomstående person kan fungera som medlare i interaktion med parterna för 

att hjälpa dem att förstå varandras sanningar. 

   Utifrån den epistemologiska utgångspunkten i socialkonstruktionismen förhandlas kunskap 

fram i sociala kontexter, där fokus ligger på interaktionen mellan människor som hela tiden 

förändras och förhandlas (Allwood & Eriksson, 2012). Den ontologiska utgångspunkten i 

socialkonstruktionismen är att människans verklighet är en social konstruktion (Allwood & 

Eriksson, 2012). Detta blir synligt i enlighet med arbetets syfte, då pedagoger och barn möts i 

olika situationer. Beroende på om barnen får känna inkludering eller inte samt hur de blir 

bemötta i och efter konfliktsituationer, får det konsekvenser på deras diskuterande om sina 

verklighetsuppfattningar.                    

4.1. Perspektiv på konflikt och konflikthantering i förskolan 

Konflikt är enligt Hakvoort (2015) en situation där motsättningar mellan två eller flera parter 

uppstår. Vidare innebär en konflikt att det sker förhinder, blockering eller störning mellan 

parter. I denna studie ligger fokus på hur konflikter hanteras, genom att titta på hur pedagoger 

i interaktion med barn hanterar konflikter med hjälp av medling. Enligt Hakvoort (2015) 

innebär konflikthantering en process, på vilket sätt och med vilken metod konflikten hanteras. 

Begreppet kan dock delas upp i två ord för tydligare beskrivning: konflikt och hantering. 

Hantering av en konflikt kan delas in i tre olika ansatser som består av maktbaserad-, 

rättighetsbaserad- och behovsbaserad ansats. I denna studie är den maktbaserade ansatsen 

betydelsefull, eftersom den innebär att en person i ledarposition ges makten att bestämma hur 

konflikten ska hanteras, vilket kan relateras till medling. 

4.2. Medling som konflikthantering i förskolan 

Ett steg i Cohens konfliktpyramid innebär enligt Hakvoort och Friberg (2015) att konflikter 

medlas, vilket kommer vara betydelsefullt i vår studie där det synliggörs hur pedagoger 

använder sig av medling. Enligt författaren innebär medling att en tredje part, exempelvis en 

pedagog eller annan vuxen, går in för att vägleda och ge barnen de verktyg de behöver för att 

kommunicera så att de själva kan hantera konflikten. Kostiainen (2015) lyfter medlingens 



positiva effekter där de inblandade får en förändrad inställning till konflikter samt hur en 

pedagog agerar i ett möte med barn. Den tredje partens inblandning i en konflikt, i detta fall en 

pedagog, har betydelse för hanteringen men ska dock inte agera som domare. Det krävs däremot 

att alla inblandade parter i konflikten deltar aktivt i medlingen i form av dialog och samarbete. 

Författaren lyfter fram fyra olika faser i en medling. I första fasen redogör alla inblandade barn 

för sitt perspektiv i händelseförloppet. Det pedagogen gör i denna fas är att stämma av, fråga 

om det barnen säger uppfattas rätt samt vara beredd på att ställa frågor och korrigera sin egen 

uppfattning. I den andra fasen har pedagogen en strävan efter att komma åt konfliktens kärna, 

därmed ställer pedagogen frågor och identifierar barnens känslor bakom konflikten och är till 

hjälp för de inblandade att uttrycka dem. I den tredje fasen ställer en pedagog frågor om hur 

barnen vill ha det och ses som ett redskap för att skapa en vilja för dem att samarbeta. De gamla 

strategierna utmanas, vilket leder till att en ny konfliktidentitet skapas då konstruktiva förslag 

ges av medlaren. Den fjärde fasen lyfter fram det som är möjligt att göra samt hitta en hantering 

som känns bra för alla parter. Medlaren, exempelvis en pedagog kommer med förslag och 

barnen får diskutera och pröva dessa för att sedan kunna ta ett beslut. Det finns en gemensam 

strävan i denna fas till förståelse och acceptans oavsett slutgiltigt beslut. 

   Langelotz (2013) tar upp att det är viktigt att pedagogerna har ett bra samarbete och att det är 

viktigt att möta barnen på deras nivå. Chen (2003) lyfter en fördel med medling och lyfter fram 

att barn ska vara delaktiga i hanteringen av konflikter och genom det synliggöra andras känslor 

och perspektiv. 

4.3. Inkludering i förskolan 

Enligt Gustafson och Hjörne (2015) innebär inkludering att vara delaktig på sitt eget sätt samt 

ha vetskap om att alla har en möjlighet att delta. Relaterat till vår studie, där vi tittar på 

inkludering efter en konflikt, innebär begreppet enligt Nilholm (2006) att se till barns olikheter, 

för att därmed anpassa och strukturera förskolan utifrån dem. Det är betydelsefullt att kunna se 

barns olikheter efter konflikter för att kunna inkludera dem i verksamheten. Nilholm (2006) 

nämner också att förskolan inte ska särbehandla barn utan att alla barn ska känna delaktighet 

både socialt och i sitt lärande. I skolans värld använder lärare sig enligt Ahlberg (2013) av 

inkludering för anpassning av alla barns behov i verksamheten för optimal delaktighet, vilket 

sker vid inkluderandet av barnen efter konflikter. Även svenska Unescorådet (2008) lyfter fram 

att inkludering är ett förlopp där alla barns olika behov ska mötas och detta ska ske genom ökad 

åtkomlighet till lärande och minskad exkludering under utbildningens gång. 



5. Metod 

I detta avsnitt presenteras valet av metod som studien utgått ifrån. Studiens syfte var att 

undersöka skillnaderna på pedagogers respektive barns diskuterande, om vad som sker i mötet 

mellan pedagog och barn vid konfliktsituationer i förskolans verksamhet genom samtal om 

konflikthantering och inkludering efter konflikter. Studien är kvalitativ eftersom metoden 

intervju valdes för att samla in material. Med stöd av Backman (2008) blev det tydligt att denna 

metod erbjöd en möjlighet att fokusera på det verbala språket i sociala interaktioner. Det stämde 

överens med utgångspunkten i socialkonstruktionismen där Allwood och Eriksson (2012) pekar 

på ett fokus på interaktionen mellan människor där det verbala språket ingår och deltagarna 

kunde diskutera sina sanningar. Genom valet av inspiration från fokusgruppssamtal och utifrån 

gruppintervju blev det en tydlig grund i sociala interaktioner samt det verbala språket. Galbin 

(2014) lyfter fram att kunskapen som människan skapar genom sociala interaktioner 

konstruerar nya verkligheter, vilket deltagarna i fokusgruppsamtalen och gruppintervjun fick 

möjlighet att göra med ett mål att diskutera om sina bilder av verkligheten. Uppdelningen av 

genomförda intervjuer var att börja med ett fokusgrupssamtal med ett arbetslag för att skapa en 

uppfattning om hur pedagogerna diskuterade konflikter och inkludering efter en konflikt. 

Därefter genomfördes en gruppintervju med barn från samma avdelning för att få en uppfattning 

om barnens diskuterande av konflikthantering och inkludering efter en konflikt. Efter 

gruppintervjun samlades arbetslaget för ännu ett fokusgruppssamtal som grundades på barnens 

samtal. Här kunde pedagogerna få en uppfattning om barnens diskuterande och därmed kunde 

vi se skillnader på pedagogers och barns sätt att tala om konflikthantering och inkludering. 

Bjørndal (2005) lyfter fram att det inte räcker att lita på sitt minne, att en djupare förståelse av 

ens minnesbild skapas vid användandet av anteckningar och ljudinspelningar vilket var 

avgörande för valet att använda oss av just dessa. Genom dessa metoder kunde vi enligt Trost 

(2010) gå tillbaka och titta på anteckningar samt ljudinspelning flertal gånger. Detta blev en 

relevant metod eftersom vi genom ljudinspelning fick en helhetsbild av deras diskuterande. 

Bjørndal (2005) lyfter fram att genom dessa metoder kan transkribering och en noggrann 

analysering ske. 

5.1. Urval 

Vi kontaktade två förskolor utifrån det Bryman (2011) beskriver som ett målstyrt urval: vi 

mejlade två förskolor i södra Sverige där de blev tillfrågade om intresse för deltagande. Målstyrt 

urval innebär enligt Bryman (2011) att forskaren väljer ut enheter såsom individer eller 



avdelningar med hänvisning till formulerade forskningsfrågor. Vi hade goda kontakter med 

förskolorna genom verksamhetsförlagd utbildning. Därmed visste vi också att det fanns barn 

på respektive avdelningar som pedagoger ansåg svåra att hantera i vissa situationer, vilket 

gjorde att dessa förskolor med respektive avdelningar passade vår studie och valdes därför 

genom ett målstyrt urval. I mejlet skrev vi fram att vår studie handlade om konflikthantering 

samt att vi önskade intervjua ett helt arbetslag samt fem barn från arbetslagets avdelning. Den 

ena förskolan svarade att de kunde avvara ett arbetslag och fem barn samt att de var intresserade 

av att deltaga i vår studie. Av den andra förskolan fick vi till svar att de var intresserade av 

studien men inte kunde avvara mer än två pedagoger, vilket medförde att förskolan valdes bort. 

Bryman (2011) hävdar att tre pedagoger är för lite för ett fokusgruppssamtal, men eftersom vi 

endast tog inspiration från metoden kunde vi ta beslutet att tre deltagare från ett arbetslag i 

samtal räckte för att diskussion skulle uppstå. Därmed kunde vi använda oss av endast ett 

arbetslag vid två olika tillfällen. Genom kontakt med förskolan som hade möjlighet att deltaga 

blev deltagarna förberedda på vad som skulle ske samt att det var frivilligt att deltaga. 

   Fokusgruppen bestod av tre kvinnliga pedagoger i åldrarna 35–55 från ett arbetslag. Vi valde 

att inte göra någon skillnad på deltagarna såsom utbildningar och anställningstider, eftersom 

detta inte låg i fokus eller hade betydelse för vårt syfte. Individerna som valdes ut till 

fokusgruppen i form av ett arbetslag, behövde ha en god relation med barnen som intervjuades 

i en gruppintervju. Därför valdes även barnen ut med det Bryman (2011) beskriver som ett 

målstyrt urval. I gruppintervjun var det fem barn, två flickor och tre pojkar i åldrarna fem till 

sex år. De barnen som deltog valdes utifrån vilka som var på förskolan och hade påskrivna 

samtyckesblanketter, eftersom det endast var fem barn på förskolan den dagen blev det dessa 

som deltog. 

5.2. Fokusgruppssamtal med pedagoger 

För att samla in material tog vi inspiration från fokusgruppssamtal, då detta enligt Dahlin-

Ivanoff (2015) gav pedagogerna en chans att fritt samtala kring ett gemensamt ämne i en social 

interaktion. Genom detta blev det synligt hur konflikthantering och inkludering konstruerades 

i samtalet. Dahlin-Ivanoff (2015) menar enligt Krueger och Casey att metoden gjorde det 

möjligt för en grupp människor med liknande erfarenheter att diskutera och samtala kring ett 

specifikt ämne, där de inblandade hade olika erfarenheter. Samtidigt besatt de en gemensam 

kunskap kring ett område, vilket gjorde att den sociala interaktionen blev betydelsefull. I den 

här studiens fokusgruppssamtal var deltagarna pedagoger från ett arbetslag, vilket innebar att 



de hade liknande erfarenheter som de kunde diskutera kring ämnet konflikthantering och 

inkludering, kring ämnet hade de däremot olika erfarenheter. Galbin (2014) lyfter fram att 

kunskapen som människan skapar genom sociala interaktioner konstruerar nya verkligheter, 

under samtalen fick pedagogerna möjlighet att synliggöra de verkligheter som konstruerats 

tillsammans under pågående verksamhet i förskolan. Genom diskussioner synliggjordes en 

verklighet kring hur barnen i deras barngrupp hanterade konflikter samt hur de blev inkluderade 

efteråt. Under samtalet handlar det enligt Dahlin-Ivanoff (2015) om att skapa ett klimat där en 

öppenhet erbjöds och olika åsikter respekterades och genom detta skapades en bild av hur 

deltagarna såg på världen samt hur deras uppfattningar kom till uttryck. Uppfattningar beskriver 

Burr (2003) skapas i sociala sammanhang, det en människa ser som sanning behöver inte vara 

det för en annan. Enligt Bryman (2011) är fokusgruppssamtal ett bra redskap för att synliggöra 

kring flera perspektiv i ett specifikt ämne.  

   Syftet med fokusgruppssamtalen var att möjliggöra fria diskussioner kring en 

konfliktsituation i form av ett påhittat case (Bilaga 1) ur olika perspektiv. Därför utgick vi vid 

första fokusgruppssamtalet från Dahlin-Ivanoffs (2015) nyckeldiskussionfrågor (Bilaga 2) med 

minsta möjliga inblandning av oss. Vi valde att utgå från de frågorna för att möjliggöra öppna 

diskussioner mellan pedagogerna och inte rikta in de på exempelvis medling eller 

konflikthantering. Det blev synligt hur pedagogerna talade om konflikthantering och därmed 

medling och inkluderingen efter en konflikt. 

   Vid det andra fokusgruppssamtalet utgick vi från hur barnen diskuterade kring ämnet. De 

frågor som låg till grund för intervjun användes för att pedagogerna skulle få en uppfattning om 

barnens diskuterande om medling inom konflikthantering samt inkludering efter en konflikt. 

Skillnaderna på pedagogers och barn sätt att tala om ämnet blev synligt. 

5.2.1. Tillvägagångssätt 

Fokusgruppssamtalen ägde rum två veckor efter första kontakten och skedde under en heldag 

på förskolan. De genomfördes på förskolan i ett mötesrum där pedagogerna var bekanta med 

miljön. Vi satt vid ett runt avlångt bord där vi satt vid ena änden och pedagogerna vid den andra 

änden. Innan påbörjat samtal presenterade vi vad som skulle ske än en gång för att vara säkra 

på att alla deltagare hade fått förståelse för innehållet. Vid första fokusgruppssamtalet närvarade 

tre pedagoger från samma avdelning utöver oss. Vi gav pedagogerna varsitt papper med ett 

fiktivt case (Bilaga 1) samt diskussionsfrågor som de fick börja med att läsa. När de läst färdigt 

startades ljudinspelningen och pedagogerna påbörjade diskussioner kring det fiktiva caset 

utifrån frågorna. Vi var endast fysiskt närvarande och deltog inte verbalt för att inte ha inverkan 



på diskussionerna av deras gemensamma sanning. Pedagogerna fick själva avgöra när de ansåg 

att diskussionen hade nått sitt slut. 

   Det andra fokusgruppssamtalet började med att pedagogerna fick läsa utdrag från 

gruppintervjun med barnen för att sedan diskutera detta utifrån förberedda diskussionsfrågor 

(Bilaga 4). När de läst färdigt startades ljudinspelningen och diskussionen tog fart. I 

fokusgruppssamtalen var pedagogerna på olika nivåer i den sociala kontexten, någon pratade 

mer och någon mindre, vilket togs hänsyn till vid analysen av materialet. Även i detta 

fokusgruppsamtal var vi fysiskt närvarande men inte verbalt aktiva. Pedagogerna fick själva 

avgöra när de diskuterat färdigt kring diskussionsfrågorna. 

5.3. Gruppintervju med barn 

Gruppintervjuer enligt Trost (2010) innebär att det oftast är flera personer som blir intervjuade 

samtidigt. Metoden valdes för att kunna synliggöra barnens diskuterande kring pedagogernas 

interaktion med dem vid en konflikthantering. Barnen fick med denna metod möjlighet att ta 

del av varandras tankar och därmed nå en djupare diskussion, vilket bidrog till hur barnens 

gemensamma sanningar kring konflikthantering och inkludering såg ut. Enligt Trost (2010) kan 

det vara en nackdel att de mest pratsamma barnen riskerar att ta över samtalet, vilket kan leda 

till att endast deras sanning kom fram istället för barngruppens gemensamma. För att alla barn 

skulle få möjlighet att komma till tals för att få fram den gemensamma riktades frågorna till 

varje barn. Enligt Johansson och Karlsson (2013) är risken med gruppintervju att barnen tappar 

koncentrationen och därmed möjligheten att komma till tals, för att undvika detta fick barnen i 

den här studien möjlighet att rita samtidigt som vi antecknade. En positiv aspekt av att barn får 

möjlighet att rita under en intervju är enligt Johansson (2003) att ge barn en trygghet och att få 

en maktbalans mellan forskare och barn. I gruppintervjun fanns det, precis som Johansson 

(2003) lyfter, en strävan efter att förstå barn. Vi kan inte förstå andra människor fullt ut, detta 

gör att vi endast kan utgå från barns perspektiv.  

   Johansson och Karlsson (2013) tar upp betydelsen av att ge alla barn möjlighet att svara på 

frågan, under intervjun möttes därför barnen på ett vardagligt sätt och vi såg till så att alla kom 

till tals genom öppna intervjufrågor som grund. Därefter kopplades barnens svar i form av deras 

diskuterande, vidare till pedagogerna genom en andra fokusgrupp med samma pedagoger som 

i den första. Rönnerman (2015) och Sheridan (2007) tar upp att man som pedagog måste ta sig 

tiden att lyssna, försöka förstå och samtala med barn för att få en harmonisk och bra kvalitet på 

förskolan. I studiens gruppintervju satt vi ensamma med barnen och hade ingen 



tidsbegränsning, eftersom vi ville ta oss tiden att lyssna och försöka förstå dem. Arnér & 

Sollerman (2018) menar att pedagogernas förhållningssätt är viktigt för att barngruppen ska 

fungera. Under intervjun var det därför viktigt att vara lyhörd och ta sig tiden att lyssna in alla 

närvarande barn. 

5.3.1. Tillvägagångssätt 

Gruppintervjun ägde rum två veckor efter första kontakten och skedde under en heldag på 

förskolan. Efter första fokusgruppssamtalet genomfördes en gruppintervju med fem deltagande 

barn från samma avdelning som pedagogerna i fokusgruppen. Vi samlade barnen vid ett avlångt 

bord där vi satt på varsin sida av bordet tillsammans med barnen. Vi började med att presentera 

oss och frågade vad de hette och berättade vad vi skulle göra. Vi förklarade för barnen att de 

när som helst fick avbryta och gå därifrån. Papper och pennor låg på bordet och barnen tog 

varsitt papper och några pennor för att rita. När de börjat rita startade vi ljudinspelningen och 

påbörjade samtalet kring konflikthantering och inkludering. Barnen var på olika nivåer i den 

sociala kontexten, vissa pratade mer och vissa mindre. Vi riktade därför frågor till varje barn 

för att alla skulle ha möjlighet att komma till tals. När alla frågor hade ställts och barnen inte 

sade mer om ämnet frågade vi om de hade ritat färdigt, var de färdiga och ville avsluta och gå 

ut gjorde de det, annars fick de som ville sitta kvar med oss tills de kände sig färdiga och ville 

avsluta. 

5.4. Tillförlitlighet 

Bryman (2011) lyfter att begreppet tillförlitlighet blir relevant i en kvalitativ studie. 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier. Det första är kriteriet gäller trovärdighet, som 

innebär en bedömning om huruvida tolkningen av personers uttalande är riktig samt hur studien 

har utförts. Genom att vi i vår studie har utfört fokusgruppssamtal och gruppintervju har vi fört 

ljudinspelningar och anteckningar. De har sedan transkriberats, genom att ha lyssnats på och 

lästs igenom ett flertal gånger. Vi valde aktivt att inte förbereda deltagarna innan besöket med 

våra förberedda frågor och det fiktiva caset, eftersom vi eftersträvade att styrka trovärdigheten 

genom att nå deras första spontana svar. Det andra delkriteriet Bryman (2011) lyfter är 

överförbarhet, som i en kvalitativ studie innebär att det finns ett fokus på det som är unikt i det 

studien undersöker för att skapa detaljrika beskrivningar. Det är dock andra som får avgöra om 

beskrivningarna är överförbara till sammanhanget de befinner sig i. Precis som Burr (2015) 

menar finns det ingen definitiv sanning och Burr (2003) lyfter att uppfattningar skapas i sociala 



sammanhang, en människas sanning behöver inte vara sanning för en annan. Det tredje 

delkriteriet Bryman (2011) belyser är pålitlighet, vilket innebär att forskaren av studien skapar 

en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Studien fick en 

ökad pålitlighet genom en koppling till det nuvarande forskningsläget och genom de aktiva val 

som gjorts, därigenom kunde vi skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av de olika 

faserna. Det sista delkriteriet enligt Bryman (2011) är möjlighet att styra och konfirmera, vilket 

innebär att forskaren säkerställer att denna har agerat genom att inte ha någon inverkan på 

undersökningens resultat genom personliga värderingar eller teoretisk inriktning. Genom 

fokusgruppssamtalen har pedagogerna själva fått föra diskussion och därmed synliggjort 

konstruerade verkligheter, detta har skett utan vår verbala medverkan vilket ökar trovärdigheten 

då våra värderingar inte fått möjlighet att ge konsekvenser. Vi är dock medvetna om att vår 

fysiska närvaro samt vår presentation kring vad som ska ske hade inverkan på samtalen. För att 

öka trovärdigheten ytterligare hade inte den teoretiska inriktningen fått ha inverkan på 

diskussionerna genom att vi medvetet valt bort de socialkonstruktionistiska begreppen i 

frågeställningarna till det fiktiva caset. Vi är dock medvetna om att resultatet hade sett 

annorlunda ut med ett närvarande av andra deltagare och därmed andra sociala kontexter, vilket 

hade fått konsekvenser för studiens tillförlitlighet. 

5.5. Etiska ställningstaganden 

Studien utgick från vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer med de fyra 

huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Genom att ha informerat deltagarna vad som förväntades av dem vid eventuell 

medverkan samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande, uppnåddes 

informationskravet. Via mejlkontakt fick de en övergripande inblick i vad studien handlade om 

eftersom vi inte ville styra diskussionerna i fokusgruppssamtalen. Med tanke på att några av 

deltagarna var barn har samtyckesblanketter lämnats ut till vårdnadshavare för påskrift och 

information, vilket skedde efter godkännande från förskolan. Att intervjua barn kan enligt 

Bryman (2011) vara en risk, barnen vet inte vad materialet kommer användas till, vilket kan 

vara etiskt olämpligt samt kan det vara svårt att få svar på det som önskas. Av deltagande 

pedagoger fick vi ett muntligt samtycke. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

materialet som samlades in förvarades på ett sätt där ingen obehörig skulle få tillgång till det. 

Det raderades efter godkännande av examensarbete. Ljudinspelningar spelades in via ett 

program på en iPad som inte var ansluten till internet, anteckningar fördes med papper och 



penna. Vid transkribering av materialet använde vi oss av fiktiva namn. Pedagogernas fiktiva 

namn var Greta, Mia och Inger, barnen benämns som Asmin, Matheo, Nova, Kian och Lias. 

Enligt vetenskapsrådets (2011) nyttjandekrav användes det insamlade materialet endast till 

studiens ändamål. 

5.6. Databearbetning 

Efter att genomförandet av fokusgruppssamtal och gruppintervju startades bearbetningen av det 

insamlade materialet. Det insamlade materialet från fokusgruppssamtalen samt gruppintervjun 

var totalt 48 minuter, det delades upp och transkriberades noggrant till totalt 12 sidor. Under 

transkriberingen kom vi närmare vårt material då det spelades upp flertalet gånger, vilket ledde 

till en djupare insikt där vi kunde välja ut materialet som passade vår studie. Materialet som 

valdes ut handlade om medling och inkludering i konfliktsituationer, resten valdes bort. Dalen 

(2007) lyfter att det är viktigt att som forskare själv göra transkribering eftersom denna process 

gör att forskaren lär känna sitt material. I det transkriberade materialet rensades onödiga uttryck 

bort såsom “liksom”, “asså” och “ju”. 

5.7. Innehållsanalys 

Studiens analysmetod var innehållsanalys. Bryman (2011) lyfter fram den som en metod med 

vilken man kan genomföra analys av texter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 

metoden en mer eller mindre djup tolkning av textens innehåll. Genom att få en djup tolkning i 

de transkriberade texterna fick vi en djupare förståelse för hur pedagogers och barns sanningar 

såg ut utifrån hur de diskuterade. Bryman (2011) lyfter att metoden har en strävan att på ett 

kvalitativt och objektivt sätt beskriva det analyserade materialets innehåll samt kategorisera det. 

Kategoriseringen innebär enligt författaren att den knyter an till forskarens intressen. Det 

användes på ett konsekvent sätt för att skapa en så korrekt uppfattning om hur pedagogers och 

barns sanningar såg ut kring konflikthantering och inkludering som möjligt. I vår studie blev 

det relevant då öppna frågor ställdes vid både fokusgruppssamtalen och gruppintervjun. 

Frågorna som ställdes hade utgångspunkt i det Bryman (2011) lyfter fram som viktigt, att ha en 

tydlig och konkret frågeställning. Eftersom det enligt Bryman (2011) är enkelt att ge en konkret 

beskrivning av ett upplägg beskrevs metoden som objektiv på grund av sin öppenhet, därmed 

kunde studien upprepas på liknande sätt och vidare studier genomföras. 

  



5.8. Analysprocess 

Analysen av det insamlade materialet tog fart redan under själva insamlandet då tankar väcktes 

hos oss redan där, vilket ledde till en påbörjad analysprocess. Med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys analyserades transkriptionerna av det ljudinspelade materialet av 

fokusgruppssamtalen och gruppintervjun. Detta gjorde att vi enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kunde förstå de transkriberade texternas innebörd för att få en uppfattning om hur barn 

och pedagoger diskuterade om konflikthantering och inkludering. 

   Steg ett i processen var att lyssna på ljudinspelningarna flertal gånger samt läsa igenom 

transkriptionerna för att skapa oss en helhet, vilket ledde till diskussioner. Bryman (2011) 

framhäver en strävan att på ett kvalitativt och objektivt sätt beskriva det analyserade materialets 

innehåll vilket gjorde att en helhet av det insamlade materialet var betydelsefullt. Steg två 

innebar att mönster urskildes i transkriptionerna. Mönstren färgkodades för att kategorisera 

innehållet, de olika färgkoderna ledde till olika utdrag som blev studiens resultat. Utdragen 

parades ihop till tre olika teman som finns under kapitlet “Resultat och analys” och under dessa 

blandades utdragen från de olika intervjuerna för att kunna analysera dem mot och med 

varandra. Att göra som ovan ledde till att vi knöt an till vad Bryman (2011) beskriver som 

intressen och därmed användes materialet på ett konsekvent sätt för att skapa en så korrekt 

uppfattning av pedagogers och barns sätt att tala om konflikthantering och inkludering. I steg 

tre parades utdragen samman genom att titta på mönstren i dem för att därefter skapa en 

sammanhängande analys. 

6. Resultat och analys 

Syftet är att undersöka skillnaderna på pedagogers respektive barns diskuterande, om vad som 

sker i mötet mellan pedagog och barn vid konfliktsituationer i förskolans verksamhet genom 

samtal om konflikthantering och inkludering efter konflikter. I avsnittet kommer resultatet 

presenteras genom följande teman: “Medlare som ledare”, “Barns behov av stöd i 

konflikthantering” och “Ensamhet efter konflikten”. Under varje tema kommer det presenteras 

ett antal utdrag från studiens empiri blandat från de tre olika intervjuerna, med en direkt 

efterföljande analys samt en avslutande sammanfattning under varje tema. Namnen på barnen 

och pedagogerna är fiktiva vilket har presenterats under etiska ställningstaganden, medan 

namnen på oss inte är fiktiva. 

  



6.1. Medlare som ledare 

Barnen framför ett behov de har av en medlare som agerar som ledare i deras konflikter, 

eftersom det blir synligt att de har svårigheter med att hantera dem själva. De framför vad en 

pedagog gör eller säger när vederbörande går in i en konflikt. Matheo nämner att han förklarar 

för en pedagog vad som hänt för att den ska veta bakgrunden till konflikten. 

  

Utdrag 1 (gruppintervju): 

Julia - “och vad gör fröken då?” 

Matheo - “hon pratar med den som har gjort någonting 

Ann-Marie - “Men hur vet fröken vem som har gjort något?” 

Matheo - “Det är den som frågar fröken som berättar, den som frågar.” 

Ann-Marie - “Så om två skulle bråka och du skulle kalla på fröken vem är det som… 

[...] 

Matheo – “Jag berättar vad som har hänt,” 

Ann-Marie – “för då vet du vad som har hänt från början?” 

Matheo – “Ja så när jag är typ och leker så ser jag typ några som håller på och bråkar så 

går jag dit och frågar vad som har hänt, är det någon som har slagit sig går jag till fröken 

och hämtar.” 

  

I utdraget ovan framför Matheo om hur han ser på konflikthantering, att han är i behov av stöd 

från en pedagog när konflikter uppstår. Pedagogen möter inblandade barn i konflikter genom 

att försöka få fram vad som hänt, i vissa fall finns det utomstående barn som sett vad som skett 

och kan förklara det för pedagogen. När Matheo går och frågar de som bråkar vad som hänt 

uppstår en interaktion mellan dem, vilket innebär det att han använder sig av medling. Även 

barn kan gå in som medlare, men i detta fall kan det ses som att Matheo inte anser sig själv som 

fullständig medlare när någon slagit sig, utan är då i behov av en pedagogs stöd. På grund av 

Matheos tvekan på medlingsrollen innebär det att Matheo och de andra barnen på förskolan inte 

får tillräckligt med verktyg för att kunna hantera en konflikt själva, utan är ständigt i behov av 

en medlare som tar en ledarroll. Matheos initiativ kan dock tyda på att han har vissa verktyg för 

konflikthantering men är i behov av utveckling för att kunna använda dem, vilket skulle kunna 

göras tillsammans med pedagogen som hämtas i situationen i utdraget. När en pedagog kommer 

in i en situation utan att ha sett vad som hänt kan det antingen bli att ett annat barn talar om vad 

som skett, eller att pedagoger behöver fråga de inblandade om vad som hänt. Pedagogerna 



diskuterade hur det kan gå till då de stöttar i en konflikt, vad de ställer för frågor och vad de 

tycker är viktigt. 

  

Utdrag 2 (fokusgruppsamtal 1): 

Mia – “Nej för just att gått in där och sagt, vad är det som händer så att de hade fått ge sin 

version, okej men hur kan vi göra nu då för att det ska bli bra? Hur kan vi lösa det så att 

det ska bli bra? Alltså att barnen får komma med förslag om hur vi kan göra. Och då 

kanske det här förslaget hade kommit, ja men vi kanske kan hämta en filt till, för då hade 

vi haft dem delaktiga.” 

Mia – “Just det här, prata med varandra” 

[...] 

Greta – “Man måste vara med dem” 

Mia – “Ja att man är den som leder, det är de själva som kommer med förslagen och 

lösningarna men att man får dem att lyssna på varandra. Det är också jätteviktigt.” 

  

Mia skapade en interaktion med barnen genom att gå in i rummet och fråga vad som hänt. Här 

försöker hon att skapa sig en uppfattning genom att utgå från barnens olika sanningar. Mia som 

lyfter att det är betydelsefullt att fråga vad det är som händer vid en konflikt har tagit inspiration 

från fas ett i medlingen genom att barnen får ge sin version av vad som hänt. Därefter utgår Mia 

från fas fyra och strävar efter att hantera konflikten tillsammans med barnen, samtidigt är hon 

även i den tredje fasen då hon frågar barnen om hur de vill ha det. 

   Som Mia tar upp om att vara den som leder är även den som medlar en sorts ledare men ska 

dock inte agera som domare. Detta som Mia berättar, att barnen som är i konflikten själva ska 

få komma med förslag på sätt att hantera den och kunna lyssna på varandra. Därmed vägleder 

pedagogerna som medlare och ska då ge barnen de verktyg de behöver för att kommunicera så 

de kan dra en lärdom och därefter hantera konflikter själva. Utifrån barnens perspektiv kan en 

medlare vara en domare i olika sportsammanhang, vilket Kian talar om i nedanstående utdrag. 

  

Utdrag 3 (gruppintervju): 

Kian – ja vi har bråkat jättemycket på fotbollen. 

Julia – okej vad händer då då när ni bråkar, kommer nån o hjälper er? 

Kian – men de ser när vi gör det, 

Julia – aha vad gör de då? 



Kian – det är en domare som är med 

Julia – vad gör domaren när ni bråkar då? 

Kian – det blir utvisning, straff eller frispark. 

  

Utifrån barnens perspektiv diskuterar de om sina sanningar där de ser domaren av fotbollen 

som medlare, en ledare som agerar när konflikter uppstår. Det sker en social interaktion i 

fotbollssammanhanget mellan pedagoger som domare och barn som spelare. I detta fall leder 

konflikterna till en konsekvens såsom utvisning, straff eller frispark. Domaren går dock emot 

det medling står för, då medlaren agerar efter sportsliga regler som vi antar är accepterade av 

barnen. När domaren i detta fall går ifrån det medling står för, dömer den endast och lyssnar 

inte på barnens versioner om vad som händer eller hur de känner sig i situationerna. 

Pedagogerna diskuterade att barnen ger en antydan till att de är i behov av en domare som även 

fungerar som medlare, de synliggör betydelsen av att prata med barn efter en konflikt som Greta 

lyfter i nedanstående utdrag. 

 

  

Utdrag 4 (fokusgruppssamtal 2): 

Mia - “[...] fotbollen bland annat, där har ju varit jättemånga olika konflikter ju.” 

Greta & Inger - “Ja” 

Mia - “Och det ber de ju själva om, att de vill ju ha en domare, de vill ju ha hjälp, och 

visst, det kändes ju tråkigt att vara utvisad då.” 

[...] 

Greta - “Men samtidigt är det ju då bra att vi pratar med dem efter att konflikter 

uppstått.” 

  

I fotbollssituationen har det alltså funnits fler konflikter tidigare, men de har nu minskat då 

barnen själva ser till så att de har en domare närvarande. Pedagogerna har en gemensam sanning 

om att barnen är medvetna om att de kan bli utvisade vilket de accepterar även fast det känns 

tråkigt. En utvisning kan innefatta exkludering, men då barnen visar acceptans mot det blir det 

synligt att de har vetskap om att alla fortfarande har en möjlighet att delta. Barnen själva anser 

sig behöva en medlare för att förebygga eller bara för att finnas där om konflikter skulle uppstå. 

Pedagogerna lägger sig på barnens nivå genom att agera domare men håller sig fortsatt till 

medlare då de samtalar med de barn som varit inblandade i en konflikt efteråt. Pedagogerna 



diskuterade när barnen själva ser till så det finns en domare kan det finnas en önskan om vilken 

pedagog som ska närvara som Mia berättar i nedanstående utdrag. 

  

Utdrag 5 (fokusgruppssamtal 2): 

Mia - “Sen tror jag att det är såhär, jag tänker lite grann att jag tror de hämtar olika i olika 

situationer också.” 

Inger - “Olika pedagoger tänker du?” 

Mia - “Ja jag tror det.” 

Inger - “Du menar att de har anammat våra kompetenser, som våra styrkor, till vad vi kan 

hjälpa dem med.” 

Mia - “Ja jag tänker lite som på fotbollen, jag tror inte de hämtar alla till fotbollen, eller jo 

asså de vet att vissa vet lite mer om det, så har jag upplevt det lite grann.” 

[...] 

Mia - [...] vissa har kanske aldrig spelat fotboll och de vet inte riktigt vad det finns för 

olika regler och gränser och hela den här biten [...] 

  

Fotbollen som är en social konstruktion kräver en viss pedagog som vet mer om just fotboll, 

det krävs av barnen att de kan reglerna och vet var gränserna går. Pedagogerna diskuterar att 

barnen hämtar olika pedagoger till olika situationer vilket är för att pedagoger medlar på olika 

sätt. Vissa barn har lättare att hantera en konflikt tillsammans med en pedagog de känner 

samhörighet med då den kan bära på egenskaper som passar ett specifikt barn. I fotbollen kan 

det därför finnas ett behov hos barnen att den pedagog som ska agera domare är så lik en verklig 

domare som möjligt, vill de ha en pedagog som kan reglerna i fotboll. Det kan även ses som att 

barnen väljer pedagog till fotbollen utifrån hur de agerar i en konflikthantering. Beroende på 

vilken pedagog som möter barnen i konflikten och hur denne möter barnen kan de får olika 

perspektiv av en konflikt, vilket kan leda till en förändrad inställning till konflikter. Om det 

skulle vara en pedagog som synliggör det barnen känner och barnen är obekväma i det, kan de 

om de har möjlighet välja en annan pedagog. När de barn som inte kan reglerna och aldrig har 

spelat fotboll innan ser konflikter uppstå och att de leder till utvisningar, vågar de inte vara med 

och spela för att de är rädda att känna sig exkluderade om det skulle uppstå en konflikt. 

Sammanfattning 

Utifrån barns perspektiv berättar de om att konflikthantering i form av medling, att de själva 

inte har tillräckligt med verktyg för att kunna hantera konflikter utan är ständigt i behov av en 



medlare. Barnen berättar att medlaren är en ledare, de ger en stark antydan på att de i vissa 

sammanhang är i behov av en pedagog som leder. Barnen talar om en känsla av att det är tråkigt 

med konsekvenserna i sociala konstruktioner där konflikter sker som exempelvis fotboll, men 

då barnen visar acceptans mot det blir det synligt att de har en vetskap om att alla fortfarande 

har en möjlighet att delta. I just fotbollssammanhanget talar pedagogerna om det som att de 

agerar domare på barnens nivå samtidigt som de medlar när de samtalar med barnen efter 

konflikterna. När en pedagog agerar medlare diskuterar pedagogerna om att i interaktion med 

barnen låter de barnen ge sin version av vad som hänt och därmed hantera den tillsammans. 

Pedagoger vägleder som medlare och ger barnen verktyg de behöver för att kunna hantera 

konflikter själva. Pedagogerna talar om barnens diskuterande som att de väljer pedagog som 

ska medla utifrån sammanhanget, personkemi eller deras sätt att hantera en konflikt. 

6.2. Barns behov av stöd i konflikthantering 

Barn kan be olika vuxna om stöd i konflikthantering, beroende på var de befinner sig. De talar 

om vad som sker i en konflikt och vem de kan få hjälp av med att hantera den. 

  

Utdrag 6 (gruppintervju): 

Lias – om man inte lyssnar då kan man säga till fröken eller sin mamma o pappa eller sin 

lillebror 

[..] 

Asmin – “‘Storebrors namn’ bråkar mest med mig, jag bråkar inte mest med han. Vi bråkar 

inte om grejer vi bråkar om slåss.” 

Ann-Marie – “Brukar ni slåss då?” 

Julia – “Får ni någon hjälp då när ni slåss?” 

Asmin – “Mm.” 

Julia – “Ni får det, hur känns det då? Känns det bra?” 

Asmin - “Mm.” 

Julia – “Vad gör den som hjälper er?” 

Matheo – “Min mamma brukar hjälpa mig, ibland är det pappa.” 

Julia – “Vad gör de när de hjälper er då?” 

Nova – “De säger sluta.” 

  

När barn inte känner sig lyssnade på av ett annat barn kan de känna ett behov av stöd och då 

säga till fröken eller någon annan vuxen i närheten beroende på i vilken situation barnet befinner 



sig. Barnen förklarar att det sker bråk hemma med syskon, hur det kan gå till samt hur de gör 

för att hantera det samt hur det känns när någon hjälper till. Barnens gemensamma sanning 

kring medling i konflikthantering innebär att be olika vuxna i deras närhet om hjälp. Barnens 

behov av stöd visar att de är i behov av en tredje part som medlar för att få hjälp med att hantera 

konflikter genom att bli vägledda samt få till sig verktyg. De kan dock inte svara på vad 

medlaren gör när den hjälper barn i konflikter, utan de nämner att medlaren säger åt dem att 

sluta. Detta visar att barnen kan ha svårt för att hantera konflikter och behöver mer stöd eller 

fler verktyg för att ha en bredare grund att stå på. När barnen får hjälp krävs det dock att de 

deltar aktivt i form av dialog och samarbete, det blir dock synligt att de endast lägger ordet 

“sluta” på minnet. Detta kan visa att kunskapen är otillräcklig kring konflikthantering, hade de 

varit mer bekanta med verktyg för konflikthantering hade de kunnat minnas de andra bitarna 

mer då de hade blivit upprepade och barnen hade då kunnat ta till sig de på ett annat sätt och 

därmed lära sig hantera konflikter själva. Pedagogers sanning av en medlingssituation kan se 

annorlunda ut än vad barnens gör. Inger lyfter en situation i utdrag 7 som visar hur hon gör när 

hon agerar medlare. 

  

Utdrag 7 (fokusgruppssamtal 2): 

Inger - “[...] om man börjar luska i varför någon har blivit ledsen, det kan ju bero på så 

många olika delar, till exempel bara idag så tog jag väck en person som var ledsen för 

*barns namn* kom och sa att hon är ledsen, också prata jag med henne, varför är du 

ledsen, vad är det som gör att du har blivit ledsen, för att luska fram då, [...]” 

Mia & Greta - “Mmm” 

Inger - “Men en känsla av olust man kan få då för att man känner så olika för vissa 

grejer, så från att det kanske inte har varit något specifikt, men det tar ju inte bort 

känslan barnet själv känner, [...]” 

  

Pedagogerna diskuterar en händelse där Inger ställer frågor till ett barn om varför det känner på 

ett visst sätt i en konflikt vilket är att agera som medlare. I situationen strävar Inger efter att 

skapa sig en sanning om varför ett barn blivit ledset. När Inger i detta fall möter barnet och 

agerar medlare försöker hon som i andra fasen av medling, komma åt kärnan av konflikten och 

varför barnet känner som det gör genom att ställa olika frågor och vägleda det. Sättet pedagogen 

i detta fall möter barnet innebär att hon tog en högre roll än det genom att hon uttryckte att hon 

“tog väck” barnet från de andra, för att fråga bland annat varför det var ledset. Samtidigt 



beskriver pedagogen att hon vill att de ska komma fram till en gemensam hantering så att det 

ska kännas bra för alla inblandade, som den fjärde fasen i medling innebär. De andra 

pedagogerna uttryckte “mmm” vilket innebär att de andra pedagogerna utgick från samma 

sanning. Med utmanande känslor kan det finnas en svårighet att gå tillbaka till leken efter en 

konflikt och de behöver stöd, vilket Inger och Mia lyfter i nedanstående utdrag. 

  

Utdrag 8 (fokusgruppssamtal 2): 

Inger - “[...] det inte är givet att man kan gå tillbaka till leken alltid.” 

[...] 

Inger - “Jag tror däremot att vi nog ser många gånger och respekterar, vi tittar på barnens 

uttryck om något hänt, om det känns okej att man fortsätter eller att det här barnet vill 

inte fortsätta eller vill vara själv, att vi ger upp, då får det barnet vara själv så får det 

andra gå och göra något annat.” 

Mia - “Eller att man erbjuder sig och säger, vill ni att jag ska stanna ett tag? Det finns ju 

också sätt så att man känner att leken kommer igång igen.” 

Inger - “Ja precis. “ 

Mia - “Att de behöver lite stöd.” 

Inger - “Ja stöd och trygghet efter det har hänt något.” 

  

Efter en konflikt kan barn ha svårigheter att ta sig tillbaka in i leken. Pedagogerna diskuterar 

att de kan finnas där för barnen för att lyssna in hur de vill ha det och ge deras stöd. För att 

komma in i leken igen kan det krävas att en pedagog använder sig av medling för att hjälpa till 

att hantera konflikten, men för att kunna hantera den krävs det dock att alla inblandade parter i 

konflikten deltar aktivt i medlingen i form av dialog och samarbete. Här kan pedagogen komma 

med förslag som barnen kan få diskutera och pröva för att därefter ta ett beslut om hur de ska 

gå tillväga, vilket gör att det blir synligt att det finns en strävan efter förståelse och acceptans 

oavsett beslut. Mia tar upp att en pedagog kan erbjuda sig att stanna ett tag, det kan vara att hon 

då vill hjälpa de inblandade barnen att komma igång med en lek igen för att finnas där som 

stöd. Där krävs det också att pedagogerna har ett bra samarbete samt att det är betydelsefullt att 

möta barnen på deras nivå, vilket Mia strävar efter. Barnen blir därmed delaktiga i konflikten 

genom att få besluta om pedagogen ska stanna kvar eller inte och att de själva får bestämma om 

de vill vara själva eller få hjälp att komma in i leken igen. Barnen kan känna en inkludering då 

de får vara delaktiga på sitt eget sätt och att de har en vetskap om att de har en möjlighet att 



delta genom att kunna återvända till leken efter en konflikt. Det blir därför betydelsefullt att 

pedagogerna respekterar barnens åsikter samt att de ser deras olikheter i att hantera en konflikt. 

Sammanfattning 

Medling i konflikthantering innebär enligt barnen att be olika vuxna om hjälp. Det är viktigt att 

det finns en vuxen i närheten för att barnen ska känna en trygghet, att de ska kunna få hjälp vid 

behov av en medlande vuxen för vägledning. Barnen är i behov av en bredare grund att stå på 

då det blir synligt att de saknar verktyg för konflikthantering, de behöver bli mer bekanta med 

hur en konflikthanteringssituation kan se ut. När pedagogerna diskuterade konflikthantering 

blev deras gemensamma sanning att det är betydelsefullt att ställa olika frågor och vägleda 

barnen. Deras sanning innebär att det är betydelsefullt att det känns bra för alla inblandade 

parter. Pedagogerna talar om att det är betydelsefullt att barnen kommer tillbaka till leken efter 

en konflikt och att pedagogen stannar kvar hos barnen om barnen önskar. Barnen kan komma 

in i lekar efter en konflikt genom att en pedagog går in och medlar i konflikter för att hantera 

de på ett bra sätt samt att det blir ett samarbete mellan barnen. Pedagogernas gemensamma 

sanning är att barnen själva får bestämma om de vill vara ensamma eller inte, vilket gör att de 

har möjlighet att delta på sitt eget sätt, detta leder till att barnens olikheter respekteras. 

6.3. Ensamheten efter konflikten  

Efter en konflikt anser pedagoger att den ska hanteras på olika sätt. När konflikten lugnat ner 

sig kan samtal påbörjas kring vad som skett och en strävan efter ett avslut som känns bra för 

alla parter infinner sig, vilket Mia lyfter i Utdrag 9. 

  

Utdrag 9 (fokusgruppssamtal 1): 

Mia - “Efter ett bråk hade man som sagt kunnat ha ett rollspel och fått igång en 

diskussion där, sen kanske tanken är att man hade pratat igenom det med dem, man hade 

ju inte bara lämnat utan man hade ju gjort ett avslut, så det hade känts bra för alla, tänker 

jag innan man hade gått vidare.” 

Inger – “Just det här att om alla säger att jag har filten, om alla säger jag om filten, då 

hade man ju fått börja, hur ska vi lösa detta, när allt har landat. Alltså efteråt, att hur hade 

ni kunnat lösa det annars? Eller som vi var inne på att man, hade tagit upp det som 

rollspel för att de ska kunna se det ut ett annat perspektiv. Och se om lösningarna hade 

yttrat sig mer då.” 

Mia – “Just att det känns bra för alla barnen, att de kommer igång med sin lek igen.” 



  

Pedagogerna diskuterar att konflikten kan synliggöras för barnen för att få de att se på den ur 

andra perspektiv, genom att spela upp ett rollspel för att få igång en diskussion hos barnen. 

Genom rollspelet får barnen möjlighet att vara delaktiga i diskussioner, i samtal kan barnen 

bidra på olika nivåer och det blir därmed upp till pedagogen att kunna se till alla barns olikheter 

där de kan deltaga på sina egna villkor. När Inger tar upp frågorna som kan ställas efter en 

konflikt, kan hon ses som en medlare då hon frågar hur barnen hade kunnat hantera konflikten 

i händelsen. Att göra detta när allt har landat som Inger talar om det som, kan vara ett sätt att 

möta barnen på deras nivå där de får möjlighet att delta och båda parterna i konflikten blir då 

aktiva. Utifrån barns perspektiv berättar barnen att de kan känna att de blir ensamma efter en 

konflikt, även med eller utan en pedagog, vilket Matheo nämner i utdraget nedan. 

  

Utdrag 10 (gruppintervju): 

Julia – “Om man har bråkat med någon, känner man alltid att man får vara med efteråt?” 

Matheo – “Nää, jag tror inte det för att då vill nog inte den som har slagit vara med tror 

jag“ 

Julia – “Den vill inte vara med då? Blir man ensam någon gång efter man har bråkat?” 

Matheo - “Man sitter typ en halvtimme eller något sånt.” 

[...] 

Julia – “Eller sitter man ensam tillsammans med fröken?” 

Matheo – “Ibland.” 

[...] 

Ann-Marie – “Varför får man sitta själv då?” 

Kian – “För att tänka efter vad man har gjort.” 

[...] 

Ann-Marie – “Är där någon fröken som hjälper till sen då när man har suttit färdigt?” 

Kian – “Mmm.” 

  

Barnens gemensamma sanning innebär en ensamhet som infinner sig efter en konflikt när de 

enligt pedagogerna ska sitta ifrån resterande barngrupp med eller utan pedagog. Den sociala 

kontexten innebär i det fall att ett barn sitter själv eller tillsammans med en pedagog. Matheo 

som säger att han inte tror att de som slagits vill vara med, de inblandade barnen i en konflikt 

har möjlighet att vara delaktiga på sitt eget sätt efter en konflikt då de kan välja om de vill 

fortsätta vara med i leken eller om de vill göra något annat. Barnen ska ändå känna att de har 



en möjlighet att delta för att vara inkluderade, vilket motsägs när Matheo säger att barnen får 

sitta själva i en halvtimme, med och utan fröken, för att tänka efter vad de har gjort. Det visar 

att barnen därmed inte får välja själva utan de måste sitta själva, men också att de kan välja att 

sitta ensamma tillsammans med en pedagog. Här blir det betydelsefullt att se till barns olikheter 

och vad som passar det individuella barnet efter en konflikt för att de ska kunna bli inkluderade 

i verksamheten. Pedagogerna diskuterar i utdrag 11 kring vad barnen sade i utdrag 10. 

  

Utdrag 11 fokusgruppssamtal 2): 

Greta - “Om man sitter med fröken eller ensam, man sitter en halvtimme ensam…” 

Inger - “Men det är ju ändå såhär för att tänka efter vad man har gjort.” 

Greta - “Mm.” 

Inger - “Ja men den här sista jag tänker på den situationen som du va, även om inte det 

var ett barn med i detta så är det ju klockrent för att tänka efter vad man gjort och 

komma fram till det själv, också satt vi ju med utan att säga något.” 

  

Pedagogernas gemensamma sanning är i detta fall att det är betydelsefullt att barnen ska tänka 

över vad de gjort i konflikten själva. Inger lyfter att en pedagog satt med ett barn efter en 

konfliktsituation där de satt i tystnad, här var syftet att barnet skulle sitta ensamt med pedagogen 

i detta fall, för att tänka över vad det hade gjort. Det kan både ha varit att barnet valde att ha 

med pedagogen då det skulle sitta ensamt, men även att pedagogen satt med utan att fråga om 

det gick bra för barnet. Var det barnet i detta fall som valde att pedagogen skulle vara med 

anpassades strukturen för detta efter det och olikheterna mellan barnen har tagits hänsyn till. 

Men att barnet ska sitta ensamt för att tänka över vad det gjort innebär att pedagogen tar en 

maktroll och då är det inte på barnets villkor att sitta ensamt. Utifrån pedagogernas perspektiv 

är det betydelsefullt att prata med barnen efter en konflikt, de diskuterar kring hur de går tillväga 

för att det ska kännas bra för alla parter efter konflikter. 

  

Utdrag 12 (fokusgruppssamtal 2):                                    

Mia - sen finns det ju en medvetenhet vid bråk, vi har ju pratat mycket i samlingar om 

vikten att ställa till rätta, att det inte är okej att lämna en ledsen kompis, i samlingarna 

pratar vi ju ofta om saker som hänt och alla har chans att berätta, efter samlingen kollar 

vi upp om det blivit bra eller inte, större saker tar vi med föräldrarna då det kan 

förekomma tankar på kvällen. 



  

Pedagogernas sätt att möta barnen sker utifrån överenskommelser om vad som ska ske i 

samlingarna tillsammans med barnen, där de diskuterar om att det är betydelsefullt att ställa 

saker tillrätta, alltså att hantera konflikter. Barnen får i samlingen göra sina röster hörda för att 

berätta sina olika sanningar. Om det är en konflikt som gäller alla barn som sker kontinuerligt 

kan det ses som att det är betydelsefullt att ta upp för hela barngruppen. Men då det inte 

framkommer vad det är för konflikter kan det också vara konflikter som gäller färre barn vilket 

därmed kan leda till att dessa barn får blotta sina känslor inför hela gruppen, om pedagogerna 

tar upp det i en samling utan barnens vetskap blir det inte en konflikthantering på barnens 

villkor. En pedagog ska se barnens olikheter och därmed se vad som passar alla individer för 

att kunna strukturera förskolan utifrån dem, vilket inte görs då pedagogerna tar upp konflikter 

mellan barn som inte gäller hela barngruppen inför alla. Konsekvenserna av att ta upp konflikter 

som gäller färre barn i helgrupp kan bli dramatiska för vissa barn då alla är olika. Skulle det 

vara ett barn som är mer känsligt kan hela dagen bli förstörd. Pedagogerna vill synliggöra andras 

känslor och perspektiv när de gör detta, vilket kan vara betydelsefullt för hela barngruppen, 

men synliggörandet av andras känslor är för de som är inblandade i en konflikt. 

Sammanfattning 

Barnen talar om om tiden efter en konflikt som en tid i ensamhet, att de ska tänka över vad de 

gjort. Utifrån barnens perspektiv spelar det ingen roll om en pedagog sitter med eller inte. 

Barnen diskuterar ändå att deras sanning om tiden efter konflikter är en tid i ensamhet, eftersom 

de inte är med de andra barnen. När pedagogerna diskuterar inkludering blir det synligt att deras 

sanning kring det är att möta barnen på deras nivå där båda parterna får möjlighet att delta och 

vara aktiva. De talar om tiden efter en konflikt likt barnen, som en tid då barnen ska tänka över 

vad de gjort vilket kan ses som att pedagogerna tar en maktroll. Strukturen anpassas efter barns 

olikheter genom att de får välja om de ska sitta ensamma eller tillsammans med en pedagog 

innan de kommer in i leken igen. 

7. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka skillnaderna på pedagogers respektive barns diskuterande, om 

vad som sker i mötet mellan pedagog och barn vid konfliktsituationer i förskolans verksamhet 

genom samtal om konflikthantering och inkludering efter konflikter. Genom 

fokusgruppssamtalen och gruppintervjun som metoder kunde vi ge möjlighet till förståelse för 



hur pedagoger och barn talar om ämnet genom det verbala språket som ingår i interaktionen 

mellan deltagarna. Detta gav oss möjlighet till att besvara våra forskningsfrågor: Hur diskuterar 

pedagoger om konflikthantering och inkludering?, Hur diskuterar barn om konflikthantering 

och inkludering? och Hur skiljer sig barnens och pedagogernas diskussioner åt?. Att analysera 

fokusgruppssamtalen och gruppintervjun med hjälp av innehållsanalys har vi kunnat skapa en 

helhet för att därefter kategorisera innehållet. 

   I kommande avsnitt kommer resultaten diskuteras i relation till inledning och tidigare 

forskning. Därefter kommer valet av metod diskuteras i relation till vilka konsekvenser de har 

haft på resultatet. Till sist kommer en kortfattad slutsats presenteras som innehåller studiens 

mest väsentliga bidrag. 

7.1. Ofullständig kunskap utifrån barns- och pedagogers 

perspektiv 

Pedagoger har nämnt att de tycker barn är svåra att hantera i vissa situationer. Studiens resultat 

visar att barnen känner ensamhet efter konflikter vilket tyder på att deras kunskap inte är 

tillräcklig inom konflikthantering. I pedagogernas diskussion framkommer det dock inte att de 

är i behov av ökad kunskap kring varken konflikthantering eller inkludering. Barnen 

diskuterade emellertid att de hämtar en pedagog så fort det uppstår en konflikt för att hantera 

konflikten tillsammans med pedagogen i form av medling. Detta tyder på att barn saknar 

verktyg för att kunna hantera konflikterna själva. Armga, Blunk och Russell (2017) skriver att 

pedagogerna behöver en ökad social kompetens samt ytterligare strategier, tekniker och 

mentorskap för att möta barn i konflikter. Armga, Blunk och Russell, (2017) Thornberg, (2006) 

Pálmadóttira och Johansson (2015) samt Utas Carlsson (1999) menar att pedagogerna behöver 

stötta barn mer i vardagen samt att de måste främja sociala förhandlingar hos barnen, eftersom 

pedagogerna har en inverkan på barnens förmåga att reagera på ett socialt kompetent sätt. Om 

barn däremot skulle få verktyg de behöver från förskolan har de en stadig grund att stå på när 

det gäller konflikthantering och verktyg att ta fram när det behövs, vilket gör att 

konflikthanteringar kan hanteras mer konstruktivt. Det sker genom att pedagoger får 

kunskapande samtal som von Ahlefeld Nisser (2011) lyfter och genom coaching som Beaman-

Digia och Brock (2018) skriver om, för att därigenom komma fram till strategier som de kan 

använda sig av i ett möte med barnen. 

   Studiens resultat visar utifrån barns perspektiv att deras gemensamma sanning innebär 

ensamhet efter konflikter, där de ska sitta och tänka över vad de har gjort. Detta tyder på att det 

finns precis som Majoko (2017) nämner, en avsaknad av strategier för inkludering efter 



konflikter. Barnens diskuterande om ensamheten efter konflikter visar att deras sanning innebär 

att de inte få bestämma själva vad som ska ske vid varje konflikthantering, pedagogen som går 

in och medlar ger alternativ för barnen om hur något ska ske. Här använder sig pedagogerna, 

precis som Hakvoort (2015) lyfter, en maktposition och bestämmer hur det ska gå till efter 

konflikten genom att ge barnen alternativen att antingen sitta själva eller att sitta med pedagog. 

För att barnen ska lära sig hantera konflikter samt utveckla en förståelse för skyldigheter och 

rättigheter inom hanteringen behövs enligt Thornberg (2006) ett stöd från pedagoger. Genom 

att ge barnen alternativ för hur en konflikt kan hanteras blir barnen involverade i hanteringen 

samtidigt som stödet från pedagogen blir synligt. 

   Det är betydelsefullt att se till barns olikheter för inkludering i verksamheten. Pálmadóttira 

och Johansson (2015) lyfter att pedagogerna borde reflektera över hur de förstår barnens 

konflikter. Vid studiens fokusgruppssamtal med pedagogerna fördes diskussioner där de 

reflekterade över barnens konflikter, vid diskussionerna blev det synligt hur deras sanningar 

såg ut kring barnens sätt att agera vid konflikter. Pedagogerna lyfte att barnen väljer pedagoger 

utifrån vilken situation de befinner sig i under konflikter, vilket även synliggör barnens 

olikheter i hur de väljer att hantera konflikter som uppstår. 

7.2. Barns delaktighet för gemensamma samarbetsstrategier 

Genom diskussioner blir det synligt att pedagogerna har en gemensam sanning kring hur de tar 

sig an konflikter. De är överens om betydelsen av att barn ska vara delaktiga vid 

konflikthantering samt att det är betydelsefullt att konflikten blir hanterade tillsammans med 

barn, som Gloeckler och Cassell (2012) kallar för konstruktiv konflikthantering. Jenkins, 

Ritblatt och McDonald (2008) skriver att samarbetsstrategier för att hantera konflikter 

tillsammans är betydelsefullt. Detta kan ske genom medling och det blir synligt att pedagoger 

använder sig av olika faser av medling när de talar om en händelse av hur de talar om 

konflikthantering. Däremot blir det synligt att pedagogerna inte använder sig av alla faser av 

medling, vilket gör att konflikthanteringen blir ofullständig och därmed blir det synligt att de 

saknar viss kunskap kring ämnet. Detta i sin tur ger konsekvenser på barnens utveckling inom 

konflikthantering där de inte får tillgång till en bred grund att stå på, eftersom det fattas kunskap. 

   Pedagogerna har tillsammans kommit överens om att konflikter ska diskuteras i samlingar 

tillsammans med hela barngruppen. Där får barnen möjlighet att framföra som Burr (2015) 

nämner, sina olika sanningar kring vad som hänt. Majorano, Corsano och Triffoni (2015) 

skriver fram genom att förstå barnen bättre i konfliktsituationer är det betydelsefullt för hur 



situationerna hanteras av pedagogerna. Pedagogerna diskuterar kring att det är betydelsefullt 

att hantera konflikter tillsammans med barn precis som Gloeckler och Cassell (2012) skriver 

fram. Däremot är barns olikheter inte i fokus, deras olikheter som enligt Simeonsdotter 

Svensson (2008) är barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter inom en samling. Det kan 

leda till att barn som är mer tillbakadragna och har svårigheter med att prata och ta plats inför 

hela barngruppen, inte får möjlighet att delge sin sanning om vad som hänt. Hade pedagogerna 

däremot utgått från alla barns olikheter hade samlingen kunnat se ut på ett annorlunda sätt, 

exempelvis genom att dela upp den i olika konstruktioner för att alla barn ska känna sig 

bekväma. 

   Inom konflikthantering innebär pedagogernas sanning att barnen är i behov av stöd från dem, 

att de är i behov av en ledare som medlar. En pedagogs sanning är att barn hämtar olika 

pedagoger vid olika situationer, vilken pedagog det är som går in i situationen och som möter 

barnen i konflikten samt hur pedagogen möter barnen kan ge barnen olika uppfattningar av en 

konflikt. Det leder till en förändrad inställning till konflikter precis som Kostiainen (2015) tar 

upp. Att barnen hämtar olika pedagoger gör att de är delaktiga i konflikthanteringen eftersom 

de har makten att hämta den pedagog de känner trygghet med eller den pedagog som de tycker 

vet mest om situationen. Däremot är det vissa fall när det är få pedagoger på förskolan och 

pedagogerna som barnen hade velat hämta till en speciell situation inte är där, vilket leder till 

att de inte kan vara delaktiga i konflikthanteringen så att den blir hanterad på ett sätt som de 

önskar. 

7.3. Metoddiskussion 

Syftet var att undersöka skillnaderna på pedagogers respektive barns diskuterande, om vad som 

sker i mötet mellan pedagog och barn vid konfliktsituationer i förskolans verksamhet genom 

samtal om konflikthantering och inkludering efter konflikter. Med detta syfte valde vi att 

använda oss av metoderna fokusgruppssamtal med pedagoger och gruppintervju med barn. 

Metoderna erbjöd oss möjligheter att i ett socialt sammanhang förstå pedagogers och barns 

diskuterande om konflikthantering och inkludering vilka också var två av våra 

forskningsfrågor. Fokusgruppssamtalen med pedagogerna gick ut på att pedagogerna fick 

samtala fritt utifrån ett fiktivt case (Bilaga 1) och nyckeldiskussionsfrågor (Bilaga 2) där 

pedagogerna fick diskutera och tillsammans tala om konflikthantering och inkludering. Hade 

vi istället valt att ha enskilda intervjuer hade sättet pedagogerna talade om ämnet kunnat bli 

begränsat då risken att diskussioner inte hade uppstått blivit större. Burr (2003) skriver fram att 



uppfattningar eller i detta fall beskrivningar skapas i sociala sammanhang, vilket gjorde att 

fokusgruppssamtal var relevant för att få svar på våra forskningsfrågor. Bryman (2011) lyfter 

fokusgruppssamtal som positivt för att synliggöra flera perspektiv i ett specifikt ämne, vilket 

gjorde att alla pedagoger fick möjlighet till att lyfta sina olika sanningar kring konflikthantering 

och inkludering kom fram.  Däremot la vi märke till att diskussionerna hamnade åt ett annat 

håll än vi önskade, vilket gjorde det svårare för oss att ta ut det som handlade om just 

konflikthantering i form av medling samt inkludering efter en konflikt. 

   Gruppintervju valdes för att vi skulle få en diskussion med barnen samt för att alla skulle ha 

möjlighet att komma till tals för att allas olika sanningar skulle bli hörda. Det gick ut på att 

ställa öppna frågor, för att få fram deras kunskap om konflikthantering och inkludering. Hade 

intervjun istället gått ut på att intervjua enskilda barn hade riskerna inom gruppintervju minskat. 

Dock hade inte barnen fått möjlighet att diskutera tillsammans och risken hade då istället blivit 

att responsen från barnen hade minskat och chansen att få svar på våra forskningsfrågor hade 

försämrats. Hade intervjun däremot varit som ett fokusgruppssamtal hade vi kunnat läsa upp 

frågor för barnen för att sedan låta dem diskutera själva. Rönnerman (2015) och Sheridan 

(2007) lyfter att pedagoger ska ta sig tiden att lyssna, försöka förstå och samtala med barn för 

att få en harmonisk och bra kvalitet. Med ett fokusgruppssamtal hade vi inte samtalat med 

barnen utan låtit de samtala själva, vilket enligt författarna hade lett till en sämre kvalitet. I båda 

metoderna användes öppna frågor för att undvika att styra diskussionerna (Bryman,2011). 

Enligt Allwood och Eriksson (2012) skapas och omskapas kunskap i olika sociala förlopp, 

vilket leder till att det verbala språket är betydelsefullt för att kunna tala om och förstå världen. 

Detta bidrog till studiens resultat då pedagoger och barn fick möjlighet i fokusgruppssamtalen 

och gruppintervjun att diskutera om konflikthantering och inkludering i sociala förlopp. Vi är 

medvetna om att valet av teori, metod och analysmetod har format studiens resultat och att det 

hade blivit annorlunda om andra val gjorts. 

   Valet av ett målstyrt urval gav möjlighet till att välja ut relevanta deltagare till 

fokusgruppssamtalen och gruppintervjun, eftersom vi visste att pedagogerna på förskolan hade 

uttryckt att vissa barn är svåra att hantera. Bryman (2011) lyfter att antalet deltagare i 

fokusgruppssamtal ska vara fler än tre deltagare i en kvalitativ studie, men då vi endast tagit 

inspiration från det tog vi beslutet att det räckte. Hade vi å andra sidan utgått fullt ut från 

fokusgruppssamtal hade resultatet blivit annorlunda, eftersom vi fått en bredare uppfattning för 

hur pedagoger och barn talar om konflikthantering och inkludering. Dock hade detta blivit för 

brett för den här studien. Konsekvenserna till att vi valde att mejla förskolorna kan ha haft 

inverkan på pedagogernas agerande i fokusgruppssamtalen. Hade kontakt tagits genom 



telefonkontakt hade pedagogerna kunnat ha ett mer öppet bemötande och haft mer 

självförtroende i deras diskuterande, å andra sidan hade kontakt funnits mellan oss och 

pedagogerna tidigare vilket kan motsäga detta. Dock kunde vi skriva information om vår studie 

i lugn och ro för att med säkerhet få med allt relevant för att inte råka utelämna något viktigt, 

vilket hade kunnat leda till en inverkan på studiens resultat. Ljudupptagning och anteckningar 

som var vårt metodval kan ha gett konsekvenser på den sociala interaktionen mellan 

pedagogerna då de kan känna en press kring vad och hur de skulle uttrycka sig. Pedagogerna 

försökte prata om det vi ville höra vilket kan ha gett konsekvenser på resultatet. I gruppintervjun 

med barnen förstod vi det som att ljudupptagning och anteckningar inte hade inverkan på deras 

samtal. Det fanns en medvetenhet om att det kunde ge konsekvenser på barnens samtal, därför 

fick de möjlighet att rita för att inte bara vi skulle sitta med papper och penna. Detta kan också 

ha skingrat barnens tankar från att vi spelade in ljudet, vilket ledde till minimal inverkan från 

dokumentationen. Användandet av ljudupptagning tillsammans med anteckningar gjorde att vi 

kunde transkribera materialet för att precis som Graneheim och Lundman (2004) skriver, få en 

mer eller mindre djup tolkning av textens innehåll. Genom att ha fått en djup tolkning eller i 

detta fall förståelse för texten kunde vi bilda oss en helhet av den för att sedan kategorisera den 

vilket enligt Bryman (2011) var betydelsefullt inom innehållsanalys. 

7.4. Slutsats 

Med utgångspunkt i fokusgruppssamtal och gruppinterjvju med både pedagoger och barn blev 

det synligt, att kunskapen kring konflikthantering och inkludering inte är tillräcklig eftersom 

barn saknar verktyg för att hantera konflikter själva. Barnen är därför i ständigt behov av en 

medlare. Barn kommer kontinuerligt i kontakt med konflikter i vardagen på olika platser, 

konsekvenserna på den otillräckliga kunskapen inom konflikthantering blir i vissa fall drastiska 

när barn växer upp. Känner barn dessutom ensamhet efter en konflikt, har även det inverkan på 

barnets framtid. Därför behöver kunskapen öka snarast kring konflikthantering och inkludering 

hos pedagoger för att få effekt redan vid barnets låga ålder.  

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Syftet med studien var att undersöka skillnaderna på pedagogers respektive barns diskuterande, 

om vad som sker i mötet mellan pedagog och barn vid konfliktsituationer i förskolans 

verksamhet genom samtal om konflikthantering och inkludering efter konflikter. Vår studie ger 

en tydlig inblick och förståelse för hur pedagoger och barn diskuterar kring ämnet. Studien är 



relevant för förskolepedagoger oavsett utbildning då den kan ge en förståelse för hur 

konflikthantering och inkludering talas om i förskolan. Med detta blir det synligt hur pedagoger 

är i behov av utveckling av strategier för att dels hantera konflikter men även för att inkludering 

av barn ska ske efter konflikter i förskolans verksamhet. Precis som tidigare forskning redan 

kommit fram till, att kunskapen inte är tillräcklig kring både konflikthantering och inkludering 

blir det även synligt i vår studie. Men genom att pedagoger och barn får möjlighet att diskutera 

kring konflikthantering och inkludering skapas en bredare uppfattning av vad det är för kunskap 

som saknas, i detta fall verktyg som de är i behov av för att hantera konflikter och inkludera 

barn efter konflikter. Genom att synliggöra det som fattas leder det till att åtgärder kan tas vid. 

Att pedagoger i arbetslag diskuterar med varandra och är öppna för sina svagheter kan det 

synliggöra att de är i behov av hjälp för ökad kunskap. Därmed kan de ta hjälp av utomstående 

som är specialiserade på ämnet för att få tillgång till de verktyg som fattas. Möjlighet för vidare 

forskning kan genomföras, eftersom fler deltagare kan intervjuas för att få en bredare 

uppfattning av hur pedagoger och barn talar om konflikthantering och inkludering, därmed kan 

det även ge verktyg för hur de ska agera inom konflikthantering och inkludering. 
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Bilaga 1 – Case 

Sex pojkar och en flicka är samlade i ett rum inne på förskolan. Tre av pojkarna sitter och leker 

med bilar. Klara kommer in i rummet och får syn på en filt som ligger bredvid pojkarna, hon 

går dit och tar filten. Pojkarna drar i filten och Klara börjar genast skrika. Klara säger då ”vi 

hade filten först!”. Theo skriker högt ”vi tog den!”. Klara blir arg och skriker ännu högre ”vi 

hade den, den som tog den hadeden”. De börjar genast ha dragkamp och skrika på varandra. De 

andra pojkarna börjar uppmärksamma händelsen och ställer sig genast upp och iakttar dem, en 

av dem som heter Kalle går ut och säger till en pedagog. Klara säger ”vi ska ha den till vår 

koja”. Då kommer Kalle tillbaka till rummet och säger ”nu har vi sagt till fröken!” och tittar på 

Klara med en allvarlig blick. Theo har ett fast grepp om filten och just när han skulle säga något 

så kommer pedagogen inrusande och tar tag i honom och drar bort han från filten. Pedagogen 

säger ”man kan inte bara ta andras grejer, man måste fråga först!”. Theo tittar in i pedagogens 

ögon och säga med gråten i blicken ”jag lyssnar inte!”. Då börjar Theo gråta och pedagogen 

höjer rösten lite till och sätter sig på huk och säger till honom ”man måste lyssna på vuxna, 

annars kan du gå härifrån!”. Theo står kvar och pedagogen tittar ut på alla barn och säger högt 

”vem hade filten först?” alla barnen tittar på pedagogen och svarar ”jag!”. Klara tittar på Theo 

och säger ”jag hade filten först för att jag är störst”. Tre killar börjar hoppa på filten och Klara 

drar i den. Pedagogen tar tag i filten och säger ”eftersom ni inte kan samsas om filten så tar jag 

den. SÅ!” och går därifrån. 

  

  



Bilaga 2 – Fokusgruppssamtal 1 

Nyckeldiskussionsfrågor: 

Hur förstår ni denna situation? - Vad är det som händer? 

Hur hade ni agerat i ett liknande fall? 

Hur hade ni agerat gentemot barnen efter konflikten? 

  



Bilaga 3 – Gruppintervju med barn 

Intervjufrågor: 

Vad är en konflikt? 

  

Vad händer när man bråkar? 

  

Hur går det till när man bråkar med någon? 

  

Hur känns det? 

  

Varför bråkar man? 

  

Vad kan man göra om man ser några bråka? 

  

Behöver man hjälp av någon ibland när man bråkar? 

  

Är det någon som hjälper er när ni bråkar? 

  

Hur går det till när någon hjälper er när ni bråkar? 

  

Hur känns det när någon hjälper till? 

  



Bilaga 4 – Fokusgruppsamtal 2 

Diskussionsunderlag: 

Ber om hjälp när de bråkar, den som hjälper säger sluta. 

Bråkat mycket på fotbollen, de ser när de gör det. Utvisning, straff eller frispark – fröken hjälper 

till. 

Fick utvisning, kändes tråkigt men blev inte ledsen. Fick sitta o vänta i fem minuter, kändes 

tråkigt. 

Efter man bråkat – man kanske blir sams igen 

Hur? – man kan leka, kan leka med varandra. 

Hur blir man kompis igen? – man säger förlåt 

Fröknarna hjälper då, vad gör fröknarna för att ni ska säga förlåt? Inget, dem bara frågar om vi 

kan säga förlåt. 

Om inte en fröken ser när man bråkat – ”då springer man till fröken” någon annan kompis än 

den som bråkar gör det. 

Vad händer när fröken kommer? Säger stopp, kommer inte ihåg vad dem säger mer. 

Om man ser någon bråka – kan gå och säga till fröken och fröken säger då stopp, och pratar 

med den som har gjort något, den som kallat på fröken berättar vad som hänt. 

”När jag är typ och leker så ser jag typ några som håller på och bråkar så går jag dit och frågar 

man som har hänt också är det någon som har slagit sig så då springer jag till fröken och 

hämtar”. 

Om någon säger något taskigt och man blir ledsen – då kan man hämta fröken, och säga förlåt. 

Känslan efter bråket, vad gör man – ”vet inte”, man slutar bråka och blir sams. 

Hur blir man sams? – Man frågar något snällt.   

När man bråkar ”det känns inte snällt”, ”känns att man inte får göra så längre”, ”jag också”. 

Känner man att man får vara med efter ett bråk? – ”Nää, jag tror inte det, för det är nog inte den 

som har slagit inte vill vara med tror jag då.” 

Blir man ensam efter bråk – Man sitter typ en halvtimme ensam eller något sånt. Helt ensam?? 

”mmm” eller tillsammans med fröken? ”jaa ibland” ”men ibland sitter man själv” varför? ”För 

att tänka efter vad man har gjort” Kommer man fram till det själv? ”Kanske” Fröken hjälper till 

efter? Vad frågar fröken då? ”glömt vad dem frågar, det händer inte så mycket” 

 

Diskussionsfrågor: 

Hur tänker ni kring detta…. 

Varför tror ni barnen sa detta…. 

Har det gett er ett annat tänk kring konfliktsituationer… 

  



Bilaga 5 - Samtyckesblankett 

Till vårdnadshavare på förskolan 

Hej! 

Vi heter Julia Jönsson och Ann-Marie Miklovicz och kommer från Halmstads Högskola där vi 

läser sista terminen till förskollärare vilket innebär att vi nu skriver vårt examensarbete. För att 

få en förståelse för barns upplevelser kring konflikter kommer vi att samtala med dem kring 

det. Vi kommer använda oss av ljudupptagning för att kunna sammanställa barnens tankar på 

bästa sätt.   

  För att vi ska kunna samla in material till vårt examensarbete behöver vi Ert samtycke. Med 

hänsyn till informationskravet får ni information om arbetet och låter Er ta beslut om samtycke 

till att låta Era barn delta, barnens deltagande är frivilligt och barnen kan när som helst avbryta. 

Genom ert godkännande av Ert barns deltagande är det enligt samtyckeskravet. Era barns och 

förskolans namn kommer inte att uppges utan kommer att vara fiktiva, enligt 

konfidentialitetskravet. Materialet kommer enbart att användas till examensarbetet och kommer 

raderas efter godkänt examensarbete, detta enligt nyttjandekravet. 

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er! 

Med vänliga hälsningar Julia Jönsson och Ann-Marie Miklovicz. 

Kontaktuppgifter: 

Julia Jönsson: juljon16@student.hh.se 

Ann-Marie Miklovicz: annmik16@student.hh.se 

Handledare: Anniqa Lagergren, anniqa.lagergren@hh.se, 

Per Högström: per.hogstrom@hh.se   

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

□   JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som undersöks 

 

□   NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som undersöks 

Vårdnadshavare för:  

 

................................................................................................................................................ 

 

Datum         Vårdnadshavares namnteckning 

.................................................................................................................................................. 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Ann-Marie Miklovicz

Julia Jönsson


