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Sammanfattning 
Begreppet konflikt förekommer dagligen i förskolans verksamhet, konflikter är oftast 

oundvikliga eftersom att människor kan ha olika synsätt på saker och ting men oavsett detta är 

det viktigt att konflikter kommuniceras och hanteras så att alla inblandade parter får sina 

röster hörda. I förskolans verksamhet arbetar pedagoger ständigt med att utveckla både sin 

egen och barns förmåga till konflikthantering genom språket. Pedagoger har en betydande roll 

för barns utveckling och lärande, vilket delvis innebär förmågan till att barn ska kunna förstå 

och sätta sig in i andra människors perspektiv. För att pedagoger ska kunna lära ut måste de 

själva ha erfarenhet, grundkunskaper och kompetens om hur de själva skulle handskas med 

konflikter och vilka kunskaper som kan föras vidare till barn. Aktuell forskning visar att 

konflikter kan ses som en lärandesituation genom att barn och pedagoger lär känna sig själva 

och vilka behov de har i en konfliktsituation. De lär sig även att lyssna på andra och våga 

prata om sina och andras känslor.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur några pedagoger resonerar kring arbetet med 

kommunikation i samband med konflikthantering i förskolans verksamhet. 

 

Metod 

I vår studie har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Vi har 

intervjuat åtta pedagoger som arbetar på två förskolor i två olika kommuner. Under 

intervjuerna använde vi oss av strukturerade intervjufrågor, detta för att kontexten ska bli 

densamma för samtliga intervjuer.          

 

Resultat             
I resultatet framträder det att konflikter är ett förekommande begrepp som kommuniceras 

dagligen i förskolans verksamhet. Oavsett om pedagoger eller barn hanterat konflikter på ett 

bra eller dåligt sätt påpekar respondenterna att man genom konflikter alltid lär sig något nytt.  

Pedagogers förhållningssätt och medvetenhet om sin egen förmåga har stor betydelse till att 

kunna påverka barns framtida hantering av konflikter. Respondenterna belyser vikten av att 

kommunicera i konfliktsituationer. Detta för att barn ska få möjlighet till att uttrycka sina 

upplevelser av situationen, berätta om sina behov och bli lyssnade på för att känna att dem 

kan hantera konflikter på egen hand. Dessutom se till att alla iblandade parter blir 

tillgodosedda och att ens behov blir tillfredsställda.         
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INLEDNING  
Att hantera konflikter är inte något ovanligt, utan detta sker dagligen i vår vardag. Konflikter 

är sällan oundvikliga, trots människors försök att hålla sig borta från konflikterna. Istället för 

att undvika konflikter så bör man möta och hantera konflikterna på ett likvärdigt sätt. I 

förskolans verksamhet är det vanligt att konflikter uppstår, delvis mellan barn men även 

mellan barn och pedagog. Det finns många olika teorier och metoder för hur man kan bemöta 

och hantera konflikter i förskolan, dessutom kan hantering av konflikter se olika ut på olika 

förskolor. Detta är med anledning av att pedagogers förhållningssätt samt syn på de olika 

konflikterna inte är densamma. Det blir därför viktigt att reflektera över sin egen 

grundinställning och utveckla en medvetenhet om att andra inte alltid ser konfliktorsaker och 

lösningar på samma sätt som man själv gör.  

 

För två år sedan kom Ylva Elvin Nowak ut med en artikel som heter ”Konflikter finns 

överallt” (Förskolan.se 2014). Elvin Nowak är doktor i psykologi och får ofta höra att många 

påstår att det inte finns några konflikter på deras arbetsplatser. Detta gör henne orolig samt 

förvånad, enligt henne finns nämligen konflikter överallt och de är oundvikliga. När 

människor utgår ifrån att konflikter inte finns är detta lika med att lägga locket på, menar 

Elvin Nowak. Hon förklarar att vi lever i konflikter och att de kan bland annat förekomma i 

förskolans verksamhet,  eftersom förskolan är en arbetsplats där man arbetar med människor 

och möter olika relationer. Trots detta lyfter Elvin Nowak att konflikter kan få både oss själva 

och verksamheten att växa och samtidigt lära oss något om oss själva och varandra. Framför 

allt handlar detta om att kunna kommunicera med varandra och respektera samt hantera att 

andra tycker olika. Det är tråkigt att få höra att konflikter oförtjänt beskrivs med en negativ 

stämpel och det vore bedrövligt om människor till och med ignorerar dem. Istället vill vi 

upplysa om att man ska våga möta sina konflikter och satsa på bra konflikthanteringsstrategier 

i och med att de kan bli till lärandetillfällen ur flera olika aspekter.  

 

I Läroplanen för förskolan (98, rev.2016) redogörs det två mål som berör vårt 

kunskapsområde, de är att;   

 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 

samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (lpfö 98, rev.2016 

s.9) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och 

i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar 

för gemensamma regler (lpfö 98, rev.2016 s.9) 

 

De här målen belyser vikten av pedagogers närvaro att stötta och utmana barn i deras 

utveckling. De har som uppgift att lyssna på barn och låta dem få berätta sin upplevelse i 

situationer där det sker missförstånd och sedan tillsammans försöka lösa konflikten såpass att 

båda parterna i sammanhanget blir nöjda. Genom pedagogernas sätt att hantera konflikter 

tillägnar sig barn en bild av hur de senare kan handskas med konflikter. Därför är det av 

betydelse att pedagoger hanterar konflikter mellan barn på ett medvetet sätt, att hela tiden 

försöka sträva efter konstruktiva och positiva lösningar som ger ett resultat. Nödvändigtvis 

behöver inte konflikter alltid innebära något negativt utan tvärtom, konflikter kan ses som en 

tillgång om de hanteras med rätt verktyg.  
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Utifrån våra tidigare erfarenheter har vi sett att pedagogers sätt att hantera konfliktsituationer 

mellan barn skiljer sig åt. Exempelvis genom att pedagoger hanterar konfliker utifrån 

beprövad erfarenhet eller eget tyckande. Emellanåt saknar vi att deras kunskaper grundar sig i 

teori. Detta har gjort att vi har uppmärksammat betydelsen av teoribaserad kunskap inom 

konflikthantering. I vår utbildning har det upplevts att teorin beskriver en sak, medan 

praktiken bevisat en annan och att verkligheten kan se annorlunda ut. Det blir därför intressant 

för oss att få ökade kunskaper inom detta och fram för allt om hur pedagoger beskriver sitt 

kommunikativa förhållningssätt i samband med konflikthantering i förskolan. 

 

Kommunikation, erfarenheter och kunskap är viktiga verktyg i arbetet med konflikthantering. 

All den erfarenhet vi har kring konflikthantering grundar sig i stort sett på den 

verksamhetsförlagda utbildning vi fått via Högskolan. Det önskas mer kunskap och en djupare 

förståelse kring vad en konflikt är, hur det kan uppstå samt hur pedagoger hanterar konflikter i 

förskolan. Därför hoppas vi på att denna studie kan hjälpa oss och andra till en ökad teoretisk 

kunskap och förståelse om hur pedagoger beskriver användandet av kommunikation i 

samband med konflikthantering i förskolan.   

 

  



 

3 

 

SYFTE  
Syftet med studien är att ta reda på hur några pedagoger resonerar kring arbetet med 

kommunikation i samband med konflikthantering i förskolans verksamhet. 

 

Frågeställningar 

 På vilket sätt kan konflikter ses som en lärandesituation i samband med 
kommunikation?  

 Hur tillgodoser pedagoger barns behov i konfliktsituationer genom sitt kommunikativa 

bemötande? 

 

Begreppsdefinitioner 

Här nedan förklaras och tydliggörs några begrepp som återkommer i texten.    

 

Empati: Handlar om att kunna rikta sin uppmärksamhet emot den andres känslor och att 

kunna åtskilja sina egna känslor från den andres.  

 

NVC: Nonviolent Communication även kallad empatisk kommunikation. Ett förhållningssätt 

genom att förebygga och hantera konflikter.   

 

Giraffspråket: ett symbolsikt uttryck för det rekommenderade sättet att prata inom NVC. 

 

Vargspråket: ett oönskat sätt att prata inom NVC, ett symbolsikt uttryck som motverkar 

kontakt och det kan framkomma destruktiva konflikter om man tänker som en ”varg”. 
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BAKGRUND 
I det här avsnittet kommer vårt kunskapsområde redogöras och kopplas till tidigare litteratur 

samt forskning. Studien har fokus på begrepp så som konflikt, kommunikation samt empati 

och dessa begrepp kommer att tydliggöras i bakgrunden. 

 

Vad är en konflikt? 
Begreppet konflikt kan tolkas och beskrivas på flera olika sätt.  Hakvoort (2015, s.32) redogör 

för att personer som använder begreppet konflikt har insett att det är ett svårdefinierat begrepp 

som är mångfasetterat och kan tydas på olika sätt. Hakvoort redogör för definition av 

begreppet konflikt och beskriver detta som en situation där varje part strävar efter att få sina 

behov och åsikter hörda men som den andre är motvillig att ge, vilket kan leda till frustration 

hos båda parterna. I och med att människor är olika och har skilda önskemål är det lätt att 

deras åsikter inte stämmer överens med varandra och då kan en konflikt uppstå. Utas Carlsson 

(2001, ss.50-51) redogör att hennes definiton av begreppet konflikt är när olika parters mål 

och värderingar är olikartade, exempelvis att parterna har olika synsätt och inte kan komma 

överens om vem som har rätt eller fel. En konflikt enligt henne är när några inte kan enas och 

när någon av parterna har negativa känslor angående situationen.  

 

Alvestad (2015, ss.205-206) förtydligar att begreppet konflikt härstammar från det latinska 

ordet conflicticus. Det betyder sammanstötning, oenighet eller motsättning. Att beskriva 

begreppet som något som endast handlar om sammanstötningar anser Alvestad vara en 

begränsande definition av begreppet konflikt, i exempelvis förskolans verksamhet, kan det 

betyda sammanstötningar av olika slag. Alvestad beskriver att konflikter mellan människor 

oftast baseras på olikheter eller människors olika viljor som står emot varandra. Det finns 

flera faktorer som påverkar människors oenighet. Människor kan ha olika definitioner på 

problem och ha olika sorters information och uppfattningar. Faktorer som kan påverka 

oenighet kan vara människors värderingar, åsikter och kulturella bakgrund (Ekstam 2000, 

s.10). 

 

Alvestad (2015, ss.207-209) diskuterar för hur pedagoger kan arbeta med barns relationella 

sammanstötningar1 utifrån två teoretiska perspektiv. Det första perspektivet handlar om 

människans förmåga till perspektivtagning, som betyder att kunna skapa en identitet och 

socialisera sig. Utifrån sitt tänkande kan man inkludera och samordna andras perspektiv med 

sitt eget. Det andra perspektivet handlar om förmågan till intersubjektivitet, vilket innebär att 

barn tillsammans kan dela med sig av ett innehåll samt sina upplevelser med varandra. Barn 

ska kunna uttrycka sig på ett sådant sätt som blir bekräftat, trots att innehållet i det är oenigt 

med andra barns uttalande. Alvestad (2015, s.213) beskriver att syftet med de här två 

teoretiska perspektiven handlar om att kunna lägga fokus på barns relationer och interaktioner 

i konflikten, istället för att tydliggöra vad som händer med barnet. Den sociala interaktionen 

bidrar till människors sätt att kunna ta andras perspektiv. Om denna förmåga inte verkställs 

kan det bidra till att interaktionen övergår till makt, dominans och manipulation. Ellmin 

(2018, ss.10-11) anser att en tydlig definition av begreppet konflikt inte existerar; begreppet 

kan istället förtydligas genom konfliktens karaktär och dynamik. En konflikt kan därför tolkas 

olika eftersom parterna som deltar i konflikten kan uppleva olika känslor, och de kan uppleva 

konflikten mer eller mindre känsloladdad.  

 

  

                                                 
1
 Relationella sammanstöttningar handlar om lärandet i konflikthantering vilket innebär hantering av konflikter i 

relationer, i leken och under interaktion.   
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Verktyg för konflikthantering 

Det finns ingen garanti för att förmågan att kunna hantera konflikter finns hos oss människor, 

däremot kan erfarenheter, kunskaper samt färdigheter vara bidragande faktorer till att möta 

konfliktsituationer man ställs inför i framtiden. Jordan (2006, ss.7-8) redogör för att 

kunskaper och färdigheter inom konfliktområdet inte ger någon säkerhet i att kunna hantera 

de konflikter man möter. Däremot kan kunskap för olika strategier inom konflikthantering 

göra stor skillnad för det slutliga resultatet för såväl en själv som för andra. Jenkins, Ritblatt 

& Mcdonald (2008 s.429) beskriver att lite uppmärksamhet har ägnats åt konflikthantering i 

förskolan. I deras studie undersöker de pedagogers närvarande arbete när det kommer till 

attityder och bemötande till barns konflikter i tidiga åldrar. Författarna beskriver att 

pedagogers arbete med barns samarbetsförmåga samt barns socioemotionella utveckling i 

förskolan är avgörande för att öka deras kunskaper kring konflikthantering. 

 

Jordan (2006, s.8) förklarar att pedagoger strävar efter att arbeta målmedevetet genom att 

bygga en god samarbetskultur mellan barn, vilket kan leda vidare till stora möjligheter att 

skapa en miljö där konflikter har små chanser att eskalera och få en negativ påverkan. Jordan 

redogör vidare för att en god samarbetskultur innebär att man har en fungerande 

kommunikation och fungerande redskap för att kunna se och fånga påbörjade konflikter så att 

pedagoger kan leda dem i positiva banor. Detta är för att förhindra risken till långdragna 

negativa hanteringsprocesser. Jenkins, Ritblatt & Mcdonald (2008 s.436) redogör även dem 

för att det finns många existerande åtgärder som man kan utgå ifrån vid konflikthantering. 

Resultatet av deras studie visade att flertalet pedagoger ansåg att användandet av 

samarbetsmetoder för konflikthantering var det mest effektiva jämfört med konkurrerande och 

undvikande metoder. Med samarbetsmetoder förklarar författarna att detta är när barn 

tilsammans med pedagoger försöker komma fram till en lösning på problemen, medan 

konkurrerande och undvikande metoder innebär att ett barn antingen går vinnande ur 

situationen eller att de väljer att lämna konflikten utan en lösning för dem båda. Författarna 

förklarar att när samarbetsmetoderna användes, gav de resultat på positiva interaktioner och 

ett tillfredsställande behov för båda parter. Detta i sin tur motiverade parterna att 

fortsättningsvis använda mer samarbetsmetoder i framtiden eftersom de fick positiv 

förstärkning för att göra detta. Desto fler olika verktyg en pedagog har i sin ryggsäck för att 

kunna använda sig av när man står inför konflikter, desto mer kapabel och säker blir hen att 

kunna ta itu med det. 

 

För positiv konflikthantering bör man hantera konflikter på ett öppet och konstruktivt sätt, 

man bör däremot inte ignorera konflikterna, då de senare kan eskaleras (Jordan 2006, s.8). Det 

bästa vore att se konflikter som hanterbara och att man försöker avdramatisera situationen. 

Det finns många professionella konflikhanterare som påstår att alla konflikter går att lösas på 

ett eller annat sätt, för att detta ska slå igenom krävs det dock villkor. Ett av villkoren är att 

parterna sinsemellan faktiskt är eniga om att vilja lösa konflikten. Det förekommer sällan, att 

parterna i en konfrontation oftast inte vill samarbeta (Jordan 2006, ss.25-26). Om man 

exempelvis har starka känslor och tyckanden kan det leda till att den inre kapaciteten brister 

för att kunna agera lösningsinriktat och konstruktivt. Det är därför viktigt att i en konflikt ta 

reda på hur man själv känner sig, så att man kan hantera sina reaktioner som sätts igång. Den 

viktigaste färdigheten för ett lösningsinriktat agerande är att träna upp sin förmåga att lägga 

märke till sina egna starka reaktioner alltså att hitta nyckeln till ett konstruktivt tänkande. 

 

I arbetet med konflikthantering är det också vanligt att diskussioner kring mänskliga 

grundbehov uppstår. Det finns en rad anledningar till detta, en av dem är att konflikter i grund 

och botten oftast förekommer då konfliktpartnernas behov inte har blivit tillgodosedda 
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(Jordan 2006, s.15). Exempelvis blir det lättare att respektera och få förståelse för 

konfliktpartnerns agerande om hens uppmärksamhet riktas mot att värna ett grundbehov som 

inte blivit tillfredsställt, även om man tycker att motpartnern har fel. Istället för att avfärda 

önskningar och krav är det bättre att ha ett behovsperspektiv, vilket innebär att ge människor 

rätten till att värna om sina behov och hitta hanterbara lösningar för att få dem tillgodosedda. 

Utas Carlsson (2011, ss.20-21) menar att människans förståelse över konflikter och hur de kan 

hanteras och förebyggas ökar då dem har insett vilket eller vilka av sina grundbehov som 

behöver tillfredsställas, oberoende av omständigheter och följder. Författaren vill att andra ska 

försöka förstå och intressera sig för människors behov för att kunna hantera orsaker till 

konflikter som uppstår. Det blir därför betydelsefullt för pedagoger att känna till att när ett 

grundbehov inte blivit tillgodosett kan det skapas konflikter. Pedagoger som använder 

flexibelt förhållningsätt så att det kan anpassas utefter de parter som är iblandade i konflikten, 

förutsätter att konfliksituationer kan hanteras. Det underlättar att alla parter som deltar i 

konflikten får möjlighet att dela med sig av sin version och sina otillfredsställda behov av den 

upplevda situationen. Att samtala kring de upplevda parternas versioner är inte alltid enkelt 

men nödvändigt då en konflikt bör hanteras.  

 

Att lyssna är ett viktigt verktyg i konflikthantering. Det fyller flera funktioner, exempelvis att 

människor får information genom att lyssna på vad andra säger (Wahlström 1996 s.90). Det 

finns flera signaler som sänds när en människa pratar, man bör lyssna på mer än det verbala 

talet. På så sätt får man ta del av mer information än vad man hade fått om man tagit in orden 

som skriven text. Ansiktsuttryck är viktigt att även se. Om någon rynkar på ögonbrynen så 

kan detta ge oss information om hur personen i fråga känner sig. Även röstläget visar känslor 

genom tonen, man kan höra vad som döljer sig bakom orden. Ögonen visar även känslor, 

genom ögonen kan man se om människan är spänd, glad och rädd. Kroppshållningen är även 

den av vikt för det aktiva lyssnandet. Om en person har en öppen hållning bjuder detta oftast 

in till samtal och kontakt. Exempelvis är barn väldigt duktiga på att läsa av kroppsspråk, de är 

lyhörda och ser om man använder sig av dubbla budskap. Om man säger en sak och kroppen 

menar en annan så litar barn mer på en persons kroppsspråk, barn låter sig inte luras i sådana 

situationer. Därför är det viktigt att man har ett tydligt helhetsspråk med barn i samband med 

konflikthantering. 

 

Kommunikation i samband med konflikthantering 
För att kunna kommunicera i samband med en konflikt är det viktigt att vara lyhörd gentemot 

alla parter, att man lyssnar och låter alla parter föra sin egen talan. Som pedagog kan det 

hjälpa en konfliktsituation om man finns till hands och deltar i samtalet för att sedan komma 

fram till en konfliktlösning tillsammans med alla parter. Pedagoger använder sig naturligt av 

mycket kommunikation i förskolans verksamhet, delvis för att kommunikation är ett av det 

främsta verktyg till barns utveckling (Weirsøe 2004, ss.9-10). Att använda sig av 

kommunikation i yrket som pedagog är både praktiskt, samtidigt som det är ett medel för 

pedagogens egna djupgående reflektioner kring sina egna och andras reaktioner.  Utifrån de 

olika kommunikationsmetoder som pedagoger använder sig av, bidrar detta till professionell 

kommunikation. En kommunikation bör innehålla en viss kvalitet, så att pedagoger tydligt 

kan beskriva vad de vill få igenom till barn, exempelvis värdegrund, syfte och teoretiskt 

underlag.  

 

Att lära barn om aktivt lyssnande kan också vara en bra strategi för pedagoger när de 

använder sig utav kommunikation i samband med konflikthantering. Aktivt lyssnande handlar 

om att se till alla signaler som sker vid kommunikation, exempelvis en persons kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Aktivt lyssnande innebär även att man låter den andra vara huvudpersonen 
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(Wahlström 1996, ss.90-91). Att man inte avbryter när någon annan talar och att man inte tar 

över någon annans samtal genom att lägga in egna liknande berättelser. Att man lyssnar med 

öppen kroppshållning att man använder sig av ögonkontakt för att visa att man bryr sig om 

vad den andra har att säga.  

 

Kommunikation är en viktig del av människors tillvaro. Det är genom kommunikation man 

skapar den samhörighet som man upplever när man samtalar med andra. Kommunikation är 

ett bidragande verktyg till gemenskap och om kommunikationen brister i sociala sammanhang 

kan det leda till konflikter. I förskolans verksamhet blir det därför extra viktigt att pedagoger 

är medvetna om sin kommunikationskompetens genom att föregå med gott exempel, detta 

innebär att lyssna samt använda god kommunikation med barn.  Utöver kommunikation krävs 

det att aktivt kunna lyssna, vara lyhörd och visa motpartern att man både förstår samt tar till 

sig det den andra säger. Detta är väsentligt då en konflikt ska kunna hanteras (Hakvoort & 

Friberg 2015, ss.98-100).  

 

Jordan (2006, s.42) redogör också vikten av kommunikation och förklarar sin tolkning av 

samtalets grunder, att lyssna och föra egen talan. Detta innebär ett växelspel mellan parterna i 

en konfliktsituation nämligen att kunna ta emot och lyssna för att sedan alternerande föra egen 

talan. Många människor har svårt att klara av båda delarna, antingen är man bra på att lyssna 

eller så är man bra på att prata. Men om man har färdigheter till att kombinera båda de här 

konsterna genom att först omsorgsfullt lyssna ger detta goda möjligheter att komma fram till 

en tillfredställande lösning. Konsten att lyssna är därför en förutsättning, då man ger utrymme 

för motpartern att få uttrycka sig fritt. Genom att lyssna visar du även motpartern 

uppmärksamhet, det är viktigt att den andre får klara signaler genom ditt kroppsspråk på att 

du faktiskt visar intresse och att du lyssnar. Dessutom visar du att du accepterar den andres 

närvaro och känner dig till mods med situationen. Utöver konsten att lyssna är det viktigt att 

visa ett intresse i det den andra säger genom att ställa öppna frågor, här är det dock 

betydelsefullt att frågorna du ställer formuleras på ett sådant sätt att motpartern får friheten att 

berätta det hen anser vara angeläget i sammanhanget. Du ska därför undvika frågor som har 

fasta svarsalternativ exempelvis ja eller nej. Ibland i liknande konfliktsituationer räcker det 

inte alltid med att enbart lyssna uppmärksamt och ställa frågor utan du behöver också bekräfta 

det motpartern talat om. Under den här lyssnarfasen innan du börjar föra din talan får du en 

chans att förstå hur den andre upplevt och upplever situationen. Det kommer ett tillfälle 

senare då du också kommer få berätta om din syn på det hela. Vikten av samtalets grunder är 

att påbörja eller gå in i svåra samtal och ha vetskapen att det finns olika berättelser. Genom att 

först lyssna på motparterns berättelse betyder inte det att du ger upp din egen berättelse.  

 

Gloeckler & Cassel (2012, ss.251-254) redogör skillnader i barns utveckling och 

självreglering när pedagoger bedriver problemlösning för barn och problemlösning med barn. 

De nämner att barn redan i tidig ålder tränar på att lära sig färdigheter i att turas om, lyssna på 

andra, tala om vad de vill och sina behov samt kunna samarbeta. Pedagoger har en viktig 

uppgift att stötta barn i sin utveckling. Exempelvis kan pedagoger tillåta barn extra tid vid 

försök och misstag under olika tillfällen, pedagoger bör även erbjuda känslomässigt stöd när 

de ser att barn har svårt med olika sociala utmaningar. Genom att pedagoger deltar i barns 

konversationer och finns där för att berika barns språkmiljö kan detta bidra til l att barn bättre 

förstår sina egna samt andras perspektiv genom att beskriva känslor och deras behov.  

Att förebygga konflikter är en början till att upprätta en miljö i förskolan för positiv, social 

och emotionell tillväxt för problemlösning samt självreglering. Resultatet av Gloecklers & 

Cassels (2012, ss.254-256) studie visade, att när sociala konflikter och fysisk aggressivitet 

uppstod hade pedagoger vanligtvis två former av problemlösning nämligen problemlösning 
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för barn eller med barn. Problemlösning för barn innebär att pedagoger aktivt ingriper i 

konflikten och löser problemet åt dem och målet med detta tillvägagångsätt verkar vara att 

pedagoger vill avsluta problemet snabbt. Ett exempel som tas upp i artikeln är när ett barn 

försöker ta en leksak från ett annat. Pedagogen i den här situationen förklarar för barnet 

reglerna de har på förskolan och tar leksaken och ger den tillbaka till det barn som hade 

leksaken först. Istället hade pedagogen kunnat ta konfliktlösningen ett steg längre genom att 

hjälpa barnet utan leksak rikta hens uppmärksamhet till en annan leksak, en bok eller en 

annan aktivitet. Om pedagoger väljer att hela tiden avbryta konflikter kan de leda till att barn 

upplever små eller inga möjligheter till att svara eller förklara sina behov. Problemlösning 

med barn blir istället en process som engagerar både pedagoger och barn till att tänka över det 

som inträffat och hur problemet kan hanteras. Här blir avsikten att ställa öppna frågor till 

barnet så pedagoger får en förståelse över problemet från barnets perspektiv. När barn 

upplever möjligheten att kommunicera, hjälper pedagoger dem att lära sig specifika strategier 

för att hantera problem. Exempel som tas upp här är att pedagoger i en konfliktsituation kan 

hjälpa barn sätta ord på meningar, istället för att slå säger du att du är arg eller jag gillar inte 

det (Gloecklers & Cassels 2012, ss.256-257).  

 

Med hjälp från pedagoger får barn i konfliktsituationer möjligheten att lära sig att hantera 

oenighet, fatta beslut, visa empati och andra vitala färdigheter som leder till utveckling av 

barns sociala kompetens. Dessutom lär sig barn att problemlösning handlar om att tala om vad 

som hände, med tanke på vad man kunde göra annorlunda och hur man kan lösa problemet så 

att båda blir nöjda (Gloecklers & Cassels 2012, ss.256-257).   

 

Empatisk kommunikation genom konflikthantering 
Begreppet empati härstammar från det grekiska ordet empatheia, det betyder lidelse, känsla 

och inkännande (Kinge 200, s.50). Det skiljer sig från ordet sympati som betyder medkänsla, 

orden förväxlas emellanåt och används synonymt i vardagligt tal. Empati handlar om att 

kunna uppfatta andras känslor och upplevelse utan att göra en egen värdering utav detta. Det 

handlar om förståelse och att inte bedöma eller värdera någon annan. Empatisk förmåga är en 

grundförutsättning för att kunna hantera konflikter på ett positivt sätt. Empati är ett vanligt 

förekommande begrepp i konfliktsammanhang. Öhman (2003, ss.9-10) redogör i sin 

forskning att besitta empatisk förmåga innebär att kunna leva sig in i en annans situation och 

förstå hur den andre har det, empati är det som gör människan mänsklig. Genom förmågan att 

känna empati bidrar detta också till ett prosocialt beteende, vilket innebär att agera och handla 

utifrån sin inlevelseförmåga för att förändra situationen och hjälpa den andre. Pedagoger har 

en viktig roll att visa empati gentemot barn och vidare hjälpa dem utveckla sin empatiska 

förmåga. Det blir minst lika betydelsefullt för pedagoger att hjälpa och ge barn möjlighet att 

utveckla en god självkänsla och självbild och hjälpa dem att uttrycka och hantera konflikter 

på ett positivt sätt. Öhman (2003, ss.38-40) beskriver att empati är en process dolt för ögat, 

hon menar att förståelsen för empati pågår inom oss själva. Det är först som empati kommer 

som uttryck i vårt beteende man lägger märke till det. För att konkretisera det författaren 

menar har hon valt fem exempel på begrepp som tydligt visar när empati kan uttryckas. 

Begreppen är generositet, hjälpsamhet, omtänksamhet, samarbetsförmåga och gottgörelse. 

Det är viktigt att veta att empati inte är något konstant utan det finns många faktorer som kan 

påverka.  

 

Pedagoger i förskolan är empatiska förebilder åt barn när de visar inlevelse, respekt och 

ansvar för barns utveckling. Ett exempel som Öhman (2003, s.44) tar upp är att när ett barn av 

någon anledning gör någon illa och en pedagog ingriper har barnet större möjlighet att 

utveckla sin empatiska kompetens, om pedagogen hjälper barnet att rikta uppmärksamheten 
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mot hur den andra parten upplever situationen, alltså hur sårad, kränkt eller ledsen den som 

skadats känner sig. Genom att barn med kommunikation kan uttrycka sin upplevelse med 

hjälp från pedagoger bidrar det till att de snabbare lär sig att ta den andres perspektiv. Öhman 

(2003, s.218) förklarar att i konflikter är vi hjälpta av att känna igen och förstå, inte bara våra 

egna känslor och reaktioner, utan även vår motparts. 

 

Smith (2001, ss.20-21) redogör för en kommunikationsteknik utvecklad av Marshall 

Rosenberg som är en teknik som handlar om människans förmåga till empatisk 

kommunikation. Smith förklarar att utifrån den här tekniken kan pedagoger lättare underlätta 

sitt förhållningssätt gentemot andra genom att hantera konflikter med empatiska dialoger. 

Vidare förklarar Smith (2001, ss.21) att tekniken för empatisk kommunikation hjälper 

människor till att utveckla självständighet och skapa en tryggare ömsesidighet mellan 

relationer, den kan även gynna arbetet med konflikhantering genom att man utifrån empatisk 

kommunikation kan respektera ens egna och andras otillfredsställda grundbehov. Utas 

Carlsson (2011, s.51) har också blivit inspirerad av Rosenbergs kommunikationsteknik och 

beskriver den som en metod där målet är att skapa kontakt för att därigenom få goda möten.  

Utas Carlsson (2011, ss.51-56) menar också på att ibland är det bäst att lyssna och inbjuda 

den andra parten till att tala. Hon menar att den viktigaste delen i lyssnandet är det empatiska 

förhållningssättet. Jag väljer att lyssna för att förstå dig, för att försöka sätta mig in i din 

situation, dina känslor, dina behov och önskningar. Genom detta sätt kan pedagoger visa att 

de bekräftar dig och är medkännande.  
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TEORETISK RAM 
I det här avsnittet redogörs en teori, Nonviolent Communication. Denna teori är väldig 

intressant och relevant för vårt valda kunskapsområde, kommunikation i samband med 

konflikthantering. Teorin kan vara ett bidragande hjälpmedel till pedagoger för att arbeta med 

i förskolans verksamhet. Genom NVC kan pedagogers förhållningssätt uppmärksammas kring 

konflikter, dessutom kan pedagoger utifrån den här strategin förmedla sina kunskaper kring 

konflikthantering vidare till barngruppen.   

 

Nonviolent Communication, NVC  

Nonviolent Communication är en kommunikationsteknik som ger möjlighet till att hantera 

konflikter genom att förvandla de till fridfulla dialoger (Rosenberg 2007, s.3). Genom denna 

strategi kan man skapa medkännande relationer med de människor man har runt om kring sig, 

exempelvis genom sitt arbete men även tillsammans med vänner och familj. Teorin baseras på 

att möjliggöra att båda parters behov blir tillgodosedda och teorin har skapats för att 

människor ska få möjlighet till att förbättra sina nuvarande kunskaper inom kommunikation. 

Teorin visar hur man kan lyssna genom empati och genom att uttrycka känslor samt behov. 

 

Nonviolent Communication eller NVC som det ofta förkortas, handlar om att man genom 

verktyg och kunskap i kommunikation kunna relatera på ett empatiskt sätt med andra och 

tillgodose behov. Marshall B. Rosenberg, fil.dr. och skaparen av NVC (2006, ss.4-5) 

beskriver att NVC består av olika delar som kan användas vid konflikthantering. Den första 

och andra delen handlar om förmågan till att kunna uttrycka egna behov samt kunna lyssna 

efter andras, oberoende hur de uttryckt sig. Rosenberg menar på att man i 

konfliktsammanhang bör undvika alla formuleringar som antyder att det är något fel på den 

andra parten. Istället bör man lyssna, förstå samt acceptera och försöka ta reda på de 

grundbehov som den andra parten inte fått tillgodosedda. Den tredje delen innebär att 

människor bör kunna uttrycka sig empatiskt, genom empati kan man lättare erkänna samt 

lyssna till andras behov. Den sista delen i NVC handlar om att hitta strategier för att kunna 

formulera och uttrycka önskemål utifrån de behov man vill få tillgodosedda. För att 

motpartern ska kunna tillmötesgå önskemålen bör man först vara medveten om sitt behov som 

man vill ska bli tillgodosett sedan bör man kunna formulera sig och vara tydliga med vad det 

är vi vill att den andra gör för att tillmötes gå detta. NVC strävar efter att kunna hantera 

konflikter på ett sådant sätt att alla inblandade parter blir nöjda, för att det ska fungera är det 

nödvändigt att släppa de tankar man själv har om att få den andra parten att göra det som en 

själv vill. Alltså istället ska man fokusera på att skapa förutsättningar, att alla ska kunna få 

sina behov tillgodosedda. Denna teori bygger på ett respektfullt förhållningssätt och genom 

detta möjliggörs samarbete. 

 

Om fokus ligger på att alla inblandades behov tillgodoses kan konflikter hanteras på ett sådant 

sätt att det är inbördes tillfredställande. Detta fungerar genom att delvis uttrycka våra egna 

behov, genom att försöka förstå andras behov samt att man bör undvika formuleringar som 

kan antyda på att det är något fel på den andra parten. Genom observationer har Rosenberg 

(2006, ss.6-7) sett att många människor har svårt att uttrycka sina behov och att människor 

istället har lärt sig att kritisera, kränka och att kommunicera på ett sådant sätt som skapar 

distans mellan människor. Konsekvensen av detta blir att man inte finner lösningar på 

konflikter som annars är möjliga att lösa. Det blir ett spel om vem som har rätt istället för att 

lyssna på den andra och uttrycka sina behov. Rosenberg beskriver att anledningen till att han 

talar om begreppet behov är för att beskriva de olika resurser som livet behöver. Exempelvis 

behoven människor har till sitt fysiska välbefinnande innefattar behov av syre, vatten, 

avkoppling och näring medan det psykologiska välbefinnandet växer när man tillgodoser 
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behoven av medkänsla, stöd och uppriktighet. Alla människor har samma behov, oberoende 

av kön, utbildningsnivå, religion eller etnicitet. 

 

Giraffspråket 
En term som används för NVC är "Giraffspråket". Anledningen till att Rosenberg använder 

sig utav giraffspråk är för att giraffen är det landsdjuret med det största hjärtat (Weirsøe 2004, 

ss-15-16). Genom giraffspråket ska vårt sätt att reagera förändras, istället för att styras av våra 

vanor och föreställningar kring vad vi anser är rätt och hur fel andra handlar så kan 

giraffspråket hjälpa oss genom att grunda våra reaktioner på vad vi ser, känner och vad vi vill. 

Syftet med detta är inte att ändra på någon annan människa och inte heller att ändra på deras 

beteende utan att skapa förhållanden som är byggda på ärlighet samt empati, detta på ett sätt 

så alla parters behov blir tillgodosedda. Detta språk är från hjärtat där man använder sig utav 

sin empati och det är inte ett språk från huvudet, det handlar inte om intellektuella tolkningar 

och förklarningar. Rosenberg valde detta djur delvis för hjärtats storlek men även för 

avståndet mellan hjärtat och hjärnan (Smith 2001, s.21). Detta innebär att giraffen inte agerar 

utifrån impuls, utan den stannar istället upp och reflekterar. Giraffen är lång och ståtl ig och 

ser över Savannen, bortom ord och överblick. Giraffens hals visar på modet att faktiskt sticka 

ut från mängden och den kan med detta säga att genom ärlighet och subjektiv sanning så 

kommer man längst. Det giraffen slutligen symboliserar är förmågan till att lyssna, lyssna på 

de känslor samt behov som finns hos en annan part som man kommunicerar med visar på ett 

aggressivt beteende. 

 

Weirsøe (2004, ss-17-18) beskriver att giraffspråket består av fyra steg, de är iakttagelse, 

känsla, behov och begäran. De fyra stegen yttrar man om sig själv och de efterfrågas även hos 

den man kommunicerar med. Iakttagelser är något som beskriver och refererar till en situation 

utan att döma någon, vilket för många människor inte är det lättaste eftersom att man ofta 

lägger egna värderingar i detta. I giraffspråket bör man undvika ord som innehåller alla slags 

värderingar, exempelvis dåligt eller bra, alltid eller aldrig. Istället bör man använda sig av ord 

som är exakta och konkreta som kan hjälpa en att beskriva den iakttagelse som väcker en viss 

känsla. I det andra steget handlar det om att kunna berätta vad man känner i en beskriven 

situation, vad iakttagelsen har väckt för slags känslor. Det finns oftast ett flertal känslor som 

är förknippade med en iakttagelse, exempelvis mostridiga känslor. Genom det tredje steget 

uttrycks ett behov som känslorna har sitt ursprung i, detta utan krav eller bedömningar från 

den andra parten. På det fjärde och sista steget beskrivs vad man begär av den andra 

motparten mer konkret som förutsättning till fortsatt kommunikation. Man kan be motparten 

om en konkret handling istället för att hen ska behöva gissa sig till vad man egentligen vill 

och menar. 

 

Vargspråket 
Motsatsen till giraffspråket är vargspråket, inom denna term faller negativa bedömningar, 

generaliseringar och ordergivning (Weirsøe 2004, s.18). Vargspråket kan även beskrivas som 

en avståndsskapande kommunikation, vargspråket handlar om hur man använder och 

förmedlar språket på ett negativt sätt genom att säga vad som är fel eller dåligt med de 

människor som inte uppfyller ens egna önskningar och värderingar. Vargspråket förmedlar 

kritik, jämförelser, nedsättande kommentarer och sätter etiketter på andra människor, detta 

genom att man inte förstår eller kan sätta sig in i andras handlingar (Weirsøe 2004, ss.38-39). 

 

Vargen symboliserar oreflekterade, invanda och ett tankemönster. Detta kan resultera i 

förhastade reaktioner utan att man hinner bli medveten om vad som händer (Smith 2001, 

ss.21-22). Detta språk motverkar kontakt och chansen för destruktiva konflikter ökar om man 
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tänker som vargen. Typiska antaganden som vargen gör är att anta att den sanningen som jag 

berättar är den enda sanningen och den hela sanningen. Att andra människor ska vara överens 

med mig och hur jag mår är andras fel. Andras erfarenheter är inte i lika stor vikt som mina 

egna erfarenheter utan de blir ogiltiga för de inte stämmer överens med mina. Det är inte mitt 

fel att det har blivit som det blivit utan det är den andra partens fel. Det är genom språket som 

människor formulerar tankar och de uttrycks i vår kommunikation tillsammans med andra. 

Detta språk står även för den stridande, tvingande och dömande kommunikationen. Språket 

har sin rot i politiska och hierarkiska strukturer som förespråkar lydnad till auktoriteter. En 

person som använder sig av vargspråket har redan bestämt sig för hur den vill ha det och 

använder sig av maktspråk för att få som den vill genom att hota eller skuldbelägga andra. 

Vargen gömmer sig bakom regler, lagar och auktoritetsnormer som man bör lyda även om 

man inte håller med om dem, vargen skyller sina handlingar på normer och tar inget 

personligt ansvar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smith’s bildexempel på giraffspråk och vargspråk (2001, s.46) 
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METOD 
I detta avsnitt redogörs val av metod, den kvalitativa ansatsen meningskoncentrering 

presenteras, hur vi gick tillväga, de etiska hänsynstaganden som ska följas samt våra analyser 

och tillförlitligheten på studien. I vår undersökning har vi valt att intervjua två olika förskolor 

i två olika kommuner. Fyra intervjuer gjordes på respektive förskola och totalt var det åtta 

pedagoger som intervjuades.  

 
Kvalitativ metod 
Utifrån vårt syfte; att ta reda på hur pedagoger resonerar kring arbetet med kommunikation i  

samband med konflikthantering i förskolan, har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Anledningen till varför vi valde kvalitativa intervjuer som metod var att vi kände 

att denna metod var mest lämplig för att besvara vårt syfte. Detta var eftersom syftet handlar 

om hur pedagoger resonerar och detta kan tas fram på så sätt att man använder intervju som 

metod. Genom att använda kvalitativ metod får forskare deltagarnas uppfattningar istället för 

sina egna, man upplever ingen distans utan en personlig relation till respondenterna när data 

samlas in (Bryman 2011 s.371). Detta är på grund av att man strävar efter att uppfatta världen 

på samma sätt som respondenterna gör. En kvalitativ metod ger också möjlighet till mer 

information, detta genom intervju som tillvägagångssätt. En egenskap som kvalitativa 

intervjuer har är att man utifrån intervjuer kan fånga andras perspektiv och formuleringar. Vi 

ska inte granska våra egna perspektiv utan meningen med detta är att få en större förståelse 

för andras (Lökken & Söbstad 1995, s.98).  

 

Genom att använda sig av intervju som redskap finns möjligheten till att utveckla ett specifikt 

område (Kihlström 2007, s.47). Därför blir möjligheten till att använda intervju som redskap 

en viktig metod för pedagoger. En anledning till att utföra en intervju i förskolan kan vara för 

att man vill ta reda på hur barn tänker kring exempelvis sin omvärld eller för att ta reda på vad 

som är intressant för barn angående det som pedagogen undervisar om. Detta kan få 

pedagogen att tänka om kring sitt innehåll i undervisningen och möta barn där de behöver 

hjälp samt att finnas där för dem så att de kan komma vidare.  Pedagogen kan även se vad 

som är framträdande för barn och vad de har intresserat sig för. Denna metod är även ett bra 

redskap för exempelvis föräldrasamtal. Genom intervju lär man sig att lyssna och detta blir 

viktigt när man samtalar med föräldrar. Att lyssna på vad föräldrar uppfattar kring en viss 

fråga, möta dem och hjälpa de vidare (Kihlström 2007, s.48). En kvalitativ intervju liknar ett 

vanligt samtal men det som skiljer sig är att en kvalitativ intervju har ett bestämt fokus 

(Kihlström 2007, s.48). Den som intervjuar har förutbestämda frågor och försöker få 

respondenten att hålla sig till ämnet. Det blir respondentens svar, föreställningar och 

uppfattningar som är av intresse för intervjun. Intervjuarens tolkningar och egna förståelser 

ska man försöka borste från, det blir inte relevant och alla tänker olika kring vad de har varit 

med om och svarar utifrån egna erfarenheter.  

 

Inför intervjuerna är det av vikt om man väljer en avskild och lugn plats att utföra dem på, 

detta för att respondenterna inte ska bli störda utav olika moment men även att det inte stör 

ljudupptagningen av intervjun (Kihlström 2007, s.51). Författaren beskriver även att när det är 

dags att intervjua är det bra om man har planerat de praktiska delarna man ska använda sig av, 

exempelvis video, ljudupptagning eller vanlig penna och papper för att få ner svaren som 

respondenten ger. Att använda sig av ljudupptagning är ofta en fördel, delvis får man med alla 

svar som respondenten ger under intervjun och man kan även höra de frågor som man själv 

ställt under intervjun. Detta är bra för din egen erfarenhet kring intervjumetodik, du hör dig 

själv och de frågor som ställts under intervjun och om du har påverkat svaret genom en egen 

kommentar eller om en övrig fråga har framkommit. På detta sätt märks det om man har 
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påverkat respondentens svar eller om respondenten själv har fått svara utifrån sin egen 

erfarenhet kring ämnet. Ljudupptagning kan även ge den som intervjuar en frihet till att 

koncentrera sig på ämnet (Kvale & Brinkman 2014). 

 

Vår forskningsmetod baseras på förhållandet mellan teori och praktik. I forskningen försöker 

vi vara öppna för en större variation och med detta menas inte sådant som ger oss fakta och 

svar på vad som är sant utan människors tolkning på olika perspektiv. Vidare beskriver 

författaren att man i en kvalitativ studie lägger stor vikt på ord i sin forskningsstrategi till 

skillnad från andra forskningsmetoder och det är detta som vi fokuserar på i våra intervjuer. 

(Bryman 2011, s.340). Förutom ovanstående finns det många andra fördelar med användandet 

av intervju som metod. Delvis beskriver Hwang & Nilsson (2011, s.83) att en av de fördelarna 

är att du snabbt kan få ta del av informationen du sökt, dessutom kan denna information vara 

av djupgående slag och mer relevant för din studie tillskillnad från exempelvis enkäter. 

 

Malmqvist (2007, ss.122-123) redogör för att analyser är en process då en bearbetning sker, 

man sorterar uppgifter och placerar dem i olika kategorier. Målet med en kvalitativ analys är 

att identifiera okända företeelser, egenskaper samt innebörder för att få en allt mer detaljerad 

och nyanserad beskrivning av området. Fördelen med kvalitativa analyser är att detta kan ske i 

ett tidigt skede eftersom att du redan under dina intervjuer kan granska den data du samlat in. 

Analyser sker kontinuerligt genom hela forskningsprocessen, framförallt under tiden då 

datainsamling pågår. Fejes & Thornberg (2015, s.32) stärker det Malmqvist redogör för ovan, 

att forskare arbetar aktivt med att organisera den kvalitativa data som samlats in, genom att 

bryta ner och koda den till hanterbara enheter. Författarna förklarar att man i sina insamlade 

data försöker hitta gemensamma mönster och kombinera de med varandra. De finns två olika 

former för analysarbete, den ena är en helhetanalys vilket innebär att man börjar med att 

skaffa sig en översiktlig bild av helheten utifrån insamlad data. Den andra är en detaljanalys 

då du på djupet går in och placerar data utefter olika teman (Malmqvist 2007, s.124). Det vi 

vill göra med det insamlade kvalitativa data är att få den begriplig i förhållande till syftet. 

Delvis göra den kommunicerbar för att senare låta andra ta del av det man har kommit fram 

till. En förutsättning för detta är att syftet är klart och att det är tydligt formulerat, vilket 

innebär att det man samlar in är i en tillräcklig omfattning så man kan besvara syftet med 

undersökningen (Malmqvist 2007, s.124).  

 
Urval, val av intervjupersoner  

När man väljer intervjupersoner förklarar forskaren Larsson (1998, s.29) att man bör välja 

intervjupersoner medvetet, han skriver att delvis behöver de man intervjuer ha någon 

erfarenhet av det som ska undersökas och att de även på något sätt kan tillföra olika 

uppfattningar kring ämnet. Bryman (2011, ss.350-351) förklarar att detta även kan beskrivas 

som ett målstyrt urval. Att man i sin undersökning utgår från ett sannolikhetsurval vilket 

innebär det som Larsson beskriver ovan, att man väljer passande intervjupersoner som kan 

besvara ens syfte.  Kihlström (2007, ss.49-50) redogör också för att man i en kvalitativ 

intervju bör intervjua någon som är insatt och har erfarenhet i det ämne man forskar kring. 

När man sedan ska utföra intervjuerna är det bra om man intervjuar någon man inte känner, då 

denna situation kan kännas konstlad och det känns inte tillräckligt seriöst samt professionellt.  

 

Vi har till viss del valt att följa deras råd genom att medvetet välja antal av intervjupersoner 

samt vilka förskolor som ska ingå i studien, men vi har däremot inte medvetet valt vilka som 

ska intervjuas. Detta har varit frivilligt för pedagogerna på de två olika förskolorna att välja, 

om de vill delta eller inte. I vår studie valde vi att göra kvalitativa intervjuer med åtta 

pedagoger från två olika förskolor och förskolorna befinner sig i två olika kommuner. De 
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intervjuade pedagogerna är alla utom en utbildad förskollärare, en av dem är utbildad 

barnskötare men på ett eller annat sätt arbetar de alla med konflikthantering vare sig de är 

medvetet eller omedvetet i förskolans verksamhet. Det intressanta var att få höra 

pedagogernas olika tillvägagångsätt när det kommer till hantering av konflikter med 

kommunikation som verktyg.  

 

Genomförande  
När man planerar en intervju som lärarstudent är det viktigt att tänka på innehållet, oftast är 

det kopplat till utbildningen. Kihlström (2007, ss.49-50) beskriver att första steget är att vara 

medveten om sitt eget syfte och att man sedan kan utforma sina intervjufrågor utefter detta. 

Detta för att ta reda på vad det du vill veta. Om ett syfte är för brett kan frågeställningar vara 

till hjälp för att precisera arbetet ytterligare, detta leder till att intervjufrågorna även blir mer 

precisa och då får man svar som relaterar till syftet. Frågeställningar och intervjufrågor är det 

skillnad på, frågeställningar utgår ifrån det syfte som finns och de är formulerade för att stärka 

och tydliggöra studien.  

 

Avsikten med intervjuerna var att ge ett underlag för pedagogers berättelser kring arbetet med 

kommunikation i samband med konflikthantering i förskolan. Vi utformade missivbrev och en 

intervjuplan. Dessutom formulerade vi ett intervjuschema med passande frågor som 

bearbetades ett antal gånger inför de aktuella intervjuerna. Vi använde oss av strukturerade 

intervjufrågor. Bryman (2011, s.203) beskriver att detta är när intervjuaren ställer frågor till 

respondenten utifrån ett fastställt intervjuschema och målet med strukturerade intervjufrågor 

är att kontexten blir densamma för samtliga intervjuer. Frågorna anpassades efter syfte och vi 

försökte formulera de för att få fördjupade svar från pedagogerna så långt som var möjligt. 

Innan vi utförde intervjuerna hade vi förberett och genomfört en så kallad pilotstudie 

tillsammans med två personer ifrån klassen. En pilotstudie är en teststudie då man provar att 

intervjua, exempelvis med den typ av person man tänkt sig att intervjua eller som vi då gjorde 

med våra klasskamrater. Lantz (2014, s.60) beskriver att syftet med pilotstudier innefattar att 

granska intervjuns kommande upplägg samt tillförlitlighet. Intervjupersoner brukar då komma 

med kritik till forskaren, både när det kommer till innehåll och upplägg av intervjufrågor för 

att ge möjlighet till förbättring. Även ifall fördelen med en pilotstudie är att intervjua de 

personer som tillhör samma kategori som de personer man senare kommer intervjua, 

beskriver Kihlström (2007, s.50) att oavsett vem man genomför sin pilotstudie med bidrar det 

till en möjlighet att intervjuerna kan bli bättre. 

 

Inför våra undersökningar har vi i förväg varit ute på förskolorna och lämnat missivbrev och 

kollat upp vilka pedagoger som kunde tänkas ställa upp på våra intervjuer. Missivbrevet som 

lämnades ut innehöll information om vilka vi är, undersökningens syfte samt ungefärlig utsatt 

tid på intervjuerna. När vi var på plats lämnades det även ut intervjufrågor (Se bilaga 2), detta 

för att vi ville att förskollärarna skulle känna sig väl förberedda och att de skulle få 

möjligheten att redan innan reflektera över frågorna och vad de skulle kunna tänkas svara. Vi 

beslutade att pedagogerna fick bestämma dag, tid och plats när intervjuerna skulle äga rum, 

detta för att de ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö och för att de ska underlätta deras 

planering så intervjuerna inte krockar med annat under deras arbetstid. När det bekräftades 

om vilka som skulle vara med och delta under intervjuerna bestämdes både datum och tider. 

Intervjuerna hamnade under samma dag vilket resulterade i att vi kunde ägna en hel dag åt att 

intervjua pedagoger. Tidigt en morgon begav vi oss av till den första förskolan där fyra 

intervjuer ägde rum. Under intervjuerna har vi hela tiden varit två, detta för att kunna stödja 

och komplettera varandras insatser. I vår intervjuplan planerades det att vi skulle hålla i fyra 

intervjuer var, en ställer frågorna medan den andra för anteckningar och ser till att 
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ljudupptagningen fungerar. Vi valde att föra anteckningar utifall det skulle bli något fel på 

ljudupptagningen, dessutom kunde vi med hjälp av stödanteckningar beskriva 

respondenternas kroppsspråk och om något är framhävande i intervjun eller om något 

respondenten säger behöver tydliggöras. Intervjuerna som genomfördes under dagen tog olika 

lång tid, en intervju kunde hålla på i ungefär 16 minuter medan en annan upp till 25 minuter. 

Vi reflekterade över att detta kunde bero på olika faktorer, delvis vår delaktighet under 

intervjuerna samt pedagogers yrkeserfarenhet.  

 

Analys & bearbetning 
Vi har valt att använda oss av meningskoncentrering i vårt analysarbete (Kvale & Brinkman 

2014 s.246).  Denna metod bygger på kodning, detta innebär att man för ihop, formulerar om 

och granskar respondenternas svar samt sammanfattar till kortare utdrag. Detta utan att 

förvränga huvudinnebörden av det respondenterna har berättat under intervjuerna. Det finns 

fem steg som innefattar analysen av intervjuerna inom meningskoncentrering. Det första 

steget är att läsa av hela intervjuerna som gjorts för att uppfatta en helhet. Det andra steget är 

att fastställa det som respondenterna vill belysa under intervjuerna, respondenternas naturliga 

uttryck. Det tredje steget är att man ska formulera ett tema som dominerar det som 

respondenterna har uttryckt under intervjun. Det fjärde steget innefattar en koppling av det 

som uttryckts utifrån undersökningens syfte. Under det femte och sista steget knyts allt 

samman och teman skapar en deskriptiv2 utsaga (Kvale & Brinkman 2014 s.247). 

 

Våra ljudupptagningar från intervjuerna har transkriberats och analyserats genom 

meningskoncentration. Efter att ha läst om hur Kvale & Brinkman beskriver analyser, har vi 

utifrån de fem stegen sammanställt materialet från intervjuerna så noggrant som möjligt. 

Materialet har skrivits ut och har bearbetats vid flertal tillfällen. Vi har läst igenom intervju 

för intervju och utifrån svaren har teman fastställts, de teman som uppkom var behov, empati, 

förhållningssätt, samarbete, kommunikation, konflikthantering och erfarenhet . Vi har valt att 

klippa ut alla svar för att hitta mönster i det som respondenterna berättat för att sedan placera 

de i teman som beskrivit utsagorna bäst. Vid bearbetningen av våra intervjuer fann vi att 

konflikthantering är något du vanligtvis lär dig genom erfarenhet samt att kommunikation är 

ett viktigt verktyg i samband med hantering av konflikter. Vid jämförelser bland alla 

intervjuerna såg vi exempelvis att de var skillnader på respondentens svar kopplat till 

erfarenhet ute i verksamheten.   
 

Tillförlitlighet och trovärdighet  

I en forskningsstudie är det av vikt att förhålla sitt innehåll på en tillförlitlig och trovärdig 

nivå. För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i vår studie var vi noga med att följa en 

röd tråd genom hela arbetet (Holme & Solvang 1991, s.163). Vi valde att välja en teori som 

kan relatera till vår undersöknings syfte och utifrån kunskaper vi fått från litteratur och 

tidigare forskning kunde vi utforma relevanta intervjufrågor som också kunde besvara vårt 

syfte. Justesen & Mik-Meyer (2011, s.33) beskriver att tillförlitligheten i en studie exempelvis 

kan handla om hur andra forskare utifrån våra metoder skulle kunna upprepa undersökningen 

och i princip komma fram till liknande resultat. För att behålla studiens trovärdighet har vi 

valt att hålla en viss distans till den data som samlats in, detta för att inte påverka resultatet. 

Vi hoppas också att tillförlitligheten i vår undersökning ökat i och med att vi medvetet valde 

att intervjua utbildade pedagoger och en barnskötare på två olika förskolor, vi tror att de 

personerna har större och djupare kännedom om konflikthantering och hur man kan arbeta 

med detta. Vi gjorde alla våra intervjuer gemensamt vilket vi även tror kan öka vår 

                                                 
2 I den kvalitativa forskningen innebär deskriptivt att man i sin forskning förhåller sig till ”råmaterialet” och att 

det görs en minimal tolkning inom analysen.  
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analystrovärdighet genom att vi båda kunde komplettera varandra med eventuell missad 

information från respondenternas svar.       

 

Etiska hänsynstaganden 
Om en undersökning är planerad i förskolans verksamhet är det av vikt att redan från början 

beakta de personer som är involverade så att de inte utlämnas i studien man utför (Björkdahl 

Ordell 2007, s.21). Etik är något som finns runt alla områden kring mänsklig aktivitet och de 

etiska hänsynstaganden styr det vardagliga livet, medvetet eller omedvetet. 

 

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar och i deras ansvar ingår det att stödja och utveckla 

den svenska forskningen (Björkdahl Ordell 2007, ss.25-27). Vetenskapsrådet (2002, s.6) 

redogör för fyra huvudkrav som finns till för att skydda individen och de här fyra kraven ska 

beaktas som lärarstudent om man ska föra undersökningar i förskola. Kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet (2002, s.7) handlar om att den som forskar har som skyldighet att 

informera de som är berörda av forskningen om att deras delaktighet är frivillig och vad 

forskningens syfte är. Samtyckeskravet (2002, s.9) handlar om att deltagarna ska ha rätt till att 

själva kunna bestämma över sin egen medverkan i en undersökning. Konfidentialitetskravet 

(2002, s.12) handlar om att de uppgifter som personer delger ska beaktas i en undersökning 

och personen i fråga. De ska handlas med största möjliga konfidentialitet och alla slags 

personuppgifter ska inte kunna nås av obehöriga. Nyttjandekravet (2002, s.14) handlar om att 

de insamlade materialet som framkommit i undersökningen endast ska användas i den 

forskning som de var förutsatt att användas för.  

 

Vi har utifrån kraven haft ett ansvar att i förväg informera våra intervjupersoner som ingår i 

studien om undersökningens syfte. Detta har skett genom att vi tillsammans har besökt de 

förskolor som ska vara med i undersökningen. Där lämnade vi ut missivbrev samt 

intervjufrågorna i förväg. Dessutom har vi tagit del av deras samtycke till att delta samt 

berättat att intervjuerna kommer dokumenteras med hjälp av ljudupptagning. Oavsett om 

samtycket är godkänt blir det extra viktigt för oss som forskare att ta hänsyn till att de som 

inte medverkar alltid känner sig bekväma i intervjusituationer för att bli ordentligt granskade 

genom ljudupptagning. Samtycket har varit avgörande för vår studie och de slutresultat som 

vi vill åstadkomma. Förutom vikten av ett samtycke har vi garanterat de som deltagit i studien 

konfidentialitet.  Det innebär att vi inte skriver ut några utav pedagogernas namn eller vilken 

förskola de arbetar på, det nämns inte heller vilken kommun som undersökningarna gjorts i 

eftersom att det inte ska ges utrymme till att kunna identifiera. Under bearbetningen av 

intervjufrågorna var det viktigt för oss att frågorna var ställda på ett sådant sätt så att 

respondenterna inte känner att de behöver gå i försvar. Detta genom att ställa frågor på ett 

medvetet sätt och formulera dem så att ingen känner sig utpekad. Exempelvis har vi valt att 
formulera en av frågorna såhär; ”Reflekterar ni i arbetslaget över…” istället för ”Reflekterar 

du någonsin över…”. 
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RESULTAT 
I det här avsnittet redogörs ett resultat och en sammanställning av vad som framkommit under 

de kvalitativa intervjuerna3. För att anonymisera de medverkande har vi valt att beskriva de 

med könsneutrala benämningar, i resultatet kommer de medverkande benämnas som 

pedagoger 1-8.  

 

För att underlätta läsningen har resultatet delats in i sex rubriker: pedagogers tidigare 

erfarenheter kring konflikthantering, hur ser pedagoger på begreppet konflikt, konflikt som 

lärandesituation för pedagoger och barn, kommunikation i samband med konflikthantering, 

hur förhåller sig pedagoger till kommunikation samt hur förhåller sig pedagoger ti ll barns 

behov. De här sex rubrikerna ska understödja arbetet för oss genom att besvara syftet; att ta 

reda på hur pedagoger resonerar kring arbetet med kommunikation i samband med 

konflikthantering i förskolan. Under de två första rubrikerna ges en kort beskrivning av 

pedagogers yrkeserfarenhet, deras tidigare erfarenheter kring konflikthantering samt deras 

uppfattningar av begreppet konflikt. Under den tredje rubriken beskrivs hur konflikter kan ses 

som en lärandesituation för pedagoger och barn. Under den fjärde rubriken beskrivs det hur 

kommunikation kan användas i samband med konflikthantering. Avslutningsvis under den 

femte och sista rubriken framställs pedagogers förhållningsätt i konfliktsituationer samt hur de 

förhåller sig och tar vara på barns behov i konfliktsituationer.  

 

Pedagogers tidigare erfarenheter kring konflikthantering 
De åtta intervjuade har alla olika yrkeserfarenheter som pedagoger, allt från 5-26 år. De 

arbetar med barn i olika åldrar och de har alla fått möjligheten att inför intervjuerna reflektera 

över sin egen grundkompetens inom konflikthantering. Reflektionerna resulterade i att många 

av pedagogerna saknade tillfredsställande utbildning inom konflikthantering och ungefär 

hälften av dem belyser att konflikthantering är något man lär sig genom erfarenhet. Två 

respondenter resonerade såhär.     

 

Pedagog 3: ”I min utbildning har vi absolut inte haft mycket konflikthantering. Det är 

något man får med erfarenhet. Däremot har vi ett nära och bra samarbete med 

specialpedagogen som hjälper oss, för det är ju verktyg man behöver i sitt 

bemötande”. 

 

Pedagog 1: ”Nej det har jag inte fått. Vi hade inte så mycket konflikthantering under 

utbildningen. Vi gick igenom en del, det var så längesen så jag kommer inte riktigt 

ihåg exakt vad vi hade. Det vi har lärt oss mest om har man lärt sig ”in real life” så att 

säga”. 

 

Utöver de pedagogerna lär sig i verkliga livet beskriver pedagog 3 i sitt svar samarbetet med 

specialpedagogen och all den hjälp man kan få därigenom. Vidare lyfte även de andra 

respondenterna litteratur man kan läsa och föreläsningar man kan gå på. Vi fick reda på att det 

finns en så kallad processledarutbildning man kan gå för att få lära sig om hur man kan ge 

feedback och hantera konflikter. En av respondenterna poängterar att oavsett hur osäker man 

känner sig i konfliktsituationer, finns det hjälp runt omkring som kan bistå en till att bli 

tryggare i sin roll som konflikthanterare.  

 

                                                 
3 I kvalitativa intervjuer ligger intresset för respondenternas tyckande och erfarenheter, inte hos forskarens 

intressen.  
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Pedagog 8: ”Konflikter är så olika, vissa är lätthanterligare än andra. Jag tror att 

många kan känna sig konflikträdda i olika situationer, men det kan vara till en fördel 

att veta att på ett eller annat sätt oavsett hur situationen beter sig så borde man kunna 

lösa konflikten. Hjälpen finns överallt, min hjälp får jag bland annat hos mina 

kollegor. Dem kan bidra till att man kan känna sig tryggare när man ska hantera 

konflikter, eftersom man kan ta efter sådant som dem gör i konfliktsituationer”.        

 

Hur ser pedagoger på begreppet konflikt? 
I ovanstående del får man en insikt över att konflikter kan utmana och utveckla personers 

kompetens inom konflikthantering. Trots detta beskriver respondenterna för oss att 

begreppsdefinitionen av konflikt kan tolkas negativt även i fall de ser det som en 

lärandesituation. I intervjuerna kan man se mönster som visar att pedagogernas inställning och 

deras uppfattning av begreppet konflikt inte särskiljs mycket åt. De flesta av dem såg på 

konflikter som något negativt och att det innebar meningsskiljaktigt4 men många av dem 

menade även på att konflikthantering i sig är ett lärande. Några utav respondenterna beskriver 

begreppet konflikt på olika sätt, de använder ord som olikheter, meningsskiljaktigheter och att 

det handlar om att inblandade parter inte kan enas. Här ger några av respondenterna sina 

tolkningar av begreppet konflikt: 

 

Pedagog 2: ”Det är ju ganska svårt, ett så stort begrepp. Man tänker att konflikt är när 

man blir arga på varandra eller osams, för mig är det nog att det är när vi tänker olika, 

för det gör man hela tiden. Jag tror att mycket beror på hur man ser på olikheter och 

hur man bemöter olikheter, att det finns olika sätt att se på saker […] ”.    

 

Pedagog 4: ”En konflikt är när det är meningsskiljaktigheter, att personer drar åt olika 

håll och att det blir en negativ stämning i vad de har hållit på med. Med barn 

tillexempel kan de bli kraftigt direkt. Tjafs, de kanske vill att en vuxen hjälper till. Det 

kan se olika ut, jag menar att det finns alla grader av konflikter”. 

 

Pedagog 5: ” Två eller fler personer som vill olika och som inte kan enas. Det handlar 

om att tycka olika. Det kan bli problem men att tycka olika kan även vara bra. Vi alla 

är olika och det är viktigt att visa barn att det är okej att tycka och vara olika”. 

 

Pedagog 2 beskriver att begreppet konflikt är stort och att begreppet handlar om att tänka 

olika, även Pedagog 4 beskriver att det handlar om att man drar åt olika håll. Pedagog 5 

beskriver däremot att tycka olika kan vara något bra. Barn behöver vara medvetna om att det 

är okej att vara olika och tycka olika. En del av pedagogerna ser inte konflikter som något 

önskvärt, de beskriver att det beror på att konflikter exempelvis kan ta olika lång tid att lösa. 

Vilket kan resultera i att pedagogerna får mindre tid i barngrupp. Medan andra pedagoger ser 

på konfliktsituationen som en lärandesituation där både barn och pedagoger lär sig något nytt. 

 
Konflikt som lärandesituation för pedagoger och barn 
Utifrån intervjuerna redogjorde samtliga pedagoger för att konfliktsituationer både är och kan 

ses som lärandesituationer. Vissa av respondenterna påpekade att man genom konflikter lär 

sig något nytt oavsett om det gått bra eller dåligt, att det är genom misstag som man lär sig 

som bäst. Respondenterna förklarar att man får tillfälle att reflektera över sitt eget och barns 

bemötande och genom detta får man möjlighet att lära känna sig själv och barnen man arbetar 

med. Respondenterna nämnde också att nytt lärande skapas hos de barn som lär sig hantera 

                                                 
4 När en part mot någon annan eller mot en grupp inte delar samma åsikt. 
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och lösa konflikter, bland annat upplevdes kommunikationen tydligare genom konflikter hos 

det barn med utvecklat språk samt utvecklades deras förmåga till samarbete.   

 

Pedagog 7: ” Jag lär ju mig något nytt varje gång. När konflikter uppstår bland barn så 

lär jag ju mig hur barnet uttrycker sig och då får jag ju en chans att lära känna barnet 

med. Då kan jag ta med det som en erfarenhet och vara förbered på hur barnet skulle 

kunna reagera under en annan konflikt […] ”.  

 

Pedagog 4: ”Jag lär mig i varje konfliktsituation. Det kan vara liknande konflikter som 

uppstår men en utmaning för mig varje gång man ska försöka hantera situationen. Man 

får tänka till och hitta nya strategier. Jag tränas genom att vara närvarande. Jag lyssnar 

och ställer frågor över hur den andra känner sig”.  

 

Pedagog 8: ”Jag tycker att konfliktsituationer är lärorikt, när man genomgått en 

konflikt har man alltid lärt sig något. Det är när man gör misstag som man lär sig som 

bäst. Genom konflikter skapas möjligheter till nytt lärande. Barn med ett utvecklat 

språk lär sig att kommunicera bättre när en konfliktsituation har uppstått och på så sätt 

löser sig en konflikt lättare”.  

 

Pedagog 6: ” Alla situationer är en lärande situation vare sig det gått bra eller dåligt, 

oavsett om du vart med om det tio gånger så lär man sig alltid något nytt som man bär 

med sig. Man kanske kommer på att det här hände ju förra gången och då kan det vara 

smart att inte göra så igen eller att detta barn bemöter jag bäst genom just det här 

tillvägagångssättet”. 

 

Respondenterna beskriver att man lär sig i varje konfliktsituation. I vissa konflikter lär man 

sig ett sätt att hantera en viss konflikt. När man sedan ser att en liknande situation uppstår så 

är man medveten om på vilket sätt konfliktsituationen kan resultera i. Pedagog 6 beskriver 

vikten av bemötandet av barn och sitt eget tillvägagångssätt i konfliktsituationer. Pedagog 7 

beskriver en liknande situation som pedagog 6, att hen lär sig genom erfarenhet och när nästa 

liknande konflikt uppstår känner pedagogen sig medveten om hur barnet som konflikten 

berör, kan reagera i en annan konflikt. Pedagog 4 beskriver däremot att liknande konflikter 

kan uppstå men att de alltid ses som en ny utmaning, genom nya konfliktsituationer får man 

reflektera över hur man ska bemöta de och vad för strategier som passar just denna situation. 

Pedagog 8 redogör att genom konflikter lär man sig alltid något nytt och därför är de lärorika.  

 
 
Kommunikation i samband med konflikthantering   
Respondenterna som intervjuades berättade att man som pedagog ska vara närvarande i 

arbetet med barn. Är man medveten om deras uppfattning av konflikten kan vi hjälpa dem att 

sätta ord på det.    

 

Pedagog 4: ”Vara närvarande i arbetet med barnen, fundera tillsammans med barnen 

hur man kan hantera situationen. Ställa frågor om vad som hänt och hur dem känner. 

Försöka hjälpa genom att vara närvarande men samtidigt låta barnen lösa konflikten 

på egen hand”. 

 

Pedagog 3: ”Jag tror det är viktigt att vara närvarande med barnen. […] Få barn att 

sätta ord på deras tankar, berätta för mig för då kan jag hjälpa dig. Det är omöjligt för 

mig annars att veta för jag förstår ju inte”.   
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Samtliga förklarade att de använder sig av kommunikation som verktyg för att lösa konflikter 

och hur detta kan påverka konflikten positivt, däremot visade det sig att respondenterna hade 

olika uppfattningar och använde kommunikationen på olika sätt. Vissa av dem ansåg att det 

var lärande för barnen att på egen hand kommunicera sig fram en lösning, medan andra tyckte 

att de såg sig själva som medlare och på det viset tillsammans med barnen bidrog till en 

lösning.  

 

Pedagog 3: ”Det är det vi har, att kommunicera med barnen. Det är det vanligaste, då 

handlar det om att bemöta barnen […]. Ofta är det en konflikt om en leksak men det kan 

bli en jättestor konflikt. Hur kan man lösa det här? Kan du ha den en stund å sen byta? 

Hur kan vi göra istället? Hur kan man göra om man vill ha samma saker? Det är ju 

språket man arbetar med. […] Barnens egna strategier är viktiga, så att de får möjlighet 

att lösa det själva. De kan de berätta för varandra vad som kan funka för att båda ska bli 

nöjda”.  

 

Pedagog 4: ”Det kan vara lika konflikter som uppstår men även vara en utmaning varje 

sekund när det blir en konflikt. Man får tänka till och hitta passande strategiger. Jag 

tränas på att vara en medlare i de olika konfliktsituationerna, vilket gör att jag kan bidra 

med en god kommunikation mellan barnen så att en lösning formas”. 

 

Respondenterna konstaterade hur viktigt det är att ha ett kommunikativt bemötande och 

samarbete till barnen i alla åldrar när konflikter ska lösas. Det handlar inte bara om språket 

utan även hur dem beskriver att man väljer att uttrycka sig med kroppen. Respondenterna 

förklarade att de ser skillnader i sitt arbete när de går in i en konfliktsituation med små barn 

till skillnad från stora. En respondent ger här exempel från hens förskola.  

  

Pedagog 1: ”Alla konflikter kan man inte ta i, oftast så klarar många barn av det själva 

men ibland måste vi finnas där och hjälpa till och ibland kan det ta tid ifrån barngrupp. 

[…] Om man ska utgå ifrån dem små barnen så arbetar vi mycket med tecken som 

stöd5, att man visar med sitt ansiktsuttryck och med kroppen vad man verkligen 

menar, exempelvis ”Ser du nu att Kalle blev ledsen?”. De stora barnen gör på ett annat 

sätt, med dem är det lättare att kommunicera med och förklara situationen. Skillnaden 

mellan stora och små barn är att de små inte har språket och de äldre kan uttrycka sig 

med tankar och åsikter på ett annat sätt […]. För mig är skillnaden hur jag använder 

mig utav mitt kroppspråk. Tydligare kroppsspråk med dem små genom att gå ner på 

golvet och få kontakt med dem. Med dem äldre låta dem lösa konflikterna i första 

hand utan att jag blandar mig i, istället finns jag där som stöd”.   

 

Några av respondenterna berättar att pedagoger ska ses som förebilder och på så sätt kunna 

förmedla till barn att språket är det som bör användas för att försöka hantera konflikter.      

 

Pedagog 7: ”språket är ju det vi använder, istället för att använda kroppen så försöker 

vi sätta ord på det vi menar, vad man känner och varför det blir en konflikt. Det spelar 

ingen roll hur gamla barnen är utan det börjar vi med när barnen börjar här på 

förskolan. Att redan då vara förebilder och visa att talet är det vi använder när vi 

försöker lösa konflikter och inte kroppsspråket på det fysiska sättet. Vi använder oss 

även av tecken som stöd som förstärkning av språket”. 

                                                 
5 Tecken som stöd är en metod som stödjer kommunikationen med hjälp av kroppsliga tecken.   
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Pedagog 6: ”språket är det första vi försöker arbeta med i samband med konflikt. Vi 

försöker arbeta på så sätt att vi pratar fram lösningar istället för att agera fram. Detta 

för att barn gör som vi gör. Vi försöker resonera fram med barnen om varför det blev 

som det blev”.  

 

I citaten visar sig två olika perspektiv både på vad kroppsspråk kan vara och hur detta kan 

verka i en konfliktsituation. Pedagog 7 förklarar att man inte ska använda kroppspråket på ett 

fysiskt sätt i samband med konflikthantering medan pedagog 6 förklarar att barn tar efter det 

beteende som pedagoger har. Hen beskriver att man ska kommunicera fram lösningar och inte 

handla fram dem. Ytterligare en respondent uttrycker sin inställning när det kommer till 

kommunikation såhär: 

 

Pedagog 4: ”I första skedet, uppmuntra till dialog. Uppmuntra barn till att prata om 

problemet och försöka lösa det själva. Kommunikation är viktigt när det uppstår 

konflikter, även hjälpa dem till insikt så att de kan se kompisens perspektiv genom att 

lyssna på varandras versioner av situationen. Prata och diskutera tillsammans. Om 

barnen inte kan göra det själva, så kan man ge tips och gå in och hjälpa till i 

diskussionen. Det finns olika sätt att hantera konflikter på man måste bara hitta rätt 

sätt som passar för barnen”.  

     

Som tidigare nämnt, att oavsett om en konflikt hanterats på ett bra sätt eller inte tror 

pedagogerna på att det bästa i situationen är att ha ett kommunikativt bemötande mot barnen.  

Göra barn medvetna om sin kompetens och lyfta sådant som dem gjort och sagt som kunnat 

lösa konflikten. 

 

Pedagog 6: ”Jag tror att man ska lyfta de konflikter som funkat bra mellan barnen, du 

lyfter det för att göra dem medvetna om att de lyckats lösa en konflikt själva, att jag 

inte var närvarande på det sättet utan kunde stå vid sidan av och observera. På så sätt 

kan barn vid ett annat tillfälle våga hantera konflikten utan vuxnas hjälp.   

     

Hur förhåller sig pedagoger i konfliktsituationer? 
Språkets förmåga är inte den enda bidragande faktorn att förmedla vidare till barnen, många 

av respondenterna belyser även vikten av lyssnandets förmåga och att kunna känna empati. 

En av respondenterna förklarar om det medvetna arbetet med barnen exempelvis att man i god 

tid kan förutse i en viss situation vad som skulle kunna hända. Dessutom nämner hen att man 

som pedagog ibland behöver gå in i konflikten för att hjälpa dem men ibland räcker det bara 

att vara närvarande.     

 

Pedagog 3: ”Att prata mycket med barnen och att man försöker vara ”steget före”, jag 

menar att man är med barnen och försöker se vad det är som händer. Uppmärksamma 

barnen att lyssna på sina kompisar och visa empati. Ge dem möjlighet till att förklara 

vad som har hänt och hur de känner för situationen. Det kan ju även vara så att jag kan 

ha sett en situation men barnen kan ha upplevt den annorlunda. Det är också viktigt att 

tänka på att man inte behöver gå in och styra varje konflikt utan helt enkelt bara vara 

närvarande”.       

      

En respondent beskriver hur man exempelvis i ett tematiskt arbete kan visa på hur man kan 

agera för att konflikter inte ska uppstå. 
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Pedagog 8: ”Pedagoger har en stor fördel med att kunna påverka en konflikt med sitt 

språk. Genom att prata med barn och visa respekt. Barn är våra medmänniskor och vi 

behöver visa ett empatiskt och positivt förhållningssätt så barn inte känner sig kränkta 

av oss. Lyssna är även viktigt, lyssna på vad barnen har att säga, för att sedan kunna 

reda ut ett problem tillsammans. Prata om vad man skulle kunna gjort istället och vad 

man kan göra för att barnen ska känna bra igen. Vi arbetar med ett bamsetema på vår 

avdelning. Bamses karaktär visar att han är stor och stark men att han samtidigt är 

världens snällaste björn och han vet hur man är en bra kompis, utifrån det här temat 

pratar vi om hur man är en bra kompis och uppmuntrar barns positiva handlingar och 

ord”.  

 

Respondenterna uppfattar konflikter som en viktig erfarenhet för barn att handskas med. En 

stor majoritet upplever konflikter som något lärorikt. Det lärande kan vara att barnen 

utvecklar sina olika förmågor, exempelvis samarbetsförmåga, problemlösning och empati. 

Det ansågs även vara lärorikt att låta barn lösa konflikter på egen hand eftersom detta 

resulterade i att barnen fick redskap som kan hjälpa dem att bemöta konflikter i framtiden. En 

av pedagogerna diskuterade hens förmåga att lyssna, visa empati och kunna uttrycka känslor 

samt att kunna förmedla detta vidare till barn. Några av de andra pedagogerna nämnde även 

insikten man ska ge barnen, nämligen förmågan att kunna sätta sig in i andras perspektiv. 

Ibland har barn svårt för att berätta hur de verkligen känner och då förklarar respondenten att 

man som pedagog kan hjälpa barn att sätta ord på sina känslor och bekräfta dem.   

Pedagog 5: ”konfliktsituationer ger tillfällen att prata om känslor och bekräfta dem, 
både ens egna och andras. Och att sätta sig in i andras perspektiv. Det är viktigt att 

barnen lär sig att samarbeta, lyssna på varnadra och att komma fram till en lösning, 

alternativt en kompromiss eftersom konflikter kommer följa barn hela livet. Det är 

även viktigt att vi ser och hjälper barnen så de förstår sin egen och andras rätt att tycka 

och känna olika. Detta är bland det viktigaste vi kan lära på förskolan”.     

Vi förstår det som att pedagogen belyser hur viktigt det är att lyssna på barnen, ge stort 

utrymme för deras känslor när en konflikt uppstår. På så sätt kan barn vara mer öppna och 

kommunicera med varandra om varför situationen utvecklades till en konflikt. Pedagogen vill 

att barn kan förstå sitt eget perspektiv men även sätta sig in i andras.   

 

Hur förhåller sig pedagoger till barns behov?  

Respondenterna förklarar vikten av ett lugnt förhållningssätt gentemot barn och att man 

lyssnar och tillgodoser deras behov. Bland annat beskriver dem att barn har behov av trygghet 

och trivsel i förskolan och pedagogerna är de personer som ger barn denna omsorg.   
 

Pedagog 4: ” I förskolan är det viktigt för barn att känna trygghet och trivsel och detta 

kan vi ge som pedagoger. Förutom en trygg omsorg kan vi ge dem de verktyg de 

behöver för att hantera en konflikt. Att bli lyssnad på är en förutsättning men barnen 

kan även träna på att lyssna på sina kompisar så att de kan ta in deras perspektiv och 

förstå det barnets perspektiv”.     

 

Ett flertal av respondenterna förklarade att deras uppgift är att ge barn de verktyg som behövs 

för att hantera en konflikt. Ibland räcker det inte med att säga till barn att be om förlåtelse utan 

barnen måste även kunna förstå den andras perspektiv och ta ansvar över sina egna handlingar 

och utifrån det, komma fram till en lösning.  
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Pedagog 4: ”Pedagoger kan påverka genom att man från början skapar en god relation 
med barnen och ett förhållningssätt med ett positivt bemötande så att barnen känner att 

vi finns där […]. Det är viktigt att barnen en konflikt blir sedda och att man inte tar 

någons parti”.  

Pedagog 1: ”Vårt förhållningssätt är det viktigaste, om jag är lugn och går in i en 

konflikt blir barnen lugna. När barnen har blivit lugna har de lättare för att prata med 

varandra, förlåta och gå vidare. Om jag visar mig arg, höjer rösten och spänner 

ansiktet så tror jag att barnen blir rädda istället. Det blir därför ingen bra lösningen”.       

Några andra respondenter belyser också vikten av att kunna ge barn den tid dem behöver för 

att konflikter inte ska uppstå. Oftast tar dem förgivet att alla barn är medvetna om olika 

aktivitetsbyten i förskolans verksamhet. Exempelvis när barn ska gå ut eller när dem ska gå 

och äta men det finns de barn som inte förstår detta. Respondenterna förklarar att alla barn 

behöver olika mycket tid på sig och då är det viktigt att man förbereder de barn i god tid så att 

de förstår omställningen.           

Pedagog 2: ”Det är viktigt att man ger barn tid också, oftast tar man för givet att alla 

barn vet att man ska gå ut om tio minuter men alla kanske inte har fattat det. Alla 

människor behöver olika mycket tid, vissa behöver man förbereda så man vet att det 

gått fram. Det räcker kanske inte att säga högt till alla att nu går vi ut, för då kanske 

det är ett barn som inte uppfattat att det är just jag som ska gå ut”. 

 

Fortsättningsvis berättar pedagog 2; att det finns de barn som har behovet av att få ta tid på 

sig, exempelvis för att känna av vissa känslor och då måste man som pedagog kunna 

acceptera detta.   

 

Pedagog 2: ”Jag tror att vi kan vara rädda för att se barn arga och ledsna, men att ändå 

visa barn att det är okej att känna vissa känslor. Att man får chans att få hjälp att 

komma vidare […] Ingen ska känna sig ensam även om man vill vara ifred och arg. 

Barn ska ändå känna att det finns någon, att man inte är själv. Pedagoger kan ge en 

öppning, ”jag förstår att du är arg men kom till mig ändå”. Då kommer dem nästan 

direkt. Jag tror de vuxna också måste vara trygga i sig. Olika barn tyr sig till olika 

människor. Man har olika relationer till alla men man vill ju samtidigt att det ska 

funka med alla”.     

  

Några av respondenterna berättar att barn har olika behov i konfliksammanhang och att de här 

behoven bör tillfredställas på ett eller annat sätt. Om barnen blir bemötta på fel sätt eller på ett 

sätt som dem inte tycker är okej så förklarar pedagogerna att barn kan känna sig stötta och 

börja gråta eller agera utåt. Det finns även de barn som inte fixar att bli tillsagda i en konflikt 

medan andra barn struntar i det och springer därifrån. En av pedagogerna förklarar nedan hens 

reflektioner kring barn med speciella behov och hur man bemöter de barn.  

 

Pedagog 3: ”Nu har vi barn i barngruppen som har speciella behov i utåtagerande sätt, 

de reflekterar vi mest över. Ibland känner vi att det gick bra i vårt bemötande och 

ibland blir det katastrof. Hur ska vi göra? Hur ska vi bemöta? Situationerna blir ofta 

kaotiska när det finns barn som inte riktigt kan hantera det och då måste vi hjälpa detta 

barn extra utifrån de förutsättningar vi har. De blir mycket diskussioner kring det. Vi 

har ett bra sammarbete med vår specialpedagog. Och hon kan ge oss verktyg så att 

vårt bemötande blir bättre”. 
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En annan pedagog ger nedan ett exempel på hur hen brukar bemöta och hantera en 

konfliktsituation på. 

 

Pedagog 1: ”[…] Men jag tycker om att barn får försöka själva. Jag låter dem få 

försöka prata om problemet med en vuxen i sin närhet, vad som hände och hur de ska 

lösa problemet för att kunna gå vidare. När jag har varit i närheten av konflikter och 

låtit barn kommunicera om behov och känslor så har jag märkt att det funkar. Efter att 

barnen pratat så kommer dem till mig och berättar hur de gjorde. Då löser barnen det 

själva och så får dem jättemycket beröm. Det bevisar att dem har löst en konflikt och 

vidare utvecklar sig i deras konflikthantering. Känner man barnen så vet man oftast på 

vilket sätt man ska lösa konflikten. […]”. 
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DISKUSSION 
Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger resonerar kring arbetet med 

kommunikation i samband med konflikthantering i förskolan. I detta avsnitt kommer vi att 

diskutera och jämföra olika kopplingar mellan vårt syfte och pedagogernas intervjuer, detta 

med hjälp av resultat, teori och bakgrund.  

 

Pedagogers tidigare erfarenheter kring konflikthantering 
När vi jämför och tar del utav respondenternas svar, ser vi en tydlig koppling till vad en 

konflikt är och att respondenterna delar en likvärdig bild på vad en konflikt är och hur 

konflikter bör bemötas. Litteraturen håller sig även enig med vad pedagogerna framhåller och 

det finns ett samspel mellan det som respondenterna beskrev i intervjuerna samt vad 

litteraturen delgav oss i bakgrunden. Jordan (2006, ss.7-8) redogör för att erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter inom ämnet är faktorer som bidrar till att lättare hantera 

konfliktsituationer. Detta var något som respondenterna belyste i intervjuerna, de beskrev att 

det är framför allt genom erfarenhet det blir lättare att möta konfliktsituationer. Jordan 

beskriver även att de olika faktorerna inte är någon säkerhet till att kunna hantera konflikter 

men de kan bidra till en stor skillnad för konfliktresultatet. Är man medveten om vad för slags 

konflikt man ger sig in på kan man genom erfarenhet, kunskap och andra färdigheter kring 

ämnet förstå och hjälpa barn vidare på ett sätt som man kanske inte hade nått om man inte 

innefattar någon utav faktorerna. 

 

Jenkins, Ritblatt & Mcdonald (2008 s.429) redogör för att lite uppmärksamhet kring 

konflikthantering har ägnats åt inom förskolans verksamhet. Det är något som respondenterna 

håller med om. De beskriver att de saknar en tillfredsställande utbildning inom 

konflikthantering och att konflikthantering är något som de har fått lära sig genom erfarenhet 

och inte genom kurser eller utbildningar. De beskriver att utbildningar och kurser inom 

konflikthantering är något som de saknar, pedagogerna har fått lite konfliktutbildning i deras 

utbildning till förskollärare och barnskötare men att det har saknat utbildning i yrkeslivet. 

Något annat som de beskriver är att deras uppdatering kring konflikter och konflikthantering 

som de inte får genom utbildningar eller kurser får dem genom litteraturer som de själva 

väljer att läsa. 

 

Hur ser pedagoger på begreppet konflikt? 
Många utav respondenterna beskrev begreppet, att det innebar meningsskiljaktigheter, att det 

innebar olikheter och att det handlade om personer som inte kan enas. Begreppet konflikt är 

ett stort och brett begrepp, det kan tolkas och beskrivas på olika sätt. Hakvoort (2015, s.32) 

beskriver att många som använder sig utav begreppet tycker att det är svårdefinierat och 

mångfasetterat.  Trots respondenternas likheter i hur dem beskriver definitionen av begreppet 

konflikt kunde vi även se utifrån resultatet att även dem uppfattade begreppet som stort och 

att det ibland är svårt att definiera. En konflikt enligt dem utöver det som beskrivs i början om 

meningsskiljaktigheter, kan en konflikt även handla om att man är osams, att man tänker olika 

och att det finns olika sätt att se på saker och ting. Det kan handla om två eller fler personer 

som vill olika och som inte kan enas i en viss situation men respondenterna beskriver även att 

det är okej att tycka och vara olika samt att det är viktigt att belysa detta för barn. 

  

Konflikter baseras oftast på olikheter samt olika viljor som står emot varandra (Alvestad, 

2015 ss.205-206). Olika faktorer som kan bidra till oenighet är åsikter, värderingar och 

kulturell bakgrund. Det är inte alltid att fallet är så i förskolan utan detta kan bidra, de flesta 

konfliktsituationer brukar handla om exempelvis leksaker men det betyder inte att de parter 

som har en konflikt anser att detta är mindre viktigt för dem. Carlsson (200, s.50) beskriver att 
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begreppet konflikt handlar om att de inblandade parterna strävar efter att få sina åsikter och 

behov hörda men att parterna inte är villiga att ge, detta resulterar oftast i frustration. Det 

händer ofta att åsikter inte stämmer överens eftersom att människor är olika och de har olika 

önskemål och värderingar, detta kan vara en faktor till att en konflikt uppstår. Carlsson 

beskriver att en konflikt kan vara när människor har olika synsätt och att de inte kan komma 

överens om vem som har rätt eller vem som har fel. Det handlar om när parter inte kan enas 

och att någon utav de inblandade parterna har negativa känslor kring situationen. En utav 

respondenterna berättar i intervjuerna att en anledning till att konflikter kan ses negativt är 

eftersom att de ibland kan ta olika lång tid att lösa och genom konflikter kan det resultera i att 

pedagogerna får mindre tid i barngrupp.  

 

Slutsatserna i denna del är att resultatet visar att det finns ett starkt samband med vad forskare 

i vår bakgrund belyser. Konflikt är ett svårdefinierat begrepp som baseras på olikheter och 

olika viljor.  

 

Konflikt som lärandesituation för pedagoger och barn 
Konflikter kan även vara lärandesituationer. Respondenterna beskriver i intervjuerna att det är 

genom konflikter som man lär sig något nytt och detta kan vara både bra och dåliga 

erfarenheter men de är fortfarande lärandesituationer. Respondenterna redogör för att genom 

konfliktsituationer ges det möjlighet till eget reflekterande kring sitt eget bemötanade men 

även över barns bemötande. Det är delvis genom konfliktsituationer man lär känna sig själv 

som pedagog och känner hur man vill vara och agera samt att man lär känna barnen i de 

situationer, här kan man se till deras behov och vad som krävs i just den konfliktsituationen. 

Respondenterna beskriver även att det är genom konfliktsituationer som kommunikationen 

kan bli tydligare och deras språk samt samarbete kan utvecklas. Jordan (2006, s.8) redogör för 

att pedagoger arbetar målmedvetet för att bygga en samarbetskultur mellan barn. Detta leder 

till en miljö med möjligheter till mindre konflikter och små chanser till konflikteskaleringar. 

Genom bra samarbete får man en fungerande kommunikation tillsammans med barnen och 

genom detta kan man fånga påbörjade konflikter och hjälpa dem komma vidare i positiva 

banor. 

 

Respondenterna redogör för att i varje konfliktsituation lär man sig något, det kan vara ett 

lärande om ett visst sätt att hantera en konflikt och när man sedan ser en liknande situation 

som uppstår kan man utefter situationen veta hur detta kommer att resultera. Här beskriver 

även respondenterna att erfarenhet är en bidragande faktor till att möta konfliktsituationer, 

genom erfarenhet kan pedagogen se tidigt hur situationen kan resultera och detta bidrar till att 

pedagogen redan då kan veta hur hen ska reagera i en viss typ av konfliktsituation. Det är med 

hjälp av pedagoger som barn får möjlighet till att lära sig om oenighet, fatta beslut och att visa 

empati i olika konfliktsituationer, detta leder till en utveckling av barns sociala kompetens 

men även pedagogers (Gloecklers & Cassels 2012, s.256). Genom att barn och pedagoger 

pratar tillsammans om hur man kan hantera en situation och vad som kan göras annorlunda 

samt att barn förslagsvis berättar om hur de vill lösa konflikten. Detta kan bidra till att alla 

parter blir nöjda om man låter alla få berätta hur de uppfattat en situation och vad de vi ll få ut 

utav den. Om pedagogen fungerar som ett stöd där hen lyssnar, visar pedagogen på ett 

Giraffspråk6 som de kan beskriva för barnen, exempelvis att om du lyssnar på mig så lyssnar 

jag på dig (Smith 2001, s.21). Pedagog 4 beskriver: ”Jag lär mig i varje konfliktsituation. Det 

kan vara liknande konflikter som uppstår men en utmaning för mig varje gång man ska 

                                                 
6 Se teoretisk ram. Giraffspråket hänvisar till någon som inte agerar i impuls. En giraff är en person som visar 
ärlighet, empati och lyssnar på sin motpart i konfliktsituationer så att alla har möjlighet till att få sina behov 
tillgodosedda.   
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försöka hantera situationen. Man får tänka till och hitta nya strategier. Jag tränas genom att 

vara närvarande. Jag lyssnar och ställer frågor över hur den andra känner sig”. Detta är ett 

citat som framträder i respondenternas svar, det är kopplat till vår teori Nonviolent 

Communication som baseras på att möjliggöra alla inblandade parters behov i en 

konfliktsituation. Detta så att de blir tillgodosedda genom att lyssna på alla inblandade parter 

empatiskt samt att låta parterna uttrycka sina känslor och behov (Rosenberg 2007, s.3). Detta 

är något som pedagogen tar vara på i konfliktsituationer, hen använder sig av delar utav denna 

teori vare sig det är medvetet eller omedvetet.  

 

Pedagog 6 beskriver att man lär sig i en konfliktsituation hur man bör bemöta barn och 

beskriver att det är av vikt att stanna och tänka efter att ” det här hände ju förra gången och 

då kan det vara smart att inte göra så igen” och ”detta barn bemöter jag bäst genom just det 

här tillvägagångssättet”. Om pedagoger fokuserar på att alla inblandades behov blir 

tillgodosedda kan konfliktsituationer hanteras på så sätt att alla inblandade blir tillfredsställda. 

Detta kan exempelvis göras genom att uttrycka för barnen, våra egna behov. Genom detta 

tillvägagångsätt kan barn försöka förstå andras perspektiv samt behov i en konfliktsituation 

(Rosenberg 2006, s.6). Respondenterna beskriver även att genom konflikter lär man sig 

bemöta olika slags konfliktsituationer och vilka slags strategier som passar just en specifik 

situation. 

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras i denna del är att alla situationer kan ses som 

lärandesituationer i förskolans verksamhet. Vare sig en konfliktsituation har lösts eller inte har 

den hanterasts på ett visst sätt och genom detta lär man känna barn och deras behov. När man 

lärt känna ett barn och när man är medveten om deras behov i en konfliksituation kan man 

utifrån detta reflektera över vilket sätt man bör bemöta detta barn.   

 

Kommunikation i samband med konflikthantering  

En respondent beskriver vikten i att man som pedagog bör vara närvarande i arbetet med 

barnen. Om man som pedagog känner att man förstår barnens uppfattning av den gällande 

konflikten kan man hjälpa barnet vidare, delvis genom att sätta ord på det. Respondenten 

berättar även att genom att ställa frågor till barnen om vad som har hänt och hur de känner så 

kan detta även hjälpa dem vidare med att vara närvarande som pedagog och låta barnen själva 

försöka lösa konflikten på egen hand. Genom att vara närvarande med barnen så känner en 

annan respondent att detta kan bidra till barns språkutveckling, exempelvis i 

konfliktsituationer. Istället för att skrika kan pedagogerna uppmuntra barn till att tala och på 

så sätt kan konflikterna lösas, genom att låta barn få sätta ord på vad de menar så blir det 

lättare för en pedagog att hjälpa barnet vidare. Weirsøe (2004, s.9) redogör för att om 

kommunikationen ska kunna fungera i en konfliktsituation är det av vikt att vara lyhörd 

gentemot alla inblandade parter. Att man som pedagog låter alla få sin röst hörd och att alla 

lyssnar på varandra. I förskolans verksamhet använder pedagoger sig av kommunikation 

naturligt, eftersom att det är ett av de främsta verktygen en pedagog har till barns utveckling. 

Kommunikationen som pedagoger använder sig utav bör innehålla en viss kvalitet, detta kan 

göras med att beskriva värdegrund och syfte för barnen eftersom att det blir tydligare 

beskrivet för barn vad de vill få igenom med samtalet.  

 

Att lyssna på någon annan kan bidra till att barn lär sig att; om du lyssnar på mig så lyssnar 

jag på dig. Att lära barn om aktivt lyssnande är en bra strategi för pedagoger när det handlar 

om kommunikation (Wahlström 1996, ss.90-91). Aktivt lyssnande handlar inte bara om att 

lyssna på talet utan det handlar även om en persons kroppsspråk och ansiktsuttryck. Genom 

att visa en öppen kroppshållning och ge ögonkontakt så kan man visa att man bryr sig om vad 
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den andra har att berätta och så småningom kommer den andra parten att lyssna på dig när du 

vill berätta din sida av konflikten. Alla av respondenterna förklarade att de använder sig av 

kommunikation som ett verktyg i konfliktsituationer. De berättade även hur talet kan påverka 

en konflikt positivt. Vissa respondenter ansåg att det var lärande för barnen att själva 

kommunicera sig fram en lösning, pedagog 3 beskriver att det är talet som används främst 

som verktyg i konfliktsituationer. Genom talet beskriver pedagogen att man kan ställa öppna 

frågor: ” […] Hur kan man lösa det här? […] Hur kan vi göra istället? Hur kan man göra om 

man vill ha samma saker?  […]”. Pedagog 1 beskriver vikten i att man visar med sitt 

ansiktsuttryck och med kroppen vad man verkligen menar, exempelvis ”ser du nu att Kalle 

blev ledsen?”. Här ser man en tydlig koppling till vad Wahlström beskriver kring aktivt 

lyssnade. Det handlar bara om att inte använda sig utav talet utan även kropp och 

ansiktsuttryck och detta använder sig pedagogerna av ute i förskolans verksamhet. Det är 

viktigt att kunna uttrycka sig på flera sätt för att förstärka det som man vill få fram 

(Wahlström 1996, s.91). 

  

Kommunikation skapar gemenskap och samhörighet, det är när man talar med andra 

människor som man finner gemensamma intressen. Hakvoort & Friberg (2015, s.100) anser 

därför att det är viktigt att pedagoger använder sig av ett medvetet sätt att kommunicera på. 

Genom att pedagoger föregår med ett gott exempel när det gäller att lyssna på barnen och att 

de använder en god kommunikation tillsammans med dem. De beskriver att det är viktigt att 

lyssna och att vara lyhörda gentemot barn, detta genom att visa barn att man förstår och att 

man tar till sig utav vad de har att säga. Detta är viktiga faktorer för en konfliktlösning, agerar 

pedagogen som en förebild gällande de faktorer som finns så är det något som barn senare kan 

ta med sig och använda sig utav. Några av respondenterna tycker även att ett kommunikativt 

bemötande är av vikt när det gäller konfliktsituationer. Dessutom berättar några respondenter 

att man bör agera som förebilder, att förmedla till barnen att det är genom språket som 

konflikter bör hanteras. Pedagog 7 beskriver att: ”språket är ju det vi använder, istället för att 

använda kroppen så försöker vi sätta ord på det vi menar, vad man känner och varför det blir 

en konflikt […] Att redan då vara förebilder och visa att talet är det vi använder när vi 

försöker lösa konflikter och inte kroppsspråket på det fysiska sättet”. Det som respondenten 

beskriver i citatet är överenskommande med vad Hakvoort & Friberg (2015, s.100) uttrycker 

angående att vara en bra förebild. Att vara en förebild innebär agera med lugn och tydlig 

kommunikation på ett sådant sätt att barn kan uppfatta hur man bör gå tillväga i en 

konfliktsituation. Förmågan till att uttrycka sig och att lyssna på andra är någonting som är av 

vikt när det gäller konfliktsituationer, detta beskriver Smith genom Nonviolent 

Communication (2001, s.21). Agera inte på impuls utan använd talet för att kommunicera 

behoven och känslorna som finns i situationen. Stanna upp och reflektera över vad som hände 

och hur man på bästa sätt kan tillgodose alla parter i en konfliktsituation. Genom att hantera 

konfliktsituationer utifrån de här faktorerna bidrar det till en fortsatt god kommunikation.  

 

Slutsatserna i denna del är att kommunikationen har en stor påverkan på konfliktsituationer. 

Genom att tillgodose alla inblandade parters önskemål och behov bidrar detta till en lösning 

utav konflikten. Om konflikten hanteras på så sätt att alla inblandade parter blir nöjda bidrar 

detta till en bra fortsatt kommunikation mellan pedagoger och barn. Att vara närvarande i 

konflikter och lyssna på barnen kan vara en bra strategi för pedagogerna när det gäller 

kommande konflikter. Om pedagogerna är lugna och har en tydlig kommunikation kan barn ta 

efter detta och förhoppningsvis agera på ett likande sätt i konfliktsituationer och på så sätt lösa 

och hantera situationerna . Genom att låta barn få sin talan sina känslor och sina behov hörda 

så bidrar detta till att barnen kan resonera kring vad de vill få ut i en konfliktsituation och på 

så sätt komma vidare.  
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Hur förhåller sig pedagoger i konfliktsituationer? 
Respondenterna beskriver i intervjuerna att andra faktorer till att lösa konfliktsituationer inte 

bara är talet utan de belyser vikten i lyssnandets förmåga samt att visa och känna empati.  

Respondenterna beskriver att pedagoger behöver vara närvarande och att de ibland behöver gå 

in i konfliktersituationer för att hjälpa barnen vidare. Pedagog 3 beskriver en sådan situation 

med följande citat: ” Uppmärksamma barnen att lyssna på sina kompisar och visa empati. Ge 

dem möjlighet till att förklara vad som har hänt och hur de känner för situationen […]. Det är 

också viktigt att tänka på att man inte behöver gå in och styra varje konflikt utan helt enkelt 

bara vara närvarande”. Detta är något som Öhman (2003, s.9) styrker, empatisk förmåga är 

en förutsättning för att hantera konflikter. Det innebär att kunna leva sig in och förstå den 

andra partens situation. Pedagog 8 beskriver i intervjun att om man vill arbeta med empati i 

förskolan så kan man göra detta genom ett tematiskt arbete, exempelvis med ett bamsetema 

som hen gör på sin förskola. Respondenten förklarar att man utifrån det här temat kan prata 

om hur man är en bra kompis och hur man uppmuntrar barns positiva handlingar och ord. Att 

arbeta med tema är inget som framkommer i bakgrunden på denna studie. Däremot är det 

något som vi finner relevant till förskolans verksamhet. De flesta arbetar tematiskt i 

förskolans värld och det är genom ett tematiskt arbete som man i grupp tillsammans med 

barnen kan nå ut till dem med olika budskap. Bamsetemat påminner om vad Rosenberg 

(2006, ss.6-7) beskriver om Nonviolent Communication samt Giraff och Vargspråket. En 

Giraff är ett djur som har ett stort hjärta och därför valde Rosenberg att använda sig av detta 

djur för att uttrycka Nonviolent Communication på ett konkret sätt. Bamses karaktär är stor 

och stark, samtidigt som han är snäll björn som vet hur man är en bra kompis. En bra kompis 

kan exempelvis vara en person som lyssnar på dina behov och låter dig berätta om dina 

känslor kring en konfliktsituation och detta kopplar vi till Nonviolent Communication. Denna 

pedagog kanske inte arbetar medvetet med denna teori men hen får omedvetet in teorin i det 

tematiska arbetet med bamse. Om man vill vidareutveckla temat så barn får en konkret bild på 

hur man inte ska förhålla sig mot andra människor, så kan pedagogerna i sitt bamsetema ta in 

vargen och gestalta den karaktären med ett förhållningssätt som motsäger sig från 

giraffspråket. (Weirsøe 2004, s.39). 

 

Vidare poängterar några av respondenterna att konfliker är något som är viktigt för barn att 

kunna hantera eftersom att de anser att konflikter är något lärorikt. Något som barn utvecklar 

under konflikter är samarbetsförmåga, problemlösning och empati. Respondenterna beskriver 

även vikten av att barn ska få försöka att lösa sina konflikter själva i första hand eftersom att 

de då får redskap som de kan använda sig av i framtida konflikter. Pedagog 5 diskuterade att 

det är viktigt som pedagog att kunna lyssna, visa empati, uttrycka känslor samt att det är 

viktigt att kunna förmedla detta vidare till barn. Pedagog 5: ”Konfliktsituationer ger tillfällen 

att prata om känslor och bekräfta dem, både ens egna och andras. Och att sätta sig in i 

andras perspektiv. Det är viktigt att barnen lär sig att samarbeta, lyssna på varandra och att  

komma fram till en lösning”. Utas Carlsson (2011, ss.51-56) beskriver att lyssnandet är det 

empatiska förhållningssättet. Om jag lyssnar på dig, dina behov, din situation, dina känslor 

och önskningar så vill jag att du gör detsamma för mig. Genom detta kan en annan människa 

visa att de bekräftar dig och är de är medkännande. Här kopplar vi samman vad pedagog 5 

beskriver och vad Utas Carlsson beskriver. De båda beskriver att lyssnandet är en viktig 

faktor i konfliktsituationer för att de ska få ett så bra resultat som möjligt. Pedagog 5 beskriver 

även att förmågan till att kunna sätta sig in i andras perspektiv är viktigt, ibland kan det vara 

svårt att berätta vad man känner och då är det bra om man som pedagog kan vara närvarande i 

en situation och hjälpa barnet att sätta ord på vad de känner.  
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Något som framkommer tydligt i denna del är att respondenterna och forskarna anser att det är 

viktigt att lyssna på barnen och att det är viktigt att barn ska få utrymme till att visa sina 

känslor i konfliksituationer. Andra slutsatser som framkommer är att barn kan förstå sitt eget 

perspektiv om de lär sig att sätta sig in i andras och detta gör dem genom att vara lyhörda och 

att lyssna på andras behov och sidor utav en konflikt. Genom konfliktsituationer kan barn 

utveckla sin förmåga till empati, problemlösning och samarbete.  

 

Hur förhåller sig pedagoger till barns behov?  
Några av respondenterna beskriver vikten av att ha ett lugnt förhållningssätt gentemot barn i 

konfliktsituationer. Detta genom att pedagoger lyssnar på barn och deras behov. En av 

respondenterna beskriver att det är i förskolan som barn har behov av att känna trygghet och 

trivsel och de är pedagogernas uppgift att ge dem detta. Hen förklarar också att det är deras 

uppgift att ge barn de rätta verktygen för att hantera konflikter, en av de verktyg är 

lyssnandets förmåga. Öhman (2003, s.10) redogör för begreppet empati vilket innebär att 

lyssna, kunna uppfatta och förstå andras känslor, det handlar om att sätta sig in i andras 

perspektiv utan att göra en egen värdering utav detta. Empati är ett förekommande begrepp i 

konfliktsammahang, utan denna förmåga blir konfliktsituationer svåra att hantera. Det ingår i 

pedagogers styrdokument att utveckla barns förmåga och omtanke, liksom öppenhet och 

respekt för andra människors uppfattningar. Pedagoger ska se till barns behov och stödja de 

genom att låta dem få möjlighet till att reflektera över och dela sina tankar (Lpfö 98, rev.2016, 

s.6) 

Respondenterna har även reflekterat över att tid är något som kan påverka en konfliktsituation 
delvis hos barn men även för pedagogerna själva. De belyser att barn kan ha behovet av att få 

tid på sig för att hantera en konflikt, de beskriver även att pedagoger kan förhindra konflikter 

genom att ge barn tid till reflektion. Pedagog 2 berättade att ”Alla människor behöver olika 

mycket tid” det blir därför viktigt att man ger barn tid eftersom man ofta tar för givet att alla 

barn vet att man exempelvis ska gå ut om tio minuter men att alla barn kanske inte har förstått 

det. Fortsättningsvis förklarar respondenten att hen tror att pedagoger kan vara rädda för att se 

barn arga och ledsna, men att man ändå måste visa barn att det är okej att känna och visa 

känslor. Pedagoger bör ge barn möjligheten att få hjälp till att komma vidare. Respondenterna 

påpekade också att tiden ibland kan kännas otillräcklig för dem, då pedagoger förlorar tid från 

övrig barngrupp när konflikter väl ska lösas. Nonviolent Communication handlar delvis om 

att uppmärksamma andra människors behov, i detta fall är tid ett behov som bör tillgodoses. 

Rosenberg (2006, ss.4-5) belyser att man bör undvika formuleringar som antyder att något är 

fel på den andra parten. Exempelvis bör man inte påpeka för ett barn att den inte får känna 

vissa känslor i en viss situation, denna situation kan vara en övergång mellan aktiviteter så 

som det exemplet pedagog 2 beskriver i resultatet. En typisk varg inom Nonviolent 

Communication är en person ser till sina behov före andras. Vargen påpekar att den andra 

parten har fel i det hen känner och tycker, detta med anledning av att vargen anser att om en 

människa inte uppfyller vargens egna önskningar och värderingar så tar vargen rätten till att 

inte sätta sig in i hens perspektiv (Weirsøe 2004, ss.38-39). 

En annan respondent beskriver att det finns det barn som inte alls kan hantera en 

konfliksituation utan pedagogers närvaro. Hen förklarar att vissa barn kan bli utåtagerande 

och då blir det deras uppgift att försöka hjälpa detta barn vidare i konfliktsituationen. Pedagog 

3 berättar att: ”Situationerna blir ofta kaotiska när det finns barn som inte riktigt kan hantera 

det och då måste vi hjälpa detta barn extra utifrån de förutsättningar vi har”. Det blir då 

ytterst viktigt att arbeta med grundläggande behov med barn som kan känna att de inte kan 

hantera konfliksituationer. Att prata med barn på ett empatiskt sätt kan hjälpa dem att utveckla 
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en självständighet och detta skapar en tryggare relation mellan de inblandade parterna (Smith 

2001, s.21) Utifrån empatiskt kommunikation kan man då respektera andras otillfredsställda 

grundbehov.  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att om ens grundbehov inte blir tillgodosedda kan 

detta resultera i att konfliksituationer förblir olösta. Grundläggande behov kan tillgodoses 

med trygghet och stabilitet.  Genom empatisk kommunikation kan konflikter hanteras genom 

att lyssna på och ta till vara på den andra partens känslor och behov.  

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer vi att diskutera och framföra det som vi har bedömt fungerat bra 

och mindre bra med kvalitativa intervjuer som metod. Vi kommer lyfta och argumentera de 

olika delarna genom arbetets tillvägagångsätt, exempelvis hur vårt tillvägagångsätt kan ha 

påverkat resultatet. Några problemställningar vi kommer fundera kring är om vi fick fram det 

resultat vi önskat och fungerade intervjuerna i samband med vår teori? Hade vi tillräckligt 

med insamlad data och var den data vi samlat in lämplig för undersökningen? I den här delen 

kommer vi även gå in på förslag till metodförbättringar och hur undersökningen skulle kunna 

göras annorlunda. 

 

Kvalitativa intervjuer som metod anser vi var ett bra val då vi ville få fram pedagogers 

perspektiv på hur de resonerar kring arbetet med kommunikation i samband med 

konflikthantering i förskolan. Utifrån våra intervjuer fick vi fram flera perspektiv från åtta 

olika respondenter, vars svar ledde till vårt resultat. Detta gav oss en inblick i hur dem tänker 

och handlar i konfliktsituationer. Det vi ansåg var mindre bra med vår metod, var att vi inte 

praktiskt kunde ta del av pedagogers tillvägagångsätt när de väl hanterar konflikter, istället vi 

fick endast höra deras berättelser av detta.  

 

Vårt tillvägagångsätt har fungerat bra från början till slut. Inför de kvalitativa intervjuerna 

valde vi att säkerställa våra intervjufrågor genom att utföra en så kallad pilotstudie, detta för 

att Lantz (2014, s.60) beskriver att man genom en pilotstudie kan granska intervjuns 

kommande upplägg samt tillförlitlighet. Dessutom kunde vi utifrån pilotstudien formulera om 

de frågor vi kände behövde förtydligas och om upplägget kunde förbättras. Vi såg till att 

respondenterna öppet kunde besvara våra intervjufrågor och anpassa de på ett sådant sätt att 

de var relevanta för studien. När frågorna formulerades hade vi hela tiden vårt syfte och vår 

teori i åtanke. Detta för att på bästa möjliga sätt få relevanta svar som kunde kopplas till vår 

undersökning. Vi valde att vara två under alla intervjuer och detta var ett bra beslut som 

fattades, eftersom vi då kunnat komplettera och stödja varandra genom intervjuerna. Det som 

planerades inför intervjuerna var att när en ställde frågor såg den andra till så ljudupptagning 

fungerade och att anteckningar fördes, detta för att styrka det som respondenterna svarar.  

 

Respondenterna intervjuades på deras respektive arbetsplats, detta för att dem skulle känna sig 

trygga i sin egen arbetsmiljö. Efter alla avslutade intervjuer har transkribering och analysering 

gjorts på vårt material, tillvägagångsättet genom den här delen i arbetet har fungerat bra. Vi 

har tillsammans hjälpts åt att transkribera materialet för att spara tid. Vid en sammanställning 

av transkriberingen märkte vi dock stora skillnader på inspelningstiderna, vi reflekterade över 

att detta kunde bero på olika faktorer, delvis vår delaktighet under intervjuerna samt 

pedagogernas yrkeserfarenhet. Men vi tror nog ändå att vi kan ha påverkat längden av 

intervjuerna mest genom att vi kan ha pratat lite för mycket, de delar togs bort då det inte 

kändes relevanta att ha med. Vi tror dock inte att detta kan ha påverkat vårt resultat.  
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I genomförandet av våra analyser har vi använt oss av en metod som kallas 

meningskoncentrering7, denna metod kan vi starkt rekommendera i kommande analysarbeten. 

Utifrån våra intervjuer fick vi genomtänkta och betydelsefulla svar så vi är minst sagt nöjda 

och fick fram det resultat vi önskat. Vi tycker ändå att vi hade tillräckligt med insamlad data 

och den var tillräckligt lämpad för vår undersökning. Nu i efterhand har vi reflekterat över 

olika hjälpmedel som hade kunnat vara bra för oss att använda i skrivandet, bland annat en 

dagbok där vi hade kunnat skriva ner och anteckna ändringar genom arbetets gång.  

 

Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen diskuterat förslag till metodförbättringar samt 

hur undersökningen skulle kunna gjorts annorlunda om vi fick möjligheten till detta. 

Förslagsvis skulle det vara intressant att göra en mer omfattande forskningsstudie med fler 

intervjurespondenter eller utifrån en annan metod exempelvis observationer och se hur 

resultatet skulle kunna påverkats. Detta för att se arbetet ur ett annat perspektiv, dessutom tror 

vi att genom observationer kan det i sin tur medföra en tillförlitligare bild av pedagogers 

utsagor. En kvantitativ forskning hade också varit av intresse, eftersom man då kan nå en 

större population och få en bredare uppfattning av pedagogers perspektiv. Avslutningsvis 

hade det vart av intresse att utveckla och fördjupa våra kunskaper i vad barn känner kring 

konflikter och hur de ser på sin egen förmåga att hantera konflikter samt hur mycket hjälp de 

upplever sig få från pedagoger i en konfliktsituation.  

 

Didaktiska konsekvenser 
I detta avsnitt kommer vi diskutera didaktiska konsekvenser för arbetet i relation till det 

undersökta problemområdet. Igenom hela arbetet har vi försökt besvara: Hur pedagoger 

resonerar kring arbetet med kommunikation i samband med konflikthantering i förskolan? 

Här nedan kommer vi redogöra för hur man som pedagog kan tänka och arbeta konstruktivt 

med det som varit området för vår undersökning och illustrera detta med exempel. 

 

I vårt arbete kan vi se att pedagogernas förhållningssätt och kommunikativa bemötande till 

barn i konflikt kan påverka utgången av konflikterna, detta genom att se vad barn tar till sig 

och vad de för med sig vidare från situationen. En av våra viktigaste tillgångar här i livet är 

språket, utifrån våra intervjuer har vi kunnat konstatera att kommunikation är en central 

beståndsdel när det kommer till att hantera konflikter. Konflikter ska ses som en situation då 

lärande och utveckling sker, delvis för pedagoger men även för barn. När pedagoger vet hur 

de kan förmedla olika verktyg till barn kan det ge dem den kompetens och de förmågor de 

behöver för att själva kunna lösa problem i framtiden. Vår tolkning av detta är att det blir 

viktigt för pedagoger att visa för barn hur de kan respektera andra och ta hänsyn till andras 

tankar och behov. Detta för att barn ska få en förståelse för att andras tankar och behov inom 

en konflikt kan se olika ut. När behoven inte blir tillgodosedda eller respekterade ser vi att det 

kan ge konsekvenser genom att en konflikt eskalerar eller att den inte går att lösa. Ute i 

verksamheten kan man arbeta främjande med detta genom ett tematiskt arbete. Exempelvis 

kan pedagoger arbeta med ett tema tillsammans med barnen om hur man är en bra kompis. 

Med Nonviolent Communication som utgångspunkt kan pedagoger konkretisera arbetets tema 

och gestalta detta med hjälp av giraff- och vargspråket.      

 

Utifrån resultatet kunde man även se att många av respondenterna framhöll att det är viktigt 

att kommunicera och lyssna på barn när en konflikt uppstår, för det är först i 

kommunikationen med barn som de kan se och lyssna till deras egna behov och 

föreställningar av konflikten men även andras. Enligt Friberg & Hakvoort (2015, ss.98-100) 

                                                 
7 Meningskoncentrering bygger på kodning, detta innebär att man för ihop, formulerar om och granskar 

respondenternas svar samt sammanfattar de till kortare utdrag. 
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kan konflikter uppstå då kommunikationen brister mellan olika parter och utöver 

kommunikationen beskriver författarna att det krävs av pedagoger att aktivt kunna lyssna, 

vara lyhörda och visa barnen att man förstår samt tar till sig det dem säger. Detta tror vi är 

väsentligt då en konflikt ska kunna hanteras. Kommunikation är och har en betydande del i 

arbetet med pedagogers konflikthantering och om den brister ser vi konsekvenser att det 

delvis kan bidra till att det blir svårare att hantera situationen samt komma med förslag till en 

lösning. Genom att vidmakthålla ett medvetet förhållningssätt kan pedagoger stötta barn och 

hjälpa dem i svåra situationer. För när barn får möjligheten att samtala med varandra 

tillsammans med en vuxen hjälper det dem att förstå andras känslor och se andras perspektiv, 

och på så sätt kan deras empatiska förmåga utvecklas. 

 

Ofta påpekade respondenterna att barn ska kunna hantera konflikter på egen hand, men för att 

detta ska kunna bevisas måste barnen få kunskaper på hur man gör. Pedagoger måste visa och 

ge de rätta verktygen på hur barn kan hantera en situation och hitta lösningar i en konflikt. En 

av respondenterna förklarar att barn tar efter pedagogers beteenden. Om inte pedagoger finns 

närvarande i barns konflikter ser vi konsekvenser på detta, nämligen att barn senare i livet inte 

kommer kunna vara kompetenta nog till att hantera konflikter på egen hand. Denna 

kompetens ser vi dock som en förutsättning för barn att kunna senare i livet, delvis för att 

stärka deras självinsikt men även för att de ska kunna lita på deras egen förmåga att komma 

fram till lösningar. Vi bedömer utifrån vårt resultat att det är hur pedagoger väljer att förhål la 

sig till barn i förskolan som lägger grunden till deras utveckling och kompetens inom 

konflikthantering. Däremot tycker vi det blir svårt att dra generella slutsatser utifrån vår 

studie. Vi känner att kunskaperna och materialet kring vår undersökning möjligtvis inte är 

tillräckliga. Vi tror att det krävs en större fördjupning inom ämnet för att kunna dra stora 

slutsatser kring hur pedagoger ska arbeta och hur det ska bemöta barn i konfliktsituationer. 

Det vi kan se är att många bidragande faktorer så som kommunikation är av stor betydelse när 

det kommer till pedagogers arbete i samband med konflikthantering 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Missivbrev 

 
Hej,  

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås, som läser sista året på förskollärarprogramet. I 

vårt examensarbete har vi valt att undersöka hur pedagoger resonerar kring kommunikation i 

samband med konflikthantering i förskolan och önskar därför att intervjua fyra pedagoger på 

er förskola. 

 

Intervjuerna kommer att ta ungefär 30 minuter och vi kommer under intervjuerna att använda 

oss av ljudupptagning.  

 

I arbetet utgår vi från etiska riktlinjer vilket innebär att de som medverkar har rätt att själva 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill delta. Ni kommer ha rätt att avbryta under 

intervjuerna. Forskningsmaterialet och de som medverkar i studien kommer skyddas 

konfidentiellt och all ljudinspelning kommer att raderas efter transkribering och endast 

användas i syfte för studien.  

 

Vid frågor kontakta oss gärna via telefon eller mejl:  

 

Erika: xxxxxxxxxx  xxxxxxxx@hotmail.com 

Matilda: xxxxxxxxxx  xxxxxxxx@hotmail.com 

 

Tack på förhand!  

//Erika och Matilda 

  



 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor   

 

1. Hur många års erfarenhet har du inom förskolans verksamhet?  

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

3. Har du någon extra utbildning i konflikthantering utöver det du fick på din utbildning 

till förskollärare/barnskötare? 

4. Vad är en konflikt för dig?  

5. Hur använder ni i arbetslaget er av kommunikativa strategier i samband med 

konflikter?  

6. Beskriv hur du tror att pedagoger kan påverka konflikthantering med hjälp av 

kommunikativa strategier?  

7. Reflekterar ni över konfliktsituationer som skett i barngrupp och hur ni använt er av 

kommunikativt bemötande?  

8. Hur viktigt upplever du att en pedagogs kommunikativa förhållningssätt är i 

konfliktsituationer? 

9. På vilket sätt ser du att en konflikt kan vara en lärandesituation för din kommunikativa 

förmåga som pedagog? ’ 
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