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BAKGRUND: Vårt intresse för att undersöka konflikter och dess påverkan på verksamheten 
har väckts då vi har upplevt konflikter ute i förskolan. Både vad det gäller vuxna-vuxna, vuxna-
barn och kanske vanligast barn emellan. I bakgrunden tar vi bland annat upp olika författare och 
forskares syn på konflikt, kommunikation och gruppdynamik. 

SYFTE: Syftet med denna undersökning är att ta reda på pedagogernas uppfattning om 
fenomenet konflikt och hur pedagogerna anser att konflikter inom personalgruppen påverkar 
barngruppen. 

METOD:  Vi valde att  använda oss  av  kvalitativ  intervju.  Detta  då vi  ville  ta  reda  på vad 
pedagogerna anser om fenomenet konflikt. Undersökningen baseras på de svar vi fick av de tio 
pedagoger, som arbetar på två olika förskolor och deltog i våra intervjuer.

RESULTAT: I vårt resultat kom vi fram till att konflikter ofta förekommer i förskolan och vi 
fick även reda på vilka metoder de ansåg var bäst för att förebygga och lösa dem. Pedagogerna 
ansåg att det bästa sättet att förebygga konflikterna på var att ha en god gruppdynamik. De vill 
även  ha  utbildning  i  konflikthantering  och  en  öppen  kommunikation  med  varandra.  Denna 
kommunikation tillsammans med hjälp utifrån ansåg pedagogerna även var viktig för att kunna 
lösa konflikterna när de uppstått. 
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1. Inledning

Som pedagog har man ofta i uppdrag att lösa konflikter mellan barnen. Det är även denna 
sorts konflikt som ofta hamnar i fokus när det pratas om konflikthantering i 
förskoleverksamheten. Det som däremot kanske inte studeras lika ofta är konflikter inom 
personalgruppen och om/hur detta kan påverka barngruppen.

Enligt nationalencyklopedin kommer ordet konflikt från det latinska ordet confli´ctus vilket 
betyder sammanstötning. (www.ne.se). En konflikt kan, beroende på vem man frågar, ses som 
något positivt som kan leda till utveckling. Vissa kan dock uppleva konflikt som något 
negativt, där konflikten kan leda till splittringar inom gruppen.

När vi har varit ute i verksamheten har vi stött på grupper där det har funnits både positiv och 
negativ dynamik. Konflikter har både lett till utveckling och till splittring inom gruppen. När 
det har varit konflikter inom personalgruppen har vi märkt att pedagogerna ofta talar om att 
det beror på att det är en stökig barngrupp. Detta har väckt funderingar hos oss gällande hur 
dynamiken i personalgruppen och barngruppen påverkar varandra. Vi anser att det är viktigt 
att som pedagog ta reda på orsaken till att konflikter uppstår, för att sedan kunna lösa dem.  

Ett ord en människa fäster sig vid
Kan verka i oberäknelig tid

Det kan framkalla glädje livet ut
Det kan orsaka obehag till livets slut

Ja, det påverkar livet på jorden
Så slarva inte med orden!

Av: Alf Henriksson

2. Syfte

Syftet med denna undersökning är att ta reda på pedagogernas uppfattning om fenomenet 
konflikt och hur pedagogerna anser att konflikter inom personalgruppen påverkar 
barngruppen. 
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3. Bakgrund

I bakgrunden som vi har delat upp i tre områden tas begreppet konflikt upp och vi förklarar 
vad en öppen och dold konflikt innebär samt orsaker till konflikt. Här behandlas även 
konfliktlösning, effekter av konflikt och det förebyggande arbetet. Det andra området handlar 
om den verbala och icke-verbala kommunikationen. Tredje området behandlar 
gruppdynamiken.

3.1 Konflikt

”Konflikt är helt enkelt förekomsten av konkurrerande eller motsatta uppfattningar” (s.7. 
Pickering, 2002 ). Författaren menar att det innebär att en konflikt uppstår när två eller fler 
personer tycker eller agerar olika om ett fenomen. 

Den öppna och den dolda konflikten

Konflikter kan yttra sig på många olika sätt. Ahrenfelt & Berner (1996) beskriver två; den 
öppna och den dolda konflikten. Den öppna konflikten vuxna emellan innebär att kollegor och 
chefer vet om konflikten även om de inte samtycker till den. Dessa konflikter förekommer 
oftast inom verksamheter där man har en tolerant miljö och där pedagogerna är bra på att 
kommunicera med varandra. Bara för att en konflikt är öppen behöver det inte betyda att den 
inte är destruktiv. Detta innebär att en konflikt som inte reds ut är negativ, men om den 
däremot blir löst kan konflikten istället utmynna i något positivt. Dock är det viktigt att den är 
ute i det öppna för att den lättare skall kunna lösas. Detta är för att man pratar om konflikten 
och försöker komma på lösningar till den. 

Rör det sig istället om en dold konflikt är det en konflikt som inte är erkänd på arbetsplatsen 
även om alla vet om den men inte pratar om det. Ju längre tid konflikten ignoreras, desto 
svårare blir den att lösa (Ahrefelt & Berner, 1996).

Orsaker till konflikt

Ofta uppstår konflikter på grund av en mängd olika orsaker och den utlösande faktorn kan ses 
som en bagatell. Detta kan bero på något som har hänt tidigare, men som inte har retts ut. Det 
kan leda vidare till att konflikten uppstår på nytt för minsta lilla orsak (Larsen, 2002). 

Ekstam (2004) anser att ursprunget till konflikter kan delas upp i fyra olika punkter. Den 
första är oenigheter kring fakta där personer har olika förklaringar kring ett problem och hur 
denna information skall värderas. Den andra punkten handlar om när personer är oeniga kring 
målen, då dessa kan ses som otydliga. Det kan även vara att personerna har olika syn på 
hur/vad som skall prioriteras. Oenigheter kring metoder på hur man skall nå de överenskomna 
målen är den tredje punkten. Den sista punkten handlar om individens värderingar, det vill 
säga ens uppfattningar kring vad som är rätt och fel. 

Även Larsen (2002) tar upp olika orsaker som kan leda till konflikt. Dessa är bland annat att 
parterna har problem att kommunicera, olika syn på roller och makten som kan komma med 
dessa. Förändringar inom verksamheten kan även det skapa konflikt, då vissa kan vara för och 
andra emot en sådan. 
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När en konflikt har uppstått är det viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken och inte 
bara vad den handlar om. Ekstam (2004) nämner ”ställföreträdande konflikter” (s.11) som 
innebär att personerna startar en konflikt om något som kan ses som oväsentligt, då de inte 
kan eller vågar ta upp den egentliga konflikten. 

Konfliktlösning

Ekstam (2004) nämner att i en konfliktsituation är det vanligt att båda parterna ser sig själva 
som den som vill lösa situationen och skulle ha lyckats med detta om det inte hade varit för 
den andres ovilja att samarbeta.

De flesta konflikter löses oftast av de inblandade parterna själva. Detta genom att parterna 
tidigt förklarar sin mening för varandra och visar vart ens gräns går för hur mycket man 
tolererar och kan anpassa sig (de Klerk, 1996). Edman Ståhl (1999) menar dock att för att 
barn skall kunna lyckas med detta är det vikigt att de vuxna har en tro på att de kommer att 
klara det. Hon tar även upp vikten av att de vuxna agerar som förebilder på hur man gör. 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2006) tar upp vikten att pedagogerna bland annat 
hjälper barnen att hantera konflikter.

En konfliktlösningsmetod som Ekeland (2006) beskriver är medling. Medling kommer ifrån 
det latinska ordet ”medius” (s.213) som står för ”i mitten” (s.213). Detta innebär att en person 
som själv inte är inblandad i konflikten tar rollen som medlare. Detta innebär att medlaren 
försöker få parterna att kommunicera medan medlaren själv håller sig neutral till både 
konflikten och de inblandade parterna. Målet med medlingen är att konflikten skall kunna 
lösas av parterna själva. Om parterna redan från början är inställda på att de vill lösa 
konflikten, har medlingen störst chans att lyckas. 

Larsen (2002) menar att det kan vara bra att använda sig av en medlare i kommunikationen 
mellan parterna. Detta för att kommunikationen skall hålla sig på en konstruktiv nivå och inte 
blir en upptrappning utav konflikten. 

Effekterna av en konflikt

Pickering (2002) skriver att så fort en konflikt sprider sig grupper emellan ökar risken för 
skvaller och rykten som kan bli förödande för verksamheten. Det bästa är därför att ta tag i 
konflikten då det fortfarande är ett fåtal inblandade personer. Även Esbjörnsdotter (1994) 
nämner vikten av att inte ta avstånd från den andra parten i konflikten. Då finns risken att det 
skapas en felaktig bild av den andra personens avsikter.

Ekstam (2004) nämner att en arbetsplats utan konflikter är en omöjlighet, då detta är en plats 
där människors olika viljor möts. Han menar dock att detta skall ses som något positivt. 
Människors olika viljor skapar en möjlighet till att skapa kreativa lösningar, som i sin tur 
leder till en dynamisk och livfull arbetsplats. Även Pickering (2002) tar upp positiva effekter 
av konflikter. Hon menar att när en konflikt lösts stärker det samhörigheten i gruppen, vilket i 
sin tur kan öka motivationen för verksamheten. En annan positiv effekt som författaren 
nämner är att om en konflikt har lösts kan gruppen ha lättare för att identifiera problem, som 
skulle kunna leda till en konflikt, i framtiden. de Klerk (1996) tar upp att många konflikter 
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som sker på arbetsplatsen har till syfte att ändra, bibehålla eller hitta lösningar för att 
verksamheten skall fungera bättre. 

Förskolebarn som råkar ut för vuxna med ett destruktivt beteende tar ofta själv på sig skulden 
för detta bemötande, men känner sig samtidigt även illa behandlade av den vuxna. Vidare tar 
författarna upp att barnen kan reagera på denna orättvisa och oansvariga behandling genom 
att de själva börjar agera på samma sätt. Skulle däremot pedagogen ta ansvar för hur denne 
har agerat gentemot barnet, genom att säga förlåt, kan på detta sätt relationen mellan barnet 
och pedagogen återskapas. Författarna nämner även att när pedagogerna tar ansvar för hur de 
agerar blir den positiva effekten att även barnen gör det. Med andra ord ansvarar pedagogen 
alltid för det denne säger och gör. Effekten blir som det står på s.21 i Juul & Jensen (2007) 
”Om de vuxna kan, så kan vi också!”.

Förebyggande av konflikter

Pedagogernas ansvar, enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2006), är att arbeta 
på ett demokratiskt sätt och göra barnen medvetna om att människors handlande och 
synpunkter styrs av deras olika värderingar och attityder.

Larsen (2002) skriver om hur seminarier som handlar om lösningar på konflikter och problem 
kan fungera som förebyggande mot konflikter. Han menar att detta kan hjälpa de 
medverkande att lättare upptäcka problem och konflikter, visa på hur de kan redas ut, samt 
hur de kan förebyggas. Dessa seminarier kan även användas för att lösa redan befintliga 
konflikter. Detta då problemen tas upp och ventileras. 

Deakins (2007) nämner vikten av att pedagogerna själva får uttrycka sina åsikter, tankar om 
organisationen och hur det skulle vilja förändra den. Meningen med detta är att dessa tankar 
skall ligga till grund för hur pedagogerna vill att den gemensamma verksamheten skall se ut. I 
artikeln nämns även att det är viktigt att de får tid till att gå ifrån verksamheten och 
reflektera. Att arbeta på det här sättet menar författaren skapar engagemang hos de inblandade 
då de känner att de kan vara med och påverka verksamheten, samtidigt som de får en bättre 
förståelse för varandra.  

3.2 Kommunikation

Ordet kommunikation kommer av det latinska ordet ”communicare, som betyder att något är 
eller ska bli gemensamt” (Nilsson, 2005. s.127). Engquist (2000) menar att när människor 
kommunicerar är det personernas åsikter kring det berörda ämnet det handlar om. Detta 
innebär att alla som är delaktiga i samtalet försöker, på bästa sätt, föra fram sin syn och 
uppfattning om det de pratar om. Målet är att försöka nå en förståelse inför hur den andre ser 
på verkligheten. Detta behöver inte innebära att de skall ha samma åsikt, men det är viktigt att 
de har en förståelse inför vad motparten lägger för innebörd i begreppet.

 I Deakins (2007) artikel The role of meaningful dialogue in early childhood education  
leadership, tar han upp Senges (1994 se Deakins 2007, s. 39) tankar om vikten av 
kommunikation bland annat pedagoger emellan. Han belyser vikten av meningsfull 
kommunikation. För att detta skall kunna ske måste de inblandade vara villiga att individuellt 
reflektera över vilket tillvägagångssätt de har när de står inför ett problem. Det är viktigt att 
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de testar sina reaktioner och är villiga att förändra och förbättra dem om det skulle behövas. 
Genom att använda sig av en meningsfull kommunikation i ett arbetslag, kan detta leda till 
nya nivåer av kunskap som individen troligtvis inte skulle ha nått på egen hand. 

Det finns enligt Ekstam (2001, 2004) två anledningar till att kommunicera med varandra. Det 
ena är för att det finns ett budskap som skall förmedlas. Det andra är för att skapa och bevara 
en relation. Författaren nämner sju olika punkter som ligger till grund för hur vi uppfattar 
olika saker, dessa är: kön, arv, uppfostran, utbildning, livserfarenhet, de olika behov man har 
samt den position man innehar i verksamheten.   

Verbal kommunikation  

Den verbala kommunikation beskrivs av Granér (1991) som något som sker medvetet, då det 
är de ord som yttras.

Enligt Ekstam (2001) innebär verbal kommunikation det som faktiskt sägs, det vill säga vad 
ordet står för och den personliga värderingen av det. Han menar att den värdering som läggs i 
ett ord kan vara olika från person till person.  

Granér (1994) beskriver verbal kommunikation som de ord som används när vi vill förmedla 
något till en annan person. Dessa ord kan ha olika innebörd för olika personer, beroende på 
exempelvis personliga erfarenheter kring ordet, den känslomässiga värdering som individen 
lägger i orden och den tolkning som görs på grund av kulturella erfarenheter. Ahrenfelt & 
Berner (1996) menar att detta lätt kan leda till missförstånd då personerna ser sin uppfattning 
på situationen som den rätta och även antar att den andre ser saken på samma sätt. 

Kommunikation kan även ske på ett underförstått sätt. Det vill säga att mottagaren förväntas 
förstå då någon säger exempelvis att han/hon fryser, med detta menar personen då att 
motparten skall stänga fönstret (Ekstam, 2001).

Icke-verbal kommunikation 

Icke- verbal kommunikation är enligt Granér (1994) det vi genom vårt kroppsspråk förmedlar. 
Detta kan yttras sig i olika gester, placering av kroppen, ansiktsuttryck, tonläget som används 
när vi talar. Alla dess uttryck kommuniceras oftast omedvetet. 

Ekstam (2001) menar att det som sänds ut med vårt kroppsspråk har större betydelse för 
mottagaren, än det som sägs med ord. Chansen är stor att mottagaren lägger större vikt vid 
vårt kroppsspråk än vid det verbala, vilket lätt kan leda till missförstånd. För att detta skall 
undvikas på bästa sätt är det viktigt att som mottagare i detta fall inte gör förutfattade 
meningar om vad sändaren menar utan att fråga vad det är personen ifråga egentligen menar.
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3.3 Gruppdynamik

Med gruppdynamik menar Eisele (2007) samspelet mellan de olika medlemmarna i gruppen. 
Han visar på hur detta kan påverka i diskussioner genom de olika roller som medlemmarna 
tar. En positiv dynamik i gruppen är viktig för att skapa ett välfungerande arbetslag. 

Även Nilsson (2005) tar upp gruppdynamik, som han beskriver som allt det som medvetet 
eller omedvetet händer i en grupp och hur/varför medlemmarna i gruppen agerar som de gör. 
Med andra ord, vad och hur det är som gör att en grupp fungerar eller inte.

Granér (1994) skriver att trots att två grupper kan se lika ut i antal, arbetsvillkor och har 
likadana arbetsuppgifter, så kan dessa skilja sig markant ifrån varandra. Detta på grund av att 
gruppen arbetat ihop sig och har fått ett gemensamt sätt att fungera och resonera tillsammans, 
samt delar syn på hur konflikter och problem skall lösas. Grupperna kan även skilja sig i 
synen på hur mycket frihet individen har till eget agerande. Författaren nämner även att 
klimatet i gruppen påverkar dess öppenhet inför nya deltagare. Klimatet avgör även om 
gruppen skall vara allvarsam eller präglad av humor. 

4. Teoretiskt förhållningssätt

En teori som vi anser är relevant för vår undersökning är Nonviolent communication av 
Rosenberg (2003). Han tar upp hur man kan kommunicera och bemöta känslor och behov för 
att minska konflikter mellan varandra. Denna teori tycker vi är intressant då vårt syfte är att 
undersöka pedagogers syn på konflikter och hur dessa påverkar gruppen.

Kommunikationens vikt i konflikter är något som Rosenberg (2003) tar upp. Hans teori, 
Nonviolent Communication, behandlar hur kommunikationen bör se ut. Teorin går ut på att 
hjälpa oss att bli medveten om och uttrycka för andra vad som behövs för att tillfredsställa de 
behov vi har. Det handlar lika mycket om att kunna se andras behov och önskningar. För att 
en relation skall fungera krävs det att båda parters behov blir sedda. Det är alltså inte en 
persons vilja som skall vinna över en annans, utan det handlar om att man skall mötas på 
halva vägen och lyssna på varandra. Rosenberg tar i denna teori upp betydelsen av att vara 
medveten om hur och vilka ord som används i kommunikationen med andra. Istället för att 
bara använda enstaka ord så som bra och dåligt som känslouttryck, är det viktigt att vara 
tydligare om vad det egentligen är vi känner. Risken med att inte uttrycka sina känslor enligt 
Rosenberg är att människor som man möter gör felaktiga tolkningar och bedömningar om ens 
intentioner. Dessa missbedömningar kan leda vidare till att en konflikt uppstår. En annan 
viktig punkt i Nonviolent Communication är att i mötet med andra människor undvika att 
göra bedömningar och tolkningar som i slutändan kan låta som kritik. ”Sharon! Det var elakt 
av dig att slå Lionel i huvudet med byggklossen!”  (s.36). Istället menar Rosenberg att det är 
viktigt att berätta för motparten vad vi känner vilket innebär i det här fallet; ”Jag blir rädd när 
jag ser att du slår Lionel med byggklossen, Sharon, eftersom jag vill att alla skall vara trygga i 
klassrummet!”  (s.36).

Rosenberg menar att när kritik används bidrar detta ofta till att ingen av parterna får sina 
önskningar uppfyllda. Det leder snarare till att en försvarsmekanism uppstår och istället för att 
ett samarbete skapas är risken för att hamna i konflikt stor.
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Då en konflikt har uppstått och kommunikationen brister för de inblandade parterna tar 
Rosenberg upp medling som ett alternativ till lösning.  Detta innebär att en person som inte är 
delaktig i konflikten kommer in och hjälper de inblandade med att sätta ord på sina känslor 
och behov. De får även uttrycka dessa inför varandra i tur och ordning. När detta har skett 
frågar medlaren om de känner att har blivit förstådda. Därefter får de även svara på om de 
känner att deras att deras behov och känslor hörda. Slutligen får de inblandade parterna 
tillsammans komma på en lösning som kan tillgodose bådas behov.

Målet med Nonviolent communication är att uppnå en kontakt med andra människor som 
innebär att det inte läggs in någon negativ bedömning av en själv eller förutfattade meningar 
om andra. Det är även viktigt i denna kontakt att se egna och andras behov istället för enbart 
se sina egna och inte använda sig utav exempelvis hot, bestraffningar eller löften om 
belöningar för att uppnå sina mål.

5. Metod 

Kvalitativ metod 

När vi formade vårt syfte efter att ha läst i Lära till lärare (Dimenäs, 2008) kände vi att 
kvalitativ intervju var den bästa metoden för oss. Den kvalitativa intervjun innebar för oss, att 
vi ställde öppna frågor till respondenten och såg till att samtalet höll sig inom det berörda 
ämnet.  

Fenomenografisk ansats 

I denna undersökning använde vi oss av fenomenografisk ansats. Ordet fenomenografi står för 
att synliggöra och uppenbara (Uljens, 1989). Denna ansats innebär att man vill ta reda på hur 
människors olika perspektiv på omvärlden ser ut. Författaren beskriver syftet med 
fenomenografi som att olika fenomen kan te sig olika för varje enskild individ. 

Inom fenomenografin finns det något som kallas för den ”första ordningens perspektiv” 
(s.157. Kihlström, 2008), vilket innebär en beskrivning av verkligheten och omvärlden. Det 
finns inget rätt eller fel eftersom det rör sig om människors tankar, tyckande och upplevelser 
av omvärlden, något som ser olika ut från person till person. Att titta på hur den enskildes 
uppfattning om ett visst fenomen ser ut kallas för ”den andra ordningens perspektiv” 
(Kihlström, 2008). Dessa erfarenheter kan ha sin grund i både den teoretiska kunskapen samt 
det praktiska handlandet. 

Fenomenografisk intervju 

Fenomenografen använder sig ofta av intervju då denne vill ha insyn om hur ett visst fenomen 
uppfattas av en person (Kihlström, 2008). Författaren menar att när valet har fallit på att välja 
att göra en intervju är det för att ta reda på personens uppfattningar. Detta var även vi 
intresserade utav och därmed föll valet på att göra intervjuer. Vidare beskriver författaren att 
det viktiga är att lära sig att lyssna på vad den andra personen (respondenten) verkligen säger, 
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utan att lägga in egna personliga bedömningar. Detta hade vi i åtanke när intervjuerna 
utfördes.

 Det är vikigt, som även vi tog hänsyn till, att tänka på att inte formulera och ställa ledande 
frågor och/eller medvetet påverka respondentens svar mot ett visst håll. Detta gäller även vid 
bearbetning av svaren, vilket görs för att stärka undersökningens validitet. Den bästa formen 
av intervju är då den förs som en dialog, det vill säga att det inte är allt för många 
förutbestämda frågor. Detta för att ge den som intervjuar skall få en större möjlighet till att 
följa upp svaren. Vi hade några förutbestämda öppna frågor vilket gav oss en möjlighet att 
följa upp de intervjuades svar. Det är till en fördel om den som skall intervjuas kan relatera till 
undersökningsområdet. Svaren kan då ses som mer tillförlitliga eftersom de baseras på 
respondentens egna erfarenheter. På grund av denna anledning valdes pedagoger ut som 
arbetar inom förskoleverksamheten och som har erfarenheter av de områden som vi var 
intresserade av att undersöka. 
(Kihlström, 2008)

 Vid intervjutillfället kan det vara bra att spela in svaren då detta underlättar vid genomgång 
av dem. Då är det även lättare att försäkra sig om vad som verkligen blev sagt och hur 
(Kihlström, 2008). Detta var även något som vi gjorde under våra intervjuer.

Urval och genomförande

Vi valde att intervjua personal på förskolor, då det är denna verksamhet och grupp av 
pedagoger som berörs i vår undersökning. Vi har gjort en pilotstudie, där vi fått möjlighet att 
testa våra intervjufrågor innan vi utförde dem på dem vi valde ut till undersökningen. 
Tillfället och platsen för utförandet av intervjun bestämdes på förhand gemensamt med dem 
vi intervjuade. Det var viktigt för oss att platsen som valdes gav oss möjligheten att prata 
ostört och vi såg till att det inte finns någon direkt tidspress. Utmaningar som vi stötte på var 
att av de 15 tillfrågade pedagogerna, avstod fem från att delta. Detta var vi dock förberedda på 
och vi kände att de tio som frivilligt ville delta skulle räcka som underlag.  

Vi spelade in intervjuerna, vilket möjliggjorde för oss att lyssna av dem efteråt. Vi spelade in 
hela intervjun. Efteråt lyssnade vi enskilt av vad som spelats in och därefter skrev vi ner 
intervjuerna ordagrant. 

Etik 

När man sammanställer en undersökning är det viktigt att man avidentifierar personer, platser 
med mera. Detta för att säkra de deltagandes anonymitet. 
Man måste även informera aktörerna att undersökningen skall ske. Detta för att de skall kunna 
godkänna sitt deltagande (Kihlström, 2008).

Det finns fyra allmänna etiska krav som ska följas när man gör sin undersökning 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Det första är informationskravet, vilken innebär att deltagarna skall informeras om deras 
deltagande i projektet, vad vi har för förväntningar på dem och vad de kan förvänta sig av 
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undersökningen. Deltagarna skall även upplysas om att de deltar frivilligt och att de när de 
vill kan avbryta sitt deltagande. 

Vi skrev ett missivbrev där vi förklarade vårt syfte med undersökningen och att deltagandet 
var frivilligt.

Det andra kravet är samtyckeskravet. Detta krav innebär att man skall ha samtycke för 
deltagande av person över 15 och om personen är yngre krävs vårdnadshavarens medgivande. 
Eftersom deltagandet är frivilligt så har de rätt att bestämma om och hur länge de vill delta, 
samt avbryta sitt deltagande när de vill utan att det får konsekvenser för dem. Deltagarna skall 
inte utsättas för påverkan eller påtryckning, vare sig under eller efter deltagande i 
undersökningen.

Även denna punkt togs upp i brevet där vi informerade om deras rättigheter om deltagandet i 
undersökningen. I samband med detta tillfrågades pedagogerna om de ville delta.

Konfidentialitetskravet innebär att alla som har tillgång till känsliga uppgifter som berör 
undersökningen, bör skriva på ett papper om tystnadsplikt. En viktig regel under denna punkt 
är att man måste kunna skydda den enskilda personens konfidentialitet. Detta görs genom att 
man avidentifierar personuppgifter, platser med mera för att förhindra identifikation av de 
deltagande.

Vi följde denna punkt genom att inte skriva ut namn på personer, platser och så vidare för att 
undvika möjligheten för utomstående att identifiera dessa.

Det sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav innebär att undersökningen inte får användas i 
annat syfte eller bruk än vad deltagarna blivit informerade om. Uppgifter som man fått av 
deltagare, får inte användas för att fatta beslut eller insatser som påverkar den medverkande 
direkt.

För oss innebar detta att vi informerade deltagarna om att undersökningen kommer användas 
som grunden till vår uppsats och att uppsatsen kommer att bli en offentlig handling som kan 
läsas av allmänheten. 

Tillförlitlighet och giltighet 

För att försäkra tillförlitligheten och giltigheten i vår undersökning fanns det en rad olika 
metoder som vi använde oss av när vi gjorde vårt arbete. Genom handledning, då en tränad 
person tittade på vårt arbete noggrant, fick vi råd om eventuella förbättringar vi kunde göra 
när det gäller till exempel intervjufrågornas formulering. Undersökningens validitet stärktes 
även genom att intervjufrågorna prövades på en grupp som var representativ med den vi 
undersökte. Detta för att undvika missförstånd gällande frågorna som användes i uppsatsen 
(Kihlström, 2008). Dessa provintervjuer gjordes på två stycken pedagoger som båda arbetar 
inom förskoleverksamheten. Intervjuerna spelades in för att sedan lyssnas av hur frågorna 
ställdes och vad vi fick för svar. De intervjuade ombads berätta hur de tyckte att det gick, 
relevansen på frågorna och om eventuella förbättringar och ändringar behövdes. De ändringar 
som gjordes var förbättringar av följdfrågorna, samt ordningsföljden på frågorna. Detta 
gjordes för att få ett bättre flyt på intervjuerna, samt fungerade som bra övning inför 
kommande intervjuer. 
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Då vi gjorde en kvalitativ studie var det extra viktigt att vi använde oss av ett lättförståeligt 
språk, så deltagare och de som skall ta del av undersökningen kan ta till sig det som står där i. 
Vi spelade in intervjuerna för att öka vår reliabilitet. Detta för att vi ville försäkra oss om att 
vi fick med allt som den intervjuade sa och för att vi ville kontrollera att vi inte ställt ledande 
frågor eller påverkat svaren (Thurén, 2008). 
Vid sammanställningen av våra intervjusvar kan reliabiliteten ökas genom att vi använder oss 
utav citat ifrån intervjuerna som tas med i rapporten (Kihlström, 2008).

Analys och bearbetning

Vi har analyserat resultatet med hjälp av fenomenografisk analys och innehållsanalys. Den 
första delen i resultatet, som berör uppfattningarna om konflikt är den fenomenografiska 
analysen. De övriga delarna har vi använt oss av innehållsanalys. Vi använde oss av den 
fenomenografiska analysen då vi var ute efter pedagogernas uppfattning om konflikt (Uljens, 
1989). Innehållsanalysen användes då vi hade svar som valdes bort på grund av att de var helt 
ovidkommande för vår studie (Malmqvist, 2008). 

Fenomenografisk analys

Efter att vi enskilt hade utfört våra intervjuer och lyssnat av det vi spelat in, skrev vi ned dem 
ord för ord på datorn. Detta för att som Uljens (1989) skriver, få en bild av den intervjuades 
sätt att tänka. Därefter skrev vi ut intervjusvaren och gick tillsammans igenom dem, för att 
hitta likheter mellan dem. Detta innebar för oss, som författaren beskriver, att vi  försökte 
tolka och analysera pedagogernas uppfattningar om bland annat fenomenet konflikt. 

Kihlström (2008) menar att genom att upprepade gånger läsa igenom intervjusvaren  kan 
likheter upptäckas och därefter beskrivas. Därefter sorteras dessa in i kategorier. Författaren 
nämner att det är viktigt att utgå ifrån materialet som har skrivits ut för att undvika att dra 
felaktiga slutsatser. När analysen görs är det viktigt att ha en gott om tid för att kunna utföra 
analysen på bästa sätt. Analysen genomförs när alla intervjuerna är slutförda (Kihlström, 
2008).

Innehållsanalys

Malmqvist (2008) beskriver analys som något som delas upp i mindre delar. Dessa måste 
dock sedan ses i relation till varandra. I enlighet med den analysbearbetning som Malmqvist 
tar upp, försökte vi skapa en helhetsbild av det insamlade materialet. Detta innebär att man 
skall titta på allt insamlat material och försöka skaffa sig en helhetsbild av detta. Vid detta 
tillfälle läste vi igenom allt som de intervjuade hade svarat. Som författaren beskriver 
grupperade vi sedan de svar som liknade varandra och satte in dem under olika kategorier 
som kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte. Precis som författaren nämner valde vi ut svar ur 
intervjuerna, oavsett om de talade för eller emot, det vi ville belysa. Dessa har vi sedan 
sorterat in under olika rubriker. Han menar dock att det är viktigt att använda sig av båda 
dessa metoder, det vill säga få helhetsbilden klar och även göra en detaljerad studie av svaren.
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För att underlätta sorteringen av analysen kan det vara bra att ha en utskrift av det insamlade 
materialet. Detta för att lätt kunna markera de intressanta styckena, samt för att lättare få en 
överblick av arbetet (Malmqvist, 2008). 

När vi analyserade våra intervjuer märkte vi, som även Malmqvist (2008) tar upp, att det 
fanns svar som inte var ovidkommande för syftet i vår undersökning. Dessa svar tog vi, i 
enlighet med författaren, därför inte med i resultatet. För att underlätta denna process nämner 
han därför vikten av att ha ett lättförståligt syfte. Författaren tar upp att det är viktigt att se till 
att de svar som samlats in formuleras på ett sådant sätt att det blir lätt för andra att förstå och 
ta del av. Genom att noggrant ha planerat och strukturerat arbetet har grunden för en bra 
analys lagts. 

6. Resultat

I resultatet är intervjusvaren indelade i fem olika områden. För att underlätta läsningen har en 
del av dessa även underrubriker. Vi har tagit med citatutdrag i resultatredovisningen för att 
förstärka validiteten. Inom det första området presenteras pedagogernas uppfattningar av 
fenomenet konflikt. I det andra området beskrivs vad pedagogerna ser som orsaker till att 
konflikter uppstår. Det tredje området behandlar de konsekvenser som pedagogerna anser kan 
komma av en konflikt. Fjärde området visar på vad pedagogerna ser som viktigt för att lösa 
konflikter, vad de gör och skulle vilja göra. Sista området tar upp hur pedagogerna anser att 
man kan göra för att förebygga konflikter. Vi har valt att sätta namn efter varje citat för att 
tydliggöra vem som sagt vad. Dessa namn är påhittade för att deras identitet inte skall kunna 
röjas.  

6.1 Pedagogers uppfattningar av konflikter

Vid genomgången av intervjusvaren visar det sig trots många olika exempel på konflikter, en 
variation i svaren. I intervjusvaren syns uppfattningar av två slags konflikter. Den ena är den 
öppna konflikten vilket innebär att pedagogerna är medvetna om att de tycker olika och 
konflikten är även ute i det öppna. Den andra konflikten är den tysta, där pedagogerna känner 
av irritation men inget är direkt uttalat. Även om dessa uppfattningar var de vanligaste 
förekommande, var det en pedagog som ansåg att konflikter kunde utmynna i något positivt.
  

Positiv syn på konflikt

En av pedagogerna ansåg att konflikter inte behövde vara negativt utan det kunde vara 
utvecklande.

… Konflikt för mig måste inte vara äää negativt ..för mig kan det handla om utveckling. (Karin)
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Öppna konflikter

Den första kategorin innebär att konflikten är öppen, det vill säga konflikten är synlig och 
respondenterna är medvetna om andras ståndpunkter. I barnens fall är de öppna konflikterna 
mer fysiska, det vill säga de slåss och är mer högljudda.

Det kan ju vara så när man inte är överens om en speciell situation .. att man tycker olika… så att 
man kanske tycker att man själv har rätt… men då får man ju prata och försöka hitta en gemensam 
lösning och se om man kanske kan mötas på halva vägen…(Monika)

… situationen är att stora barn ifrån förskoleklassen och fritids kommer och står vid staketet och det 
är bröder då till ett utav våra barn som går här. Å dom pratar med varandra å så där. Och så kommer 
ett annat barn å vill vara med i det här busandet som blir över staketet. Å tar en stor boll och dänger i 
huvudet… på sin kompis då. Var på kompisen tar och slänger ner honom på marken…(Karin)

Det är väldigt högljutt det är väldig mycket fula ord, det är väldigt mycket kasta saker och slåss och 
rivas. Och väldigt utåtriktat även mot oss fröknar. (Jonna)

Tysta konflikter

Den andra kategorin är den tysta konflikten, där medparterna inte talar om konflikten, men 
ändå känner av den i form av exempelvis irritation och outtalad ovilja gentemot varandra. Det 
kan även vara så att den ena parten känner, vad pedagogerna beskriver som, en attityd eller 
känsla från motparten men som inte tas upp till diskussion. Konflikten finns där, men har 
ingen chans att lösas då den inte uppmärksammas.  

… innan jag hade utbildat mig och jobbade som barnskötare... då var det en som var förskollärare.. 
hon tyckte väl att jag inte kunde så mycket då för att jag inte var utbildad… och jag kände att hon 
kanske hade för höga tankar om sig själv bara för att hon var utbildad… Så det blev mer en tyst 
konflikt…vi pratade liksom inte öppet om det…det var bara känslan man hade att här är det inte 
riktigt som det ska vara…(Sofia)

… så jag kände att det var nog bara hennes attityd.. men det blev ju dålig stämning även om det inte 
var ute i det öppna…(Kajsa)

Det vi kan läsa av ifrån intervjusvaren är att pedagogerna uppfattar att öppna konflikter 
förekommer mest på avdelningen och även bland personalen. De tysta konflikterna 
förekommer, enligt pedagogernas uppfattning, endast i personalgruppen. En av pedagogerna 
ansåg att konflikter kunde vara utvecklande.

6.2 Pedagogers föreställningar om orsaker till konflikter

Orsaker till konflikt beskrivs i tre områden; nya kollegor, olika synsätt och 
kommunikationsbrister. Dessa tre beskriver pedagogernas tankar om vad som kan ligga till 
grund för att en konflikt skall uppstå. 
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Nya kollegor

En gemensam orsak till konflikt är att det kan bero på att personalen inte känner varandra. 
Flertalet av pedagogerna uttryckte sig om att detta kunde leda till irritation och även vidare till 
att en konflikt skapades.

.. vi kände ju inte varandra. Vi var lite trevande i början, vi hade inte klarar regler å, det var äää.. vi 
visste inte riktigt var vi hade varandra helt enkelt. (Jonna)

Olika synsätt

En annan orsak som leder till konflikter är att man har olika synsätt, åsikter och prioritering 
på hur arbetet inom verksamheten skall ske. 

… hade olika syn på barn. Ähh.. jag ansåg att ähh  stora barn inom förskolan klarar sig mycket själva 
å behöver få den här självständighetsträningen. …. Å då tycker jag att då behöver man inte lägga 
upp mat till dom, utan dom kan ju klara det själva. …. Å då va det en annan kollega som inte höll 
med, utan tyckte att här ska ätas, å här ska vi äta mycket. Vi är stora.  (Matilda)

Kommunikationsbrister

Kommunikationsbrister är också en stor orsak till varför det uppstår konflikter då personalen 
har svårt, av en eller annan anledning, att kommunicera med varandra. 

… Å svårt kanske att diskutera om saker. Att det uppstår en konflikt. (Tanja)

I intervjusvaren kan vi utläsa att konflikter där barn är inblandade handlar orsaken oftast om 
att barnen vill ha samma sak, allt ifrån samma leksaker till en speciell plats på samlingen. Det 
finns även exempel där barn utesluter varandra ur leken vilket även pedagogerna är medvetna 
om. 

När dom kivas om samma sak liksom när dom ska sitta i soffan på vilan, det hände just idag. När 
dom ska sitta jämte varandra, å dom står å kivas med varandra å man får liksom gå in å gå emellan 
då. (Clara)

… det är nästan alltid så att nån blir utanför i gruppen. (Jonna)

Enligt pedagogerna är olika synsätt på hur man skulle arbeta inom verksamheten den 
vanligaste orsaken till att konflikter uppstod. Kommunikationsbrister är även det en vanligt 
förekommande orsak till konflikt. Detta gäller både personalen emellan och inom 
barngruppen. Pedagogerna kan även märka av att det är större chans att en konflikt kan uppstå 
när man de inte känner varandra så väl.   
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6.3 Pedagogers tankar om effekterna av konflikter

En vanlig förekommande uppfattning bland pedagogerna är att om det fanns en konflikt i 
personalgruppen eller om gruppen av en eller annan anledning är i obalans, känner personalen 
att detta påverkar barngruppen negativt. 

Så skapar ju det en irritation hos oss, som då sprider sig till barnen. Barnen blir oroliga dom vet inte 
vad det är med fröknarna idag…Barngruppen blir orolig…högljudd, vet inte vad dom ska göra, leka, 
våldsam, ähm…skriker mycket, mycket ledsamheter. (Matilda)

Dom  blir  nog  lite  oroliga  då  om dom känner  att  vi  vuxna  inte  är  sams..det  blir  inte  den  här 
tryggheten riktigt..som dom behöver känna från oss vuxna..det blir ju känslorna som sätts på prov 
då..så det är absolut viktigt att man tänker på hur man är mot varandra för barnen ser det och kan ta 
efter. (Sofia)

På  att  dom pedagogerna  ofta,  ähm,  småirriterade,  dom hade  det  tjafset  som hela  tiden  fanns  i 
luften…, barnen märker att det är någonting som ligger som inte är riktigt rätt. Så dom i sin tur blir 
ju  lite  smågriniga.  Det  var  mycket  gnäll  och dom kunde slå  på varandra ibland och ryka ihop. 
(Tanja)

Det finns även erfarenheter av att en effekt utav en konflikt kan vara att det blir en form av 
prat bakom ryggen på varandra.

…hon var bara småspydig och sa dumma saker bakom ryggen på mig. (Maria)

När det gäller effekterna av konflikter kan det variera med allt ifrån irritation, diskussion i 
personalgruppen och om varandra, till skrik, våldsamheter och oro i barngruppen.  

6.4 Pedagogers synpunkter på konfliktlösning

Från de svar vi fick i intervjusvaren kunde vi dela in konfliktslösningen i två områden: 
kommunikation och hjälp utifrån. 

Kommunikation

Ett vanligt sätt att lösa konflikter på är att pedagogerna pratar med barnen om vad som har 
hänt, varför och vad man kunde ha gjort annorlunda. Det är även en vanlig åsikt bland 
pedagogerna att det är viktigt att barnen försöker lösa konflikterna själva utifrån förmåga och 
ålder. 

Vi försöker ju inte alltid gå in direkt.. utan att de ska få en chans att lösa situationen själva först.. i 
den mån det går.. men går det inte får man ju försöka medla. (Sofia)

...det är ju jätteviktigt att få dem att berätta ”vad var det som hände?” och att den andra får lyssna på, 
så att de inte får prata i munnen på varandra, utan man försöker att styra det så att det ena barnet 
berättar sin bild å hur det var, ” vad hände och vad gjorde du?”. Och så får det andra barnet berätta 
vad den gjorde och vad det var som hände och så. Å att dom lyssnar på varandra och att vi pratar 
med varandra. (Karin)

När det inte fungerar att kommunicera, då barnen är för upprörda för tillfället, anser några 
pedagoger att den bästa lösningen, är att ta undan barnen ifrån själva situationen. Vissa 
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pedagoger anser dock att det även är viktigt att reda ut situationen efter att barnen fått lugna 
ner sig. 

… han fick ju sätta sig i soffan och lugna ner sig och sen efter ett tag kom han in till oss andra 
självmant då.. man vill ju inte tvinga..(Sofia)

Får ge det lite tid också… Och sen får man återkoppla, kanske tjugo minuter senare, när det har lagt 
sig lite och man kan prata med varandra om vad det var som hände och kanske vad man hade kunnat 
göra istället i den här situationen. (Karin)

Hjälp utifrån

När det gäller konflikter inom personalgruppen finns det erfarenheter av företagshälsovård 
som gått in och samtalat med personalgruppen för att lösa konflikter. Det finns även 
erfarenheter av att pedagogerna tagit hjälp av en specialpedagog när de behövt extra hjälp 
med barngruppen. Det vanligaste är dock att personalgruppen löser konflikterna på egen hand.

Ja tillslut fick vi ju sätta oss ner för båda kände ju att det var dålig stämning mellan oss så då fick vi 
ju prata ut om det.. va det var som inte kändes bra och sen utgå från det då..man fick ju respektera att 
vi hade olika åsikter ..och inte ta det till en personlig nivå.. så det funkade sen. (Sofia)

Ja, vi har ju försökt ta så mycket hjälp som vi har kunnat. Vi har tagit in en specialpedagog som har 
varit här och observerat i barngruppen. Och ger mycket tips och råd och försöker coacha i detta, hur 
vi ska hantera våra konflikter…(Jonna)

När jag jobbade på ett annat ställe fick vi prata med Previa, när det var vissa tuffa situationer som vi 
hade då. (Clara)

När vi sammanställt intervjusvaren, kunde vi märka att den vanligaste formen av 
konfliktlösning som pedagogerna använder är kommunikation. Detta gällde både 
konfliktlösning barn emellan, pedagog – barn och pedagoger emellan. När det inte räckte med 
enbart kommunikation, tog de hjälp utifrån i form utav företagshälsovård och/eller 
specialpedagoger.
 

6.5 Att förebygga konflikter

Under det här området presenteras de tre delar som har kunnat utläsas i intervjusvaren som av 
pedagogerna ses som viktiga för att förebygga konflikter.

Öppen kommunikation

Pedagogerna anser att det är viktigt att använda sig av en öppen kommunikation för att 
förebygga konflikter. Med detta menar de bland annat att det är viktigt att alla känner att de 
kan säga sin åsikt och att man respekterar varandras olikheter. Ett flertal av pedagogerna 
anser att personalmöten kan vara ett bra tillfälle till att lyfta olika tankar och funderingar och 
på detta sätt skapa en öppen kommunikation. Några har erfarenhet av att ha gemensamma 
möten med alla avdelningar på förskolan och ser detta som ett sätt att dela med sig av tankar 
och idéer, samt att skapa ett öppet klimat avdelningarna emellan. 
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Att man försöker skapa ett sånt klimat så att det ska va helt ok att säga vad man tycker. (Jonna)

Utbildning 

Ett annat sätt att arbeta förebyggande på och som pedagogerna känner är bra, är att de får 
utbildning i konflikthantering. Vissa har redan gått en sådan kurs, andra skall få göra det och 
de övriga anser att det skulle vara bra att få göra det. 

… man kan ju ta med sig det sen i verksamheten hur man ska gå tillväga. …. bara för att man jobbat 
så länge kommer det ju nya sätt och metoder som man kan använda sig av.  (Monika)

God gruppdynamik

Samtliga av pedagogerna anser att det är viktigt att ha en bra gruppdynamik inom 
personalgruppen för att undvika konflikter och för att skapa den tillåtande miljö som nämnts 
ovan. Denna dynamik anser de kan stärkas genom att man umgås utanför arbetet och på detta 
sätt lär känna varandra bättre som personer. 

… men även att kunna gå iväg å göra någonting tillsammans i fritiden. … Då får man lite perspektiv. 
Man är inte pedagogen, utan man är personen. Man släpper dom där murarna som man har. Å det 
gör att man slappnar av å lättare kan öppna upp nya samarbeten tillsammans. (Matilda)

Att ha en öppen kommunikation, utbildning i konflikthantering samt en god gruppdynamik 
ser pedagogerna som viktiga delar i det förebyggande arbetet. Gruppdynamiken är den del 
som alla pedagoger är eniga om är viktig för att skapa en tolerant miljö, och på så sätt 
förebygga konflikter.

Sammanfattning

Öppna och dolda konflikter är vad vi märker av intervjusvaren vanligast på avdelningarna. 
Nya kollegor, olika synsätt och kommunikationsbrister är enligt pedagogerna vanliga orsaker 
till konflikt. Pedagogerna märker att en negativ stämning inom personalgruppen har som 
konsekvens att det påverkar barngruppen negativt. De bästa metoderna för att lösa konflikter 
anser pedagogerna är genom kommunikation och/eller hjälp utifrån. För att förebygga 
konflikter svarar pedagogerna att öppen kommunikation, utbildning och god gruppdynamik är 
de bästa metoderna.

7. Diskussion

Diskussionsavsnittet har delats in i fyra avsnitt. Det första är resultatdiskussionen där 
undersökningens resultat diskuteras. Det andra avsnittet behandlar resultatets didaktiska 
konsekvenser. Det tredje avsnittet är metoddiskussionen där resonemanget handlar om sättet 
vi valde att arbeta på och vad det hade för för- och nackdelar. Det sista området är förslag till 
fortsatt forskning. 
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7.1 Resultatdiskussion

Uppfattningar om konflikt

Vi frågade pedagogerna om deras uppfattning om fenomenet konflikt. Det som kunde utläsas 
av svaren var att pedagogerna beskrev två typer av konflikter. Den ena konflikten var den som 
är ute i det öppna, medan den andra var outtalad och beskrevs mer som en olustlig känsla, att 
de möttes av en attityd. Pedagogerna menade att det kunde handla om att man inte kom 
överens om något eller tyckte olika. De tyckte dock att det var viktigt att hitta en gemensam 
lösning och försöka mötas halvvägs. 

Ahrnefelt & Berner (1996) beskrev i sin bok dessa konflikter som innebar att då en konflikt är 
ute i det öppna, innebär det att de andra inom verksamheten är medvetna om den. Då 
konflikten tvärtom var dold, innebar det att de andra medarbetarna visste om den, men inte 
pratade öppet om den. Denna sorts konflikt är också den svåraste att lösa. Detta är något som 
även vi håller med om. Vi tror att konflikten kan växa i det dolda, genom att de inblandade 
personerna börjar göra antaganden om varandra och varandras åsikter istället för att ta reda på 
fakta.

Rosenbergs (2003) teori Nonviolent Communication tar upp vikten av att man möts på halva 
vägen i en konfliktsituation, då det inte bara är den enes behov som skall bli sedda. Vi håller 
med pedagogerna och Rosenberg (2003) då de båda belyser vikten av att tillsammans försöka 
mötas för att hitta en gemensam lösning. Om båda parterna enbart fokuserar på sina egna 
behov och att själv få rätt, ser vi det som svårt att konflikten skall kunna lösas. 

En annan åsikt som kom upp var den som pedagogen Karin uttryckte. Hon menade att en 
konflikt inte alltid behövde vara något negativt, utan det kunde leda till en utveckling. 
Pickering (2002) menar att samhörigheten i gruppen stärks när en konflikt lösts. Även Ekstam 
(2004) nämner att kreativa lösningar kan skapas när människor har olika viljor. Vi håller med 
pedagogen Karin då även vi anser att en konflikt kan vara positiv. I enlighet med Ekstam 
anser vi att olika viljor kan leda till att nya tankar och idéer skapas inom arbetslaget.   

Föreställningar om orsaker till konflikt

På frågan om vad orsaken till en konflikt kunde vara gav pedagogerna exempel på konflikter 
som hade uppstått när det hade kommit nya kollegor eller på grund av olika synsätt inom 
arbetslaget. En annan anledning var bristen på kommunikation mellan pedagogerna. Larsen 
(2002) beskriver bland annat kommunikationsproblem som något som kan ligga till grunden 
för en konflikt. Ekstam (2001, 2004) skriver om att konflikter kan uppstå på grund av olika 
värderingar. Författaren beskriver att människor tolkar samma ord/händelser på olika sätt 
beroende på tidigare erfarenheter och värderingar. 

Granér (1994) menar att kroppsspråket kan förmedla en form av kommunikation mer eller 
mindre omedvetet. Denna kommunikation kan yttra sig genom exempelvis vårt tonläge på 
rösten och ansiktsmimiken. Ekstam (2001) nämner att kroppsspråket betyder mer än de ord vi 
säger. Även vi har själva upplevt att kommunikations problem kan vara en orsak till varför en 
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konflikt uppstår. Detta tror vi, i enlighet med Rosenberg (2003), kan bero på att det är svårt att 
upptäcka varandras önskningar och behov när det råder bristande kommunikation. 

Effekterna av konflikt

När det gällde effekterna av konflikter var en vanlig uppfattning att om pedagogerna var i 
obalans påverkade detta barngruppen på så sätt att barnen blev oroliga. En annan effekt kunde 
vara att denna obalans även kunde leda till att pedagogerna pratade bakom ryggen på varandra 
istället för med varandra. Även vi tror att barnen kan bli påverkade av stämningen i 
personalgruppen. Detta oavsett om den är positiv eller negativ. Juul & Jensen (2007) 
beskriver att barn som känner sig orättvist behandlade själva agerar på detta sätt. Vi tror att 
detta kan vara vanligt förekommande då barn är väldigt bra på att läsa av stämningar.  

Pickering (2002) nämner att då en konflikt sprider sig mellan grupper finns det en ökad risk 
för att skvaller och rykten skall börja florera mellan dessa. Enligt oss kan detta även ske när 
det gäller mindre konfliktsituationer, som exempelvis från början enbart rör två personer. 
Risken för att ryktesspridning skall ske, kan nog vara större då personerna ifråga inte 
kommunicerar med varandra direkt.  

Synpunkter på konfliktlösning

Pedagogerna såg kommunikation som det vanligaste sättet att lösa konflikter på inom 
förskoleverksamheten. Fungerande inte kommunikationen parterna emellan, var pedagogerna 
inte främmande för att ta hjälp utifrån. I enlighet med pedagogerna anser vi att utan en god 
kommunikation kan det vara svårt att lösa konflikter. de Klerk (1996) menar att de flesta 
konflikter löses genom att de inblandade talar om vad de menar för varandra. Även 
Rosenbergs (2003) teori behandlar vikten av god kommunikation. Han menar att det är viktigt 
att man tydligt uttalar sina känslor. Detta för att minimera risken för misstolkningar.  

Ekeland (2006) skriver hur medling kan hjälpa de inblandade parterna med kommunikation 
dem emellan. Detta är något som vi anser sker dagligen i verksamheten, då våra upplevelser 
ofta har handlat om olika former av konflikter barn emellan. Pedagogen har då trätt in och 
agerat som medlare. Med detta menar vi att pedagogen har försökt hjälpa barnen 
kommunicera med varandra. 

Förebyggande av konflikt

Att ha en öppen kommunikation ansåg pedagogerna var en viktig del i att förebygga 
konflikter. De trodde även att utbildning kunde vara bra i detta syfte. Alla ansåg även att en 
god gruppdynamik var en viktig del för att konflikter skulle kunna förebyggas. Eisele (2007) 
poängterar vikten av att skapa en god gruppdynamik för att få ett arbetslag att fungera på 
bästa sätt. Även vi tror att gruppdynamiken inom personalgruppen har stor roll i hur ett 
arbetslag fungerar, vare sig det är bra eller dåligt. Vi tror att en god gruppdynamik skapar ett 
öppet klimat där personalen känner sig trygga med att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi tror 
att detta gynnar verksamheten då en god kommunikation skapar förutsättningar för att 
arbetslaget skall fungera. Om gruppdynamiken däremot inte fungerar, det vill säga att det 
finns motsättningar inom personalgruppen, tror vi arbetslaget får svårare att fungera. Detta 
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upplever vi är på grund av att när det finns motsättningar blir klimatet ofta spänt och mindre 
tillåtande, gentemot andras tankar och idéer. 

Larsen (2002) förespråkar seminarium som en bra metod för att förebygga konflikter. Detta 
för att deltagarna bland annat får en chans att lära sig upptäcka konflikter och problem. 
Deakins (2007) menar att det är viktigt att pedagogerna får en möjlighet att uttrycka sina 
tankar och åsikter. Vi anser att om detta inte görs, finns en risk att problemen byggs på i det 
tysta för att sedan blossa ut till ett större problem än vad det från början var. 

7.2 Didaktiska konsekvenser 

Eventuella konsekvenser som kan komma av den uppfattning som någon har om en konflikt, 
tror vi beror på hur denne någon ser på detta. Beroende på om han/hon ser positivt eller 
negativt på konflikter, påverkar detta hur agerandet i mötet med en konflikt ser ut. Om det 
finns en positiv inställning till konflikter, är det lättare för personerna att direkt ta tag i den 
och därmed kan de snabbare nå en lösning. Vi har själva insett vikten av att ta tag i en konflikt 
direkt när den uppstått och inte låta den växa i det tysta. Detta är något vi kommer att tänka på 
då vi snart kommer ut i verksamheten. 

Det är viktigt att tänka på hur man kommunicerar med varandra, oavsett om det gäller verbalt 
eller med kroppsspråk. Vi tror även att det är viktigt att vara medveten om varför den enskilda 
personen själv reagerar som han/hon gör i olika situationer. Ekstam (2001) nämner att vi bär 
med oss våra tidigare erfarenheter och värderingar som påverkar oss i mötet med andra. Är 
man själv inte medveten om dessa och hur det kan påverka relationen till andra personer, tror 
vi att det lätt kan uppstå missförstånd. Detta för att personen ifråga riskerar att inte förstå vad 
motparten menar och varför han/hon gör som denne gör. För att undvika missförstånd anser vi 
att det är viktigt att inte enbart se den andres fel och brister, utan att även ha en god 
självinsikt. Genom att ha denna självinsikt tror vi det är lättare att ta ansvar för sitt eget 
agerande. 

Pedagogerna ansåg att konsekvenserna av en personalgrupp som var i obalans skapade en 
otrygg barngrupp. Därför ser vi att det är viktigt att även titta på hur det är i personalgruppen 
om barngruppen upplevs som orolig. Görs inte detta tror vi konsekvenserna blir att 
barngruppen fortsätter att upplevas som orolig, oavsett hur mycket hjälp som tas in. En metod 
till att försöka nå en lösning, skulle kunna var att pedagogerna observerar barngruppen. Detta 
för att få en klarare bild över förhållandet i gruppen. De får då chansen att upptäcka vad som 
fungerar och vad som gör att det inte fungerar. Även vi hoppas få en sådan möjlighet till att 
observera när vi kommer ut i verksamheten. 

Kommunikation var något som pedagogerna ansåg var väldigt vanligt som metod för att lösa 
konflikter. Precis som de Klerk (1996) och Rosenberg (2003) anser vi att det är väldigt viktigt 
att tala om för varandra vad det är man menar och känner. En konsekvens av att inte göra så 
tror vi blir att parterna gör antaganden om varandras tankar och åsikter som lätt kan leda 
vidare till att en konflikt skapas. En effekt av detta kunde även vara att pedagogerna började 
prata bakom ryggen på varandra. Vi tror att konsekvenserna av detta blir att personalen i 
arbetsgruppen får svårare att lita på varandra. Ett sätt att undvika detta kan vara att 
pedagogerna får möjlighet till tillfällen där de kan sitta ner och kommunicera med varandra. 
Dessa tillfällen kan vara både sådana som är planerade i förväg, men även sådana som kan 
ske då pedagogerna känner att något som har skett under dagen behöver redas ut direkt. Här 

19



krävs det dock ett gott samarbete inom personalgruppen, som är flexibla och förstår vikten av 
att dessa möten måste ske. Vi kommer själva att försöka arbeta på ett flexibelt sätt så att 
ovannämnda tillfällen kan ske. 
Deakins (2007) anser att det är viktigt att pedagogerna känner att de får möjlighet att säga vad 
de tycker och tänker. Om detta inte sker tror vi att det leder till en känsla av maktlöshet och 
utanförskap då personens röst inte tas på allvar. Vi anser att det är av stor vikt att alla röster 
blir hörda för att kunna ta tillvara på mångfalden av idéer. 

Den öppna kommunikationen såg pedagogerna som en stor del i det konfliktförebyggande 
arbetet. Även utbildning i kommunikation och konflikthantering sågs som en förebyggande 
del i detta. Pedagogerna tyckte även det var viktigt att ha en god gruppdynamik då de ansåg 
att även detta kunde förebygga konflikter. Vi tror att om ett konfliktförebyggande arbete inte 
skulle ske, skulle det leda till att fler konflikter skulle uppstå. 

7.3 Metoddiskussion

Att vi hade spelat in intervjuerna under undersöknings gång, upplevde vi som ett positivt 
hjälpmedel. Detta gav oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på vad som hade sagts och hur 
det hade sagts. På så sätt kunde vi kontroller att intervjuerna vi hade transkriberat till 
pappersformat, verkligen var ordagrant. Vi upplevde dock det som väldigt tidskrävande, men 
nödvändigt för arbetets tillförlitlighet. 

Vi hade nytta av att vi utförde pilotstudier, då vi fick möjlighet att pröva våra frågor och se 
om de uppfattades på det sättet som vi menade. Genom detta sätt fick vi även träna vår 
intervjuteknik, något vi känner att vi hade nytta av i de riktiga intervjuerna.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning

Efter att tittat närmare på ämnet konflikt upptäckte vi att gruppens dynamik verkar spela en 
stor roll i hur samarbetet fungerar inom verksamheten och också hur ofta konflikter förekom. 
Under arbetets gång upptäckte vi att det finns mängder av olika gruppkonstellationer med 
olika funktioner och meningar. Vi skulle därför tycka det var intressant att forska vidare i hur 
olika grupper kan se ut och hur detta påverkar dynamiken inom dem.

Tack

Vi vill tacka de pedagoger som tog sig tid till att ställa upp på våra intervjuer. Utan Er hade 
det här arbetet varit omöjligt.

Vårt varmaste tack vill vi rikta till vår handledare Sonja Kihlström, som med stort tålamod 
och engagemang stöttat oss i arbetet med vår uppsatts. 

Vi vill även rikta ett tack till våra familjer som har stöttat oss genom hela processen.
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Bilaga 1

Informationsbrev till förskollärare

Hej!

Vi heter Anna Granstrand och Louise Jonsson. Vi läser vår sista termin på lärarprogrammet, med 
inriktning förskollärare vid Högskolan i Borås. Vi skall nu skriva vårt examensarbete som handlar 
om gruppdynamik.

Syftet med denna undersökning är att ta reda på pedagogernas uppfattning om fenomenet konflikt 
och om pedagogerna anser att dynamiken inom personalgruppen påverkar barngruppen.

Vi har valt ut ett antal pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten, som vi vill intervjua. 
Andledningen till att vi valt förskoleverksamheten är att det är denna verksamhet vi själva 
kommer arbeta inom.

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni ville delta i dessa intervjuer, då er medverkan skulle vara 
till stor hjälp för vårt examensarbete. Deltagandet i intervjun är frivilligt och informationen som vi 
får in kommer behandlas konfidentiellt.

Vi hoppas på er medverkan. Om ni skulle ha några frågor eller funderingar kring ert deltagande, 
så tveka inte utan hör av er till oss.

Tack på förhand!

Anna Granstrand: Tfn: 0701 48 19 13. Mail: s060859@utb.hb.se

Louise Jonsson: Tfn: 0704 57 35 99. Mail: s062744@utb.hb.se 

mailto:s060859@utb.hb.se


Bilaga 2

Intervjufrågor

Kan du berätta om en situation  som du har upplevt som en konflikt?(privat el arbetslivet)

Kan du berätta om en konflikt du haft med ett barn/vuxen?

Kan du berätta om en konfliktsituation mellan två barn? Hur löstes den? 

Vad tänker du på när du hör ordet gruppdynamik?

Vad anser du är viktigt för att få en god gruppdynamik?

Hur arbetar ni för att stärka gruppdynamiken?

Anser du att gruppdynamiken inom arbetslaget påverkar barngruppen?
Om ja, Hur märker du av det?

Har ni (genom arbetet) fått möjlighet att delta i någon form av gruppstärkande aktivitet?
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