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Abstrakt 
 
Anna Bredstenslien och Yvonne Månsson: Giraffspråket och förskolan – En kvalitativ studie 
av kulturskoleprojektet Kontaktskapande Kommunikation i Stenungsund. Examensarbete om 
10 poäng inom Lärarutbildningen 2007, Göteborgs Universitet: Institutionen för kultur, 
estetik och medier. 
 
Nyckelord: förskola, giraffspråket, kommunikation, konflikthantering, kulturskolan i 
Stenungsund. 
 
Vårt intresse för konflikthantering har växt fram allt eftersom under lärarutbildningen. 
Dessvärre delade vi båda känslan av att inte ha tillräckligt med kunskaper i ämnet för att 
känna oss trygga i vår framtida yrkesroll. Projektet ”Kontaktskapande Kommunikation” 
påbörjades hösten 2006 i Stenungsunds kommun. Man hade som ambition att utbilda 
förskolepedagoger, samt bjöd man även in föräldrar till utbildning, i konflikthantering med 
inspiration från ett amerikanskt förhållningssätt som kallas Nonviolent Communication, på 
svenska översatt till Giraffspråket. Vår del i projektet har innefattat dokumentation och 
utvärdering av NVC-verksamheten på två förskolor i Stenungsund. 
 
Uppsatsen bygger på material i form av litteraturstudier, observationer, kvalitativa intervjuer 
med förskolepedagoger vid två olika förskolor i Stenungsund samt intervju med Marie 
Lindblad, NVC-pedagog. 
 
Det man slutligen kan konstatera är att det, finns både styrkor och svagheter med projektet 
och med NVC som förhållningssätt. De handlar egentligen om två delar, dels relationen 
pedagog – barn och dels relationen pedagog – pedagog. I första relationen är tiden en svaghet 
och en negativ faktor som bör tas hänsyn till och i andra relationen så ligger en styrka. 
Nämligen den som berör kommunikation och utvecklingen pedagogerna emellan. 
Förskolepedagogerna anser sig även ha kommit i bättre kontakt med sina känslor och lärt sig 
att sätta ord på dem. 
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Förord 
 

Man kan likna Nya Lärarutbildningen vid ett långt glänsande tåg av X2000 modell. 
Studietiden känns många gånger som en resa med ett tåg av just den typen. Ibland är det en 
smula skakigt, det händer att det blir förseningar, men ofta är resan spännande och inte minst 
så går den väldigt fort. Vi påbörjade vår utbildning hösten 2003, när Pedagogen fortfarande 
låg ute i Mölndal. Tiden har gått fort och sanningen är den att tåget nu sakta men säkert börjar 
rulla in på sin slutdestination.  
 
Vi vill tacka vår handledare från Göteborgs universitet, Tobias Pettersson för idéer och 
engagemang. Vi vill även tacka vår handledare från Kulturskolan i Stenungsund, Marie 
Lindblad för hennes kunnande och inspirerande förhållningssätt. Ett stort tack går även till 
Kulturskolans rektor, Torbjörn Stockenborn som gav oss möjligheten att genomföra detta 
projekt. Till sist vill vi tacka all berörd personal på förskolorna, utan Er hade projektet aldrig 
varit möjligt. 
 
Anna & Yvonne 2007 
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1. Inledning    
 
Under vår utbildning så har det ofta talats varmt om att ha ett kritiskt förhållningssätt. Att inte 
svälja alla teorier och kunskaper med hull och hår utan man skall istället reflektera och 
ifrågasätta dem. Med anledning av detta kunde vi inte låta bli att reflektera över Nya 
Lärarprogrammet, ett program och en utbildning som vi snart genomfört helt och hållet. Det 
som slog oss båda då vi gjorde detta var det faktum att vi under vår utbildning inte har fått 
någon som helst kurs i ett ämne så viktigt som konflikthantering. Denna upptäckt och insikt 
väckte verkligen frågan om detta inte var ett ypperligt ämne att skriva ett examensarbete om. 
Vi ser båda vikten och styrkan i att ha med sig kunskaper om och i konflikthantering för att 
känna en större trygghet i vårt kommande läraruppdrag. 
 
På uppdrag av Kulturskolan i Stenungsund har vi varit en del av projektet ”Kontaktskapande 
Kommunikation” som påbörjades hösten 2006. Vi fick chansen att delta i projekt som syftar 
till att lära ut konflikthantering till förskolepedagoger och föräldrar till barnen på två förskolor 
i kommunen. Den form av konflikthantering man lär ut är inspirerad av det amerikanska 
förhållningssättet Nonviolent Communication (NVC) som på svenska är översatt till 
Giraffspråket. 
 
Att konflikthantering är viktigt att ha kunskap i och om i sin yrkesroll som lärare är en 
självklarhet. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) kan man läsa följande: 
 

Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 
konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 
(Lärarhandboken, 2002:38)  

 
Citaten ovan visar på att detta är frågor som skall behandlas och arbetas med aktivt inom 
förskolans värld. Vidare kan man i läroplanen (Lpfö98) även läsa om att man som pedagog 
skall fostra barn till att bli demokratiska medborgare, vilket helt enkelt betyder att individen 
skall klara av att ta hand om sig själv och sina medmänniskor i det samhälle där individen 
befinner sig. Det samhälle som vi lever och verkar i idag är inte problemfritt. Vi har generellt 
ett högt tempo och många krav som vilar på våra axlar, vi skall vara både det ena och det 
andra. Ett sådant samhälle behöver konflikthantering, det är vår personliga övertygelse. 
 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att dokumentera och utvärdera NVC-verksamheten i två förskolor på uppdrag av 
Kulturskolan i Stenungsunds kommun.  
 
För att tydliggöra vårt syfte kan detta konkretiseras i nedanstående frågeställningar: 
 

 Vad är Nonviolent Communication? 
 Hur ser NVC-verksamheten ut i Stenungsund? 
 För vem sker NVC-verksamheten? 
 Varför sker NVC-verksamheten? 
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3. Presentation av Nonviolent Communication 
  
Nonviolent Communication (NVC) grundades av en amerikan vid namn Marshall Rosenberg. 
Rosenberg växte upp i en hård stadsdel i USA och redan som ung blev han medveten om att 
de kunde vara lika farligt att ha fel namn som fel hudfärg. Han tänkte ständigt på två frågor:  
 

Vad är det som gör att vi tappar kontakten med vår medkännande natur och leder oss till 
att vi beter oss våldsamt och utnyttjande? Vad är det som gör att somliga fortsätter att ha 
kvar kontakten med sin medkännande natur under de mest påfrestande och besvärliga 
omständigheter? (Rosenberg, 2003:19) 

 
Detta fick honom till att i sitt vuxna liv fortsätta att studera vilka faktorer som påverkar vår 
förmåga att fortsätta att vara medkännande. Denna insikt ledde till att Rosenberg kom fram 
till att språket är centralt och mycket viktigt för vårt sätt att använda orden. Han hittade ett 
specifikt sätt att förhålla sig till kommunikationen genom att tala och lyssna, ett sätt som leder 
oss att ge från hjärtat. Att ge från hjärtat menar Rosenberg är att även om vi inte tycker vi 
pratar på ett våldsamt sätt så kan våra ord ofta skada eller ge smärta till andra människor. 
(Rosenberg, 2003:21) 
 
NVC kallas på svenska för Giraffspråket eller empatisk kommunikation. Förhållningssättet 
bygger på språk och kommunikation som hjälper oss att förbli mänskliga även under stressiga 
förhållanden. Med förhållningssättet vill man skapa en respektfull och empatisk kontakt 
mellan människor. Redan i uppfostran formas empati till andra människor, man lär barn 
självreflektion och i och med detta formas empati. Som vi nämner senare i arbetet är inte 
empati det som allmänheten tror. Enligt Lindblad som vi intervjuat är inte empati att visa 
sympati, ge råd, bortförklara eller uppmuntra. Att lyssna empatiskt innebär att man kan höra 
till andras känslor och behov i tystnad. Att lyssna empatiskt kan hjälpa oss att vara sårbara, vi 
kan få höra ett ”nej” utan att behöva ta det negativt. (Rosenberg, 2003:128) 
 
Relationer mellan människor består av kommunikation. I mötet med nya människor är 
kommunikationen central, det är en grundläggande faktor. För att lära känna andra människor 
är kommunikationen a och o, en instängd och sluten människa är svår att läsa. Men med hjälp 
av språket öppnar vi upp oss till andra människor. Vi kan använda kommunikation för att 
närma oss människor men även för att stöta bort andra. Kommunikation är inte statisk utan är 
ständigt under en pågående process. (Nilsson & Waldemarson, 1994)    
 
Ordet ”kommunikation” kommer från latinets ”communicare” som betyder något blir 
gemensamt. De betyder att alla människor meddelar varandra men de delar även med sig av 
något, t.ex. upplevelser, tankar, känslor och värderingar. (Nilsson & Waldemarson, 1994)   
 
Rosenberg har sedan 20 år tillbaka i tiden rest runt i världen och föreläst men även utbildat 
människor i NVC. Att bli certifierad NVC-tränare med licens kan ta cirka 5-6 år. I 
utbildningen ingår det att utbilda andra. En av anledningarna till att det tar så pass lång tid att 
bli certifierad är för att man måste skaffa sig ett helt nytt syn- och tankesätt. Detta görs 
givetvis inte över en natt. Det är viktigt att man lär ut enligt NVC:s former och inget annat.  
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3.1 Giraffen och Vargen som symboler 
 
För att göra det tydligare för människor som Rosenberg utbildar valde han att använda sig av 
Giraffen och Vargen som symboler för NVC. Giraffens långa hals symboliserar att man har 
överblick över situationen. Giraffen vågar göra sig sårbar, den blottar sina känslor, den har 
också modet att sticka upp. Halsen på giraffen symboliserar överblicken och förmågan till att 
visa empati. Giraffen är också det djur som har störst hjärta i förhållande till sin kropp. 
Vargen symboliserar en aggressiv kommunikation. En varg argumenterar och ställer krav, 
hotar och kritiserar. Vargen har vi alla i oss, det är inget fel att vara varg, han kan bara inte 
berätta om sina behov. Vi människor simmar alla i ett hav av behov. En varg har alltid rätt 
och han skyller alltid på andra. Den som talar till en varg har bara två sätt att svara, att hugga 
tillbaka eller att ge sig.(http://www.ledarna.se)  
 
 
3.2 NVC-processen 
 
NVC utgår ifrån fyra hörnstenar: Observation, känslor, behov och önskningar. (Rosenberg, 
2003:24) Nedan följer en tydlig översikt över processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa fyra hörnstenar har stor betydelse inom NVC för att kunna ge helhjärtat från sig själv. 
Den första komponenten är att observera, detta innebär att man observerar det andra säger 
eller gör för att sedan göra en bedömning utan att blanda in kritik eller tolkning. När man har 
observerat en händelse berättar man därefter hur man känner, om man är glad, arg eller t.ex. 
ledsen. Som tredje komponent försöker man uttrycka sitt behov efter att ha bejakat sina 
känslor. Och slutligen ställer man en önskan som kan göra ens liv bättre eller mer 
tillfredställt. (Rosenberg, 2003: 23) 
 
Syftet med NVC är att skapa kontakt. Två viktiga huvudpunkter i förhållningssättet är att man 
skall uttrycka sig ärligt och att man sedan kan stå för vad man tycker. Till skillnad från det 
språk som många av oss växer upp med så handlar NVC inte om att döma och jämföra oss 
med andra utan om motsatsen, att se till oss själva och våra inre känslor och behov. 
 

 

NVC-processen 
 

De konkreta handlingar vi observerar som påverkar vårt välbefinnande 
 

Hur vi känner i relation till det vi observerar 
 
Behoven, värderingarna, önskningarna etc. som framkallar våra känslor 
 

De önskemål vi har som kan berika våra liv.     
 

 
 

(Rosenberg, 2003:24) 
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De flesta av oss växer upp med ett språk som uppmuntrar till att sätta etiketter, jämföra, 
kräva och att döma istället för att göra oss medvetna om vad vi känner och behöver. 
(Rosenberg, 2003:37) 

 
Ofta när vi ber om saker, finns det ett krav bakom. Rosenberg (2003:39) menar att NVC är ett 
processpråk som inte uppmuntrar till att man generaliserar, utan istället baseras det på våra 
tolkningar som är specifika för varje situation. Vidare menar han att vi i NVC inte har makt 
över utan med. Vi måste lära oss att skilja på önskningar och krav. 
 
 
3.3 Förskolan som kommunikativ arena 
 
Förr fanns en betydande skillnad mellan barn och vuxen. Den skillnaden var tydlig inte minst 
i dåtidens förskola och skola. De vuxna sågs som auktoritära och barn skulle vara underlägsna 
dem. (Kernell, 2002:171) Egentligen är det säkerligen ingen större skillnad på de som var 
vuxna förr och de som är vuxna idag, men pressen var större på så sätt att den dåvarande 
normen gjorde att man skulle vara på detta vis. Barn skulle visa respekt och vara tysta och 
lyssna på de vuxna när de talade. Detta synsätt har vi mer eller mindre gått ifrån i dagens 
samhälle. 
 

Barnen har nått en position mer jämbördig vår vuxna. (Kernell, 2002:172) 
 
De kvaliteter och egenskaper som var bra att ha förr stämmer därför inte överens med de som 
idag anses som bra. I dagens samhälle är det viktigare med förmåga att ta egna initiativ, ha 
flexibilitet och smidighet snarare än att anpassa sig och lyda. Då det i läroplanen (Lpfö 98) 
står att man som pedagog har ett fostrande uppdrag så bör fokus ligga på att utveckla dessa 
egenskaper. Tid och pengar har en avgörande roll i detta sammanhang som i de flesta 
sammanhang. För att man som pedagog skall kunna ha möjlighet att utveckla dessa 
egenskapar hos barnen krävs ett flertal saker där tid och pengar spelar stor roll.    
 

Någon definierar en grupp elever som ”kepsförsedda, högljudda och ouppfostrade” 
medan andra inte ens noterar kepsen utan istället deras ”kritiska spontanitet”. Vi ser olika 
saker beroende på våra olika förväntningar och utgångspunkter. Dessa är i sin tur 
beroende av vad vår omgivning lärt oss uppmärksamma. (Kernell, 2002:194)  

 
Citatet ovan belyser det faktum att vi alla har olika traditionella bakgrunder och även 
kulturella normer som formar oss till att se på saker ur olika perspektiv. 
 
 
4. Teori 
 
I detta kapitel belyser vi inledningsvis det sociokulturella perspektivet och det behavioristiska 
perspektivet, vidare kopplar vi det till Nonviolent Communication och de konsekvenser som 
förhållningssättet bidrar med till pedagogen och barnet. 
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4.1  Lev Vygotskij  
 
Lev Semjononovitj Vygotskij föddes 1896. Han var intresserad av litteratur och utbildade sig 
i humaniora. Under sin bildning undervisade han vid ett lärarseminarium och upptäckte där 
sitt intresse för barns utveckling. De centrala delarna i Vygotskijs forskning var barns 
utveckling, såsom barnets språk, lek, kriser i utvecklingen samt betydelsen av de pedagogiska 
övervägandena. (Jerlang, 2005:281)  
Jerlang (2005) menar att Vygotskij ansåg att de fanns olika periodindelningar i barns 
utveckling. De viktigaste är att känslorna är mest betydelsefulla i en period och att förståndet 
är det viktigaste i en annan.   
 
Enligt Vygotskij är språket ett socialt fenomen. Språket var en kommunikativ nödvändighet 
för människor ursprungligen. Men genom tiderna har det förändrats mycket i språkets 
särskilda funktioner. I sin utveckling går barnet ifrån att vara ett socialt väsen, dock ännu icke 
individuell till en ständigt högre grad av individualisering. Vygotskij (2005) ansåg att en del 
forskare lade för mycket fokus på de yttre och inte på de inre bakomliggande faktorerna.   
 

Om det yttre och det inre vore sammanfallande, skulle det knappast vara så svårt att 
beskriva människan psykologiskt. (Jerlang, 2005:282)   

 
 
4.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Som nämnts tidigare i vår uppsats så är Vygotskij den största inspirationskällan inom det 
sociokulturella perspektivet. I ett sociokulturellt perspektiv anser man att lärande sker ständigt 
och överallt. I och med detta så antyder man även att skolan inte äger all kunskap. Vi lär och 
utvecklas även i andra miljöer där vi befinner oss och genom personer vi möter på vår väg 
genom livet. Nyckelord inom det sociokulturella perspektivet är dialog och kommunikation. 
Dialog är från början ett grekiskt ord som betyder ord eller tal och mellan eller tvärsöver. 
(Dysthe, 2003:11) Kommunikationen mellan människor är avgörande inom perspektivet. Det 
är i kommunikationen som de sociokulturella resurserna skapas och det är genom 
kommunikation det förs vidare. Det är helt enkelt en grundpelare inom det sociokulturella 
perspektivet.  
 

En av utgångspunkterna i ett sociokulturellt perspektiv är att man ser till mänskligt 
tänkande och lärande i hur individer tillägnar sig fysiska och kognitiva resurser. (Säljö, 
2000:18) 

 
Lärande ur ett sociokulturellt sätt att se på det handlar alltså om mycket mer än det som sker 
inom en individ och i denna persons huvud. Man talar ofta om omgivningens betydelse 
exempelvis. Kunskapen existerar aldrig i ett såkallat vakuum, alltså instängt, utan är situerat 
och med det menas att kunskapen måste vävas in i en kontext, antingen historisk eller 
kulturell. 
Språket är en stor del inom det sociokulturella perspektivet. Det finns de som har en sådan 
syn på språket som säger att det är en helt neutral bild av våra erfarenheter. Men inom detta 
perspektiv menar man istället att varje språklig framställning som en person gör innehåller 
olika typer av värderingar och ställningstagande samt förknippas med en viss tradition på ett 
historiskt eller kulturellt plan. Säljö (2000:87) menar att språket kan ses som en länk mellan 
interaktion, kultur och en individs tänkande. 
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Att lära sig att kommunicera är att bli sociokulturell; det ger oss tillgång till en kulturell 
mångfald som hela tiden utvidgas, från den innersta familjecirkeln till de talrika och 
skilda kontexter vi efterhand tar del av och ingår i. (Dysthe, 2003:48) 
 

Enligt Dysthe (2003:48) är språk och kommunikation verkligen a och o för att lärande och 
tänkande skall kunna ske. Vi använder språket för att förstå och för att tänka och sedan vidare 
för att förmedla det vi förstår till våra medmänniskor. 
 
 
4.1.2 Pedagogens roll 
 
Med de sociokulturella "glasögonen" på får pedagogen en roll som kan påminnas om en 
medspelare snarare än en person som sitter inne med de rätta svaren. Det handlar alltså inte 
om att pedagogen är den som lär ut och eleven den som lär in om man skall göra det extra 
tydligt. Förståelse och meningsfullhet uppstår i själva dialogen mellan individer. (Dysthe, 
2003:51) 

 
I pedagogiska sammanhang används begreppet ”ställning” om det stöd ett barn får av en 
vuxen eller av ett ”duktigare” barn, så att barnet kan utföra uppgifter som det inte klarar 
ensam. Begreppet används framför allt i samband med utvecklingen av kognitiva, 
intellektuella funktioner. (Pape, 2003:161)  
 

 
4.2 John B Watson 
 
Behaviorismens tidiga förespråkare var som vi nämnt tidigare en man vid namn John B 
Watson. Enligt Säljö (2000:50) växte sig behaviorismen stark i början av 1900-talet och var 
en reaktion på förhärskade psykologiska teorier. I behaviorismen är det yttre centralt och 
uppfattas som reellt, verkligt och konkret. Inlärningssynen inom behaviorismens teori är 
empirisk och det innebär att lärande ses som något som är knutet till de fysiska erfarenheter 
som en person gör. (Säljö, 2000:50)  
 
Sitt vetenskaplig anseende fick teorin genom två män nämligen, B. F. Skinners och Ivan 
Pavlov. Dessa två män genomförde olika typer av forskning på råttor och hundar som sedan 
fick stor betydelse för teorin. (http://sv.wikipedia.org , 20/12 -06)  
Enligt Jerlang (2005:192) ansåg Skinner att våra handlingar kopplas till våra erfarenheter. 
Han trodde starkt på förstärkning och belöning. Med belöning syftar han på exempelvis 
pengar och beröm för att nämna några. Genom att använda belöning så är det troligt att 
beteendet kommer att upprepas. På samma sätt kan man också använda sig av bestraffning för 
att nå motsatt effekt. Straff kan vara allt ifrån att hota till att slå en annan person. (Jerlang, 
2005:192)  
 

Ty de flesta barn ändrar sitt beteende så att de slipper bli utskällda, dvs att den negativa 
förstärkaren upphör, när barnet slutar med sitt oönskade beteende. (Jerlang, 2005:192) 

 
 
4.2.1 Behaviorismen 
 
Behaviorismens tidiga förespråkare var som vi nämnt tidigare en man vid namn John B 
Watson. Enligt Säljö (2000:50) växte sig behaviorismen stark i början av 1900-talet och var 
en reaktion på förhärskade psykologiska teorier. I behaviorismen är det yttre centralt och 



 11 

uppfattas som reellt, verkligt och konkret. Inlärningssynen inom behaviorismens teori är 
empirisk och det innebär att lärande ses som något som är knutet till de fysiska erfarenheter 
som en person gör. (Säljö, 2000:50)  
  
Sitt vetenskaplig anseende fick teorin genom två män nämligen, B. F. Skinners och Ivan 
Pavlov. Dessa två män genomförde olika typer av forskning på råttor och hundar som sedan 
fick stor betydelse för teorin. (http://sv.wikipedia.org, 20/12 -06) 
Enligt Jerlang (2005:192) ansåg Skinner att våra handlingar kopplas till våra erfarenheter. 
Han trodde starkt på förstärkning och belöning. Med belöning syftar han på exempelvis 
pengar och beröm för att nämna några. Genom att använda belöning så är det troligt att 
beteendet kommer att upprepas. På samma sätt kan man också använda sig av bestraffning för 
att nå motsatt effekt. Straff kan vara allt ifrån att hota till att slå en annan person. (Jerlang, 
2005:192)  
 

Ty de flesta barn ändrar sitt beteende så att de slipper bli utskällda, dvs att den negativa 
förstärkaren upphör, när barnet slutar med sitt oönskade beteende. (Jerlang, 2005:192) 

 
 
4.2.2 Pedagogens roll 
 
När barnet visar resultat som är positiva så belönar pedagogen dem och tron är då att barnet 
sedan skall upprepa detta beteende som pedagogen gillar. Däremot det beteende som 
pedagogen inte uppskattar ges heller ingen belöning och detta skall i sin tur få barnet att skifta 
beteende. Detta synsätt handlar om ett rätt- och feltänkande där den vuxna besitter rätt 
kunskap.  
 

Förstärkningsprincipen fungerar således genom att man belönar ett beteende som en 
levande varelse uppvisar och på så sätt kommer detta beteende att bli vanligare. (Säljö, 
2000:52) 

 
Förstärkning är ett centralt verktyg för pedagogen inom det behavioristiska perspektivet. 
Kunskap finns utanför individen och synen på lärande som en pedagog med ett behavioristiskt 
synsätt har motsvarar ett empiriskt och rationalistiskt perspektiv på lärande.   
 
 
4.3 Nonviolent Communication i teoretisk belysning 
 
Ur ett teoretiskt perspektiv kan man placera Nonviolent Communication under det 
sociokulturella perspektivet. Som vi nämnt tidigare i teoridelen anser man inom det 
sociokulturella perspektivet att lärande sker ständigt och i alla sammanhang. Man har en 
barnsyn som landar i en tro på att barnet är kompetent nog att äga sitt eget lärande. Till 
skillnad från ett behavioristiskt synsätt där det handlar mer om ett rätt- och feltänkande som vi 
tog upp i stycket om behaviorismen. Om man har en behavioristisk syn på lärande så ställer 
man sig även positiv till belöningar och bestraffning för att nå utveckling. Detta är raka 
motsatsen till det andra perspektivet vi talat om där man ser misslyckande som ett steg för att 
nå utveckling. Förhållningssättet NVC bygger på språk och kommunikation. Dessa delar skall 
hjälpa oss att förbli mänskliga även under omständiga förhållanden. 
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5. Metod 
 
I detta kapitel presenteras de metoder vi valt och konsekvenserna av dessa.  
 
 
5.1 Tidigare forskning 
 
Det har inte författats nämnvärt många examensarbeten som behandlar det ämne som vi 
belyser med fokus på just Nonviolent Communication eller Giraffspråket som det heter på 
svenska. Det finns dock de examensarbeten som tar upp konflikthantering ur olika aspekter. 
Två examensarbeten som nämner NVC lite i sina texter har titlarna Genus och 
konflikthantering i skolan – Hur konflikter hanteras och betydelsen av genus i 
konfliktsituationer och Lärarprofessionens betydelse i konflikthantering. Dock upplever vi 
inte att dessa tidigare examensarbeten har relevans för vår studie. 
Vårt urval av litteratur är grundat i att vi utgått från det syfte vi har i projektet och sedan 
utifrån det sökt lämplig litteratur, sedan läst selektivt och reflekterat på de grunderna.  
 
 
5.2 Observationer 
 
Genom kontakt med Torbjörn Stockenborn, rektor för Kulturskolan i Stenungsund samt Marie 
Lindblad, NVC-pedagog fick vi information och inbjudan till att delta och observera två 
kurstillfällen som hölls för förskolepedagogerna i Stenungsund. Vi valde observationer som 
en del i vår metodstudie av flera anledningar. Vi håller med Stukát (2005:49) om att 
observationer är bra då man vill ta reda på vad folk gör, inte enbart det som de säger sig göra. 
De resultat som sker genom observationer är ofta mycket trovärdiga då man själv varit på 
plats och upplevt situationen i sitt rätta sammanhang. Man som Stukát (2005:49) också 
nämner så kan man när man observerar aldrig uppleva de känslor och inre tankar som 
gruppen man observerar har. Till skillnad från osystematisk observation har vi istället använt 
oss av deltagande observation.(Stukát, 2005:51) 
 
 
5.3 Intervjuer 
 
Vi kom i kontakt med förskolepedagoger från två förskolor genom vårt deltagande vid det 
inledande kurstillfället av NVC vid Tofta Gård på Orust. När vi sedan skulle genomföra 
intervjuer så var det givet att vi skulle kontakta några av dem vi redan hade träffat vid det 
tillfället. Vi tog kontakt med områdeschefen som i sin tur slussade oss vidare till 
förskolepedagogerna och utifrån samtal med dem bokade vi in intervjuer på båda förskolorna.  
 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger och NVC-pedagog. 
Kvalitativa intervjuer innebär bland annat att man ställer relativt enkla frågor men som kan ge 
innehållsrika svar. I kvalitativa intervjuer är inte ålder och kön intressanta utan hur den 
enskilda människan lever, i vårt fall förskolepedagogerna. (Trost, 2005:9) 
 
Vi har valt att hålla alla deltagande anonyma för att få öppnare och mer tillåtande svar. Enligt 
Stukát (2005:38)  kan man dock aldrig vara helt säker på att ens informanter är helt ärliga. Det 
kan vara så att de inte vill avslöja sina eller någon annans brister och det händer också att 
informanten vill vara intervjuaren till lags. Vi valde att enbart göra tre intervjuer för att få en 
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bättre kvalitet på resultatet. Vårt val att välja gruppintervjuer framför enskilda intervjuer var 
att få ett bredare resultat. Nackdelarna med detta kan vara att inte alla deltagarna får komma 
till tals. Fördelarna vi kunde se var desto större nämligen att det blev en mer avslappnad och 
tillåtande atmosfär, detta avspeglar även att personalen är väldigt trygga i sin arbetsgrupp. 
Urvalet var strategiskt på det sätt att vi avgjorde antalet för intervjuerna.  
 
Båda intervjuerna ägde rum på förskolorna i personalrummet för att de var den plats där vi 
kunde sitta så ostört som möjligt och där fanns inte heller några åhörare. Det är också bra med 
att vara i personalrummet för där känner sig de intervjuade trygga i miljön. Intervjufrågorna 
var upplagda i kronologisk ordning och handlade om attityder och inställningar, något som vi 
ansåg vara av vikt för vår utvärdering. Vi valde att begränsa intervjutiden till cirka 35-45 min, 
på grund av förskolepedagogernas pressade tidsschema.   
 
Vår uppfattning när vi ser tillbaks på intervjutillfällena är att det upplevdes meningsfullt och 
positivt för personal och för vår egen del.  
 
  
5.4 Etiska överväganden 
 
De personer vi intervjuat, alltså förskolepedagoger och NVC-pedagog har informerats om 
arbetets syfte och vår del i projektet. Alla har gett sitt samtycke till att intervjuerna 
dokumenteras med hjälp av artefakt i form av bandspelare. Deltagandet har varit frivilligt för 
alla inblandade. Enligt Stukát (2005:131) är det a och o att de som deltar i studien har rätt att 
bestämma över sitt medverkande. Samtycke är av största vikt för arbetets utgång. Att de 
personer som vi intervjuat valt att delta av egen vilja ger oss i sin tur mer engagerande och 
givande resultat än om deltagandet hade uppfattas som påtvingat 
 
Vi har också valt att hålla alla inblandade anonyma i största möjliga mån och även de två 
förskolor som tas upp i arbetet nämns inte vid namn eller lokalplacering i kommunen.   
 
 
6. Resultat 
 
I resultatdelen presenteras observationerna av två kurstillfällen samt intervjuer med 
förskolepedagoger och Marie Lindblad, NVC-pedagog. 
 
 
6.1 Observation av kurstillfällen för förskolepedagogerna 
  
En del i projektet har inneburit att pedagoger och föräldrar har fått gå på kurser i NVC. Vi har 
deltagit vid två av dessa kurstillfällen och observerat vad som genomförts då.  
 
 
6.1.1 Kurstillfälle A 
 
Representanter i form av förskolepedagoger och chefer från två förskolor i Stenungsunds 
kommun och Marie Lindblad samlades en eftermiddag i september på en kursgård på Orust. 
Anledning till sammankomsten var att påbörja utbildning i kontaktskapande kommunikation 
med inspiration av NVC.   
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Kurstillfället inledes med att Lindblad gav en historisk tillbakablick på förhållningssättet 
NVC och talade om vikten av att alla närvarande skulle delta på sina villkor och känna 
trygghet i det. Hon presenterade de två centrala symbolerna inom förhållningssättet, Giraffen 
och Vargen, med hjälp av handdockor. På marken låg ett stort målat pappersträd med 
utklippta löv med känslor på och rötter med behov på. Detta träd hade NVC-pedagogen 
använts sig av i sin undervisning för barn. Det var en öppen och tillåtande atmosfär och frågor 
och avbrytande välkomnades under kursens gång.   
 
Efter tillbakablicken var det dags för lärande genom rörelse. Första övningen gick ut på att 
man blev tilldelad antingen en observation eller en tolkning. Syftet var att hitta en observation 
och en tolkning som matchade varandra. Denna övning uppfattades av merparten som svår. 
Efter första övningen hölls en diskussion om att sätta ”etiketter” på människor. Denna 
diskussion ledde in på andra övningen. Deltagarna delades upp i olika grupper om fyra i varje. 
Alla gruppmedlemmar fick varsin ”etikett” placerad på pannan så att de andra i gruppen 
kunde uppfatta personens ”etikett” men inte personen själv. På etiketterna kunde man finna 
roller såsom drömmare, pålitlig, lat och snål. Gruppen fick sedan i uppgift att föra en 
diskussion om vart de skulle åka på kick-off. Knorren i uppgiften var att man skulle behandla 
de andra efter deras ”etikett”. 
 
 
6.1.2 Kurstillfälle B  
 
Vid detta kurstillfälle var uppslutningen inte lika stor av olika anledningar. Vi samlades i en 
musiksal på Kristinedalsskolan. Stolar var placerade i en ring på golvet och i mitten brann 
levande ljus. NVC-pedagogen hade med sig en assistent, en gosedjursgiraff vid namn Griffa.  
  
Vid kurstillfället hade NVC-pedagogen som syfte att förskolepedagogerna skulle lära sig att 
bakom varje ”Nej” finns ett ”Ja.” Vissa övningarna kunde förknippas med syftet medan några 
andra kändes lösryckta ur sammanhanget. De övningarna fokuserade mer på inre styrka och 
tankeverksamhet. Om man lyssnar empatiskt uttrycker man sig ärligt och tydligt. Vi pratade 
om vad empati var och inte var. Därefter följde en övning om vad som är empati. Att inte 
lyssna empatiskt innebär att man t.ex. visar sympati, man uppmuntrar eller så ger man råd. 
Dessa exempel kan för många förknippas med empati men detta är alltså en felaktig 
uppfattning.  
 
Övningarna med fokus på inre styrka gjordes med några praktiska övningar. Den ena 
övningen gick ut på att man var två och två, en stod bakom och höll armarna om midjan på 
den som stod framför. Den som var främst skulle ta i av all kraft för att ta sig till andra sidan 
av rummet medan personen som stod bakom skulle kämpa emot. Detta gjordes två gånger. 
Första gången skulle den främsta personen tänka som en varg, man ska ha det man vill utan 
att tvekan. Andra gången skulle man tänka som en giraff, att man ville ha det men inte till 
vilket pris som helst. Reaktionen blev att man andra gången hade mer styrka och beslutsamhet 
att ta sig framåt.  
 
Den andra övningen gick ut på ungefär samma sak fast nu stod man på rad. Den ena personen 
höll sin arm rakt ut och höll emot medan den andra personen skulle trycka den neråt. Denna 
övning gjorde man också två gånger med olika tankesätt. Man kan jämföra övningarna med 
en form av kampsport. Även denna övning fokuserade mycket på det inre likt många 
kampsporter.  
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6.2 Intervjuer med förskolepedagoger 
 
Nedan följer en sammanfattning av intervjuer som genomförts med förskolepedagoger vid två 
förskolor i Stenungsund. 
 
  
6.2.1 Inför första kurstillfället 
 
Inför första kurstillfället hade förskolepedagogerna fått ta del av viss information om 
innehållet. Informationen hade förmedlats på olika sätt, dels via chef till pedagogerna och dels 
via en artikel som placerats på en dörr på den ena förskolan. Förväntningarna inför kursen på 
Tofta Gård var blandad bland pedagogerna. På den ena förskolan upplevde man att det skulle 
bli spännande och intressant att veta hur man underlättar att inte hamna i konflikt. Det fanns 
nyfikenhet inför kursen. På den andra förskolan hade de inga speciella förväntningar.  

 
Ja vi var väl rätt så nollställda. (Förskolepedagog 2) 

 
 
6.2.2 Första kurstillfället 
 
Det spontana intrycket då förskolepedagogerna anlände och påbörjade kursen på Tofta Gård 
var tudelad. Det fanns dem som var laddade inför kursen men även dem som upplevde 
besvikelse över lokalutbudet.  

  
Urkasst att vi inte hade en lokal att vara i. Sen hade vi ju tur med vädret och sådär men... 
ehm.. lite kasst att alltså inte kosta på oss en annan lokal där det fanns plats för alla. Lite 
typiskt barnomsorgen. Vi pusslar och vi grejar och ställer upp. Alltid.  
(Förskolepedagog 1) 
 

Även om det var visst missnöje med lokalutbudet från början så byttes den uppfattningen 
senare till något positivt. Efter att NVC-pedagogen hade haft en kortare historisk tillbakablick 
på förhållningssättet så genomfördes praktiska övningar där man fick röra lite på kroppen. 
Den ena övningen handlade om observation och tolkning. Man blev tilldelad antingen en 
observation eller en tolkning och sedan fick man promenera runt på gräsmattan och försöka 
finna den person som hade en matchande observation eller tolkning. Den andra övningen 
hängde ihop med föregående övningen. Denna gång blev man tilldelad en ”etikett” med en 
roll såsom clown, cooling, tönt och smart. Gruppen fick sedan i uppgift att föra en diskussion 
om vart de skulle åka på kick-off.  
 
Förskolepedagogerna vid den ena förskolan upplevde att det fanns ett syfte med övningen och 
tyckte att det var spännande att genomföra övningen.  Förskolepedagogerna på båda 
förskolorna hade en positiv bild av första kurstillfället på Tofta Gård.  
 

 
Samtidigt som de här 2 dagarna på Tofta var ju jättebra. (Förskolepedagog 3)  

 
En månad senare hölls nästa kurstillfälle och denna gång på eftermiddagstid. Tidsaspekten har 
av fler än hälften uppfattats som ett problem. Ett annat problem har varit att ta till sig 
innehållet av kursen när man redan jobbat hela dagen. Även tidsperioden mellan 
kurstillfällena har upplevts som aningen för lång.   
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Det tog ju lång tid också från september tills nästa gång. Nästa gång var ju inte förräns 
oktober. (Förskolepedagog 3) 

 
När förskolepedagogerna resonerar kring övningarna generellt så är uppfattningen slående 
lika. Uppfattningen är att det är lätt vid kurstillfället när man kommit igång men anses svårare 
när det skall användas i praktiken.   
 

Det är väldigt trevliga kvällar, när man väl sitter där och kommer igång… 
Men sen dan efter när det väl gäller när man ska praktisera, då är det svårt. 
(Förskolepedagog 4) 

 
Vid de tillfällen då förskolepedagogerna vid den ena förskolan försökt applicera 
förhållningssättet i praktiken har resultatet varit bristfälligt. Man upplever att det är något man 
måste jobba med en längre tid för att det ska ge resultat.  
 

Men det är något man måste bli van vid. (Förskolepedagog 2) 
 

 
6.2.3 I praktiken och i framtiden 
   
I NVC finns det fyra hörnstenar, observation, känsla, behov och önskemål (jfr kap.3.2) 
Överlag är uppfattningen att dessa fyra steg är för tidskrävande i praktiken. De nämner även 
ålder som ett hinder i praktiken. Med småbarn menar de att det krävs en rak och kort 
kommunikation.  
 

Tiden! Barnet har redan hunnit gå innan man har hunnit dra hela den där biten. 
(Förskolepedagog 1) 

 
Kanske som det första att man bekräftar känslan. Sen kanske man inte behöver göra så 
mycket mer? (Förskolepedagog 5) 

  
En av förskolepedagogerna hade en tanke om att hon kanske inte behövde använda alla fyra 
steg utan snarare två, som hon nämner i citatet ovan. Vissa av förskolepedagogerna har använt 
NVC i praktiken och reflekterat över situationer som uppstått. Ett sådant exempel var när en 
pojke ville vara först när de skulle duka bordet på förskolan. Förskolepedagogen observerade 
situationen och bekräftade sedan pojkens vilja att vara först. Förklarade att det inte fanns 
möjlighet och pojken accepterade det. Senare diskuterade förskolepedagogen händelsen med 
sina kollegor.   
 
När Marie Lindblad undervisar så använder hon mestadels exempel plockade ur både sina 
egna relationer men även exempel från förskolans- och skolans värld. En förskolepedagog 
ställer sig kritisk till hennes urval av exempel. Hon skulle vilja se mer relevanta exempel för 
deras yrke. Två av förskolepedagogerna tycker att de har kommit i närmre kontakt med sina 
känslor i och med kursen.   
 
En av förskolepedagogerna talade om att man inte skall skuldbelägga barnen med krav utan 
istället tala om önskemål. Detta upplevde hon som omöjligt att genomföra med barnen. När 
hon som i citatet nedan ställde önskemål blev resultatet att städningen inte blev gjord. Barnen 
hade helt enkelt inte lust.    
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Nu ser jag att ni har lekt här och att det har blivit jättestökigt. Då skulle jag bli jätteglad 
om ni skulle känna för att städa. (Förskolepedagog 1) 

 
  
6.3 Intervju med Marie Lindblad, NVC-pedagog 
  
Handledaren under kursens gång har varit en dramapedagog som har utbildning inom 
Nonviolent Communication (NVC). Hon kom i kontakt med NVC när hon arbetade inom 
organisationsutveckling på ett företag där en konsult visade en bok om detta sätt att 
kommunicera på. Sedan dess har hon hållit sig uppdaterad med kurser. En del av utbildningen 
är att utbilda andra människor i förhållningssättet. Inom NVC skapar du din egen utbildning, 
det tar minst 1,5 år innan man är certifierad med licens, enligt Lindblad. Att lära ut ett 
förhållningssätt tar lång tid eftersom vi i vår kultur inte är  uppväxta med det här sättet att vara 
mot varandra. Det är helt enkelt ett nytt sätt att tänka på. För att lära ut förhållningssättet 
krävs att man måste integrera det i sig själv först, man måste penetrera allting i olika faser, 
därefter ska man lära ut det och det måste göras på rätt sätt enligt NVC former. Lindblad 
nämnde i intervjun att hon kan se en fara med att NVC lika gärna användas som en raffinerad 
manipulativ metod, så det är viktigt att det blir utlärt på rätt sätt.  
 
NVC eller Giraffspråket som det också heter är ett förhållningssätt, inte en metod eller en 
modell som många andra konflikthanteringsmetoder är.  

  
Det finns verktyg där vi enkelt kan se vad som kan hjälpa oss att bättre kommunicera. 
(Marie Lindblad)  
 
Förhållningssättet kan också beskrivas som språk med medkänsla som tillhandahåller 
verktyg och en modell. (Marie Lindblad) 

 
Anledningen till att man valt att genomföra denna satsning i just Stenungsunds kommun är för 
att kommunen tilldelats Hallengrenpengar som skall användas till kultur i förskolan.  

 
…pedagogerna måste ju börja med sig själva. Och så därför i det här första året, kursen 
som man går så baseras det ju på deras eget arbete med sig själv.  (Marie Lindblad) 

 
Citatet ovan tyder på en av de tankar som Lindblad har med sin undervisning. Nämligen att 
det i första hand handlar om pedagogerna själva snarare än barnen. Denna utbildning för 
förskolepedagogerna kommer att sträcka sig en termin till. Förskolepedagogerna har nu gått 
A, B och C i NVC och nästa termin ska de mer testa att kasta sig ut i rollspel och liknande. 
Man måste börja med att lära ut det enkla verktygen för att lära sig att förhålla sig till de på 
rätt sätt. Varje kurstillfälle har Lindblad arbetet med att inte bryta ner motstånd men att få 
kontakt med just de här förskolepedagogerna, att visa dem nyttan av NVC. Hennes tanke är 
att de först och främst ska se hur de kan bruka det i sina egna liv men också i sina arbeten. 
NVC handlar mycket om känslor och de flesta av oss har det redan i oss.  
 
De fördelar som Lindblad kan se med NVC i förskolan är att det förebygger stress och 
pedagogerna blir tydligare i sitt pedagogiska ledarskap. Det bidrar också till ett bättre 
samarbete mellan pedagogerna och det bidrar med större lust och glädje inför deras arbete. 
Det hjälper också till så att man blir bättre på att kommunicera med föräldrarna, menar 
Lindblad.  
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Man hittar ett sätt att motivera barn, där de är mer självgående. (Marie Lindblad) 
 

Syftet med att föräldrarna också fick utbildning inom NVC är på flera plan. Dels för komm-
unikationen mellan pedagogerna och föräldrarna men också för deras eget föräldraskap. Syftet 
med kursen var att pedagogerna skulle lära sig förhållningssättet och tillämpa det på sig själva 
och i sina relationer på arbetet och hemma. På detta viset synliggör det för barnen hur pedag-
ogerna förhåller sig till varandra och på så vis lär man barnen förhållningssättet. Lindblad har 
en tro på att NVC bidrar till att pedagoger blir mer respektfulla i sitt ledarskap mot barnen.   
 
I den nya lärarutbildningen har vi läst mycket om att man ska visa barn respekt. Detta 
reflekterade Lindblad över i intervjun. 
 

Man kan ju tro att man lär någon respekt genom att säga ”DU SKA INTE ANVÄNDA 
DEN TONEN TILL MIG.” (Marie Lindblad) 

 
Säger man så som i citatet ovan blir inverkan tvärtom. Om man ger barn mer respekt kommer 
vi att få bättre kontakt med barnen, för de kommer visa större tillit till vuxna. Om barn lär sig 
tidigt att vuxna ger dem respekt blir det ett ömsesidigt förhållande. Barns behov är lika 
mycket värda oavsett om de är tre år eller tio år, menar Lindblad.  
 

Så vi lär dom genom att vara. (Marie Lindblad) 
 
NVC kan också bidra med att barnen blir mer empatiska. Så om pedagogerna och föräldrarna 
ger dem ett kontinuerligt språk för känslor och att visa på behov, kan de ge barnen verktyg att 
uttrycka sig med. På så vis förebygger man våld i vårt samhälle tidigt, enligt Lindblad.  
 
I NVC anser man att åldern inte har någon betydelse för att lära sig ett nytt synsätt oavsett om 
du är en bebis eller gammal. När barn är riktigt små gissar vi vuxna vad de känner och detta i 
sin tur känner även bebisen av, på det viset får man en helt annan närvaro till varandra. Om vi 
inte tvingar, lyssnar in och visar respekt så känner även små barn den intentionen. Men vi får 
inte glömma bort att de är vi vuxna som sätter gränser och vi måste beakta våra egna behov, 
menar samtidigt Lindblad. I NVC pratar man om någonting som heter beskyddande makt och 
makt över. Man använder beskyddande makt på barn, detta känner barn tidigt.  

 
  
 Tvingar jag dig att äta upp maten eller kan jag hitta andra strategier för att få i dig den 
 här maten. (Marie Lindblad) 

 
De lär sig också tidigt att man ska skämmas när man gjort något som är fel. 
 

Så länge vi själva är i kontakt med våra behov med vuxna så hittar vi lättare naturliga 
lösningar. Och det vi kan göra med våra barn det kommer till oss så här, det är lite 
magiskt. Det är de jag menar på en förskola så kan det visst krocka med effektivitet och 
med stora barngrupper och så där. Så har man allting och vinna på det här. (Marie 
Lindblad) 

 
Lindblad började med att lära ut till barn men slutade med detta på grund av att barnen lärde 
sig att man aldrig tvingar andra att göra som man själv vill, man kan be om det och vi kan 
önska det men vi hotar ingen. Hon slutade med att utbilda barn i detta för de blev så besvikna 
när de inte blev bemötta likadant av sina lärare eller föräldrar.  
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7. Analys 
 
I vår analysdel ges analyser av de resultat som framkommit dels från observationer men även 
intervjuer.   
 
7.1 Villkor för förskoleinteraktion  
 
Likt myntet finns det två sidor att ta hänsyn till i utvärderingen av detta projekt. Å ena sidan 
har vi Kulturskolan som är avsändare, å andra sidan förskolepedagogerna som är mottagare. 
Båda parter har just sina förväntningar, inställningar och förhoppningar då det gäller 
projektet. Dessa har visat sig ha lite olika riktning, något som egentligen inte är särskilt 
förvånande.  
  
Det finns både positiva faktorer och negativa faktorer i projektet. Vår förhoppning är att 
kunna uppmärksamma dessa för båda parter för att projektet skall få bästa möjliga utveckling. 
Det finns två aspekter när det handlar om dessa avgörande faktorer, dels relationen pedagog – 
barn men också relationen pedagog – pedagog. När man talar om relationen pedagog – barn 
så måste man ta sitt tänk till hur förskolan ser ut idag och vad som faktiskt rent praktiskt är 
möjligt att genomföra. Det som då framstått som en negativ faktor är tidsaspekten. 
Förskolepedagogerna ser en problematik när det gäller kommunikationen mellan dem och 
barnen och tiden som de har att spela med. 
 

Tiden! Barnet har redan hunnit gå innan man har hunnit dra hela den där biten. 
(Förskolepedagog) 
 

När förskolepedagogen talar om tiden som ett hinder så talar hon om de fyra stegen som vi 
tagit upp tidigare i arbetet. Hon menar att det är de fyra stegen som tar för lång tid att 
praktisera. De fyra stegen innebär att man först observerar, sedan känslan, efter det vårt behov 
och slutligen ett önskemål. I NVC är kommunikationen ett centralt redskap som man 
använder sig av för att undvika konflikter, tanken är att man skall kommunicera sig ur dem. 
Man ska förklara sitt behov och sin önskan på ett sådant sätt att man undviker konflikter. 
Detta är som i citatet nedan något vi pedagoger ska hjälpa barnen med.  
   

Att skapa en dialog måste därför vara helt centralt i arbetet med att stärka barns språk- 
och kommunikationsförmåga. (Pape, 2003:107) 
 

Vi upplever att många av de saker som man kan se som hinder bottnar i våra kulturella 
traditioner. Man kan inte sticka under stolen med att det delvis handlar om makt och 
hierarkier. I vårt samhälle är det sällsynt att man ser en vuxen och ett barn på samma nivå. 
Normen är att man ser den vuxne som den som har kunskapen och är vis och enkelt förklarat 
vet bäst.  Det handlar mer om förskolepedagogen än barnet har vi fått uppfattningen av. 
Vuxna har olika kulturella traditioner som sitter djupt rotade i oss och dessa är svåra att rubba 
över en natt. Med projektet Kontaktskapande kommunikation handlar det om att byta 
förhållningssätt och detta är givetvis inte något som sker direkt utan det tar tid. Lindblad som 
vi intervjuat säger så här: 
 

Men jag kan ju säga att det tar ju tid i vår kultur med det som vi är uppväxt med, det här 
sättet att vara mot varann. Med det som vi är födda med i ryggmärgen så tar det lång tid, 
bara att integrera det här nya sättet att tänka på. (Marie Lindblad) 
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Att det tar tid att vänja sig av med ett gammalt mönster är något som de flesta av oss är 
medvetna om och kan relatera till vare sig det gäller sluta röka eller sluta bråka. Tidsaspekten 
i den meningen att det tar tid att gå från ett synsätt till ett annat är vi medvetna om men vi vill 
ändå inte se det som ett hinder för själva förskoleinteraktionen. Alla förhållningssätt och 
metoder handlar ju mer eller mindre om att ta på sig nya eller andra "glasögon" och sedan se 
på saker och ting ur ett annat ljus. 
 
Den andra faktorn, relationen pedagog – pedagog lägger tonvikten på det positiva med 
projektet. Det man kan se är nämligen det faktum att relationerna pedagogerna emellan har 
stärkts i och med projektet. Projektet har lett till en ökat kommunikation och reflektion hos 
förskolepedagogerna. Man samtalar och utbyter tankar och idéer på ett annorlunda sätt än 
tidigare. Förskolepedagogerna säger sig även ha fått bättre kontakt med sina känslor och har 
lärt sig sätta ord på dem. NVC-verksamheten har slutligen alltså lett till att skapat ett utökat 
reflekterande förhållningssätt och en öppnare dialog förskolepedagogerna emellan. Något som 
är till stor nytta för verksamheten i sin helhet. 
 
 
8. Sammanfattning och slutsatser 
 
Vårt syfte med detta arbete var att dokumentera och utvärdera NVC-verksamheten på två 
förskolor i Stenungsund. Idén föddes ur frustration över avsaknad av kunskap om 
konflikthantering på lärarutbildningen. Vi instämmer med Säljö (2000) om att desto fler 
konflikter som en pedagog ställs inför desto större kunskap för att ta i tu med dem får han 
eller hon. Dock anser vi att man redan i sin utbildningsfas borde få ta del av viss kunskap i 
ämnet. Vi har fått upp ögonen för hur viktig pedagogens roll verkligen är. Utan att för sakens 
skull låta som en klyscha, så är pedagogen en förebild för barnen. Därför blir dennes synsätt 
och förhållningssätt avgörande för barnens utveckling.     
  
Om man ser på vuxen/barn relationen ur ett historiskt perspektiv så finns det tydliga 
skillnader på hur man förhåller sig idag och förr. Marie Lindblad menar att om vi vuxna 
ger barn respekt så kommer vårt förhållande bli mer ömsesidigt. Vidare menar hon även 
att barns behov har lika stort värde som vuxnas.Detta synsätt om att barns och vuxnas 
behov har lika stort värde och skall ägnas lika stort intresse är något som inte var 
normen förr. (jfr. kap.3.3)  
 
Ur ett teoretiskt perspektiv ligger förhållningssättet NVC under det sociokulturella 
perspektivet. Det handlar mycket om att utnyttja varandras tankar och resurser. Man har också 
en tro på barnet som kompetent och som pedagog vågar man ha ”is i magen”.  Till skillnad 
från ett behavioristiskt synsätt där det handlar mer om ett rätt- och feltänkande och där den 
vuxna står över barnet. Inom behaviorismen ställer man sig positiv till belöningar och 
bestraffning för att nå utveckling. Detta är ett förhållningssätt som skiljer sig radikalt från 
NVC. Tanken med NVC är att man skall kunna förebygga och även trappa ner konflikter. (jfr. 
kap. 3) 
 
Vi har uppfattat att vår metod, i form av intervjuer har gett oss en öppen och ärlig 
kommunikation med förskolepedagoger och NVC-pedagog. Gruppintervjuerna med 
förskolepedagogerna har skapat reflektion och väckt många intressanta tankar. Bland annat 
tankar om hur viktig pedagogens roll verkligen är. Det är ett stort ansvar att arbeta med 
människor.  
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Om möjligheten hade funnits till längre studier på området så kanske resultatet och 
slutsatserna hade fått ett större djup. Konflikthantering som ämne i sig och projektet 
Kontaktskapande kommunikation i sin helhet är så stort och brett att man behöver lång tid för 
att först studera förhållningssättet och sedan för att reflektera och se det i ett djupare 
perspektiv och med nya ”glasögon”. 
 
 
8.1 Hur kan arbetet gå vidare? 
 
Generellt syftar examensarbeten till att ge möjlighet till egen utveckling, utveckling av den 
professionella rollen samt till att utveckla och förnya skolverksamheten. Vi har upplevt att 
alla tre delar har behandlats i och med vårt projekt. Inte minst den delen som berör den egna 
utvecklingen. När man får möjligheten att behandla ett specifikt ämne under en längre period 
så har man också mer utrymme för reflektion. Reflektionen i sin tur leder till många nya 
insikter och kunskaper, något som vi båda upplevt då vi tillsammans tagit oss an detta projekt. 
Just det här projektet är begränsat till förskolan men det skulle vara intressant att plocka in det 
även i skolans värld och se hur det skulle tas emot i det forumet. Men denna gång ligger alltså 
fokus på förskolan och vad vi som studerat detta en längre period kan se för möjligheter och 
hinder för just förskolan och de som är verksamma där. 
 
Då vi uppfattat NVC som ett förhållningssätt till livet och allt i det så har vi en tanke om att 
man bör fokusera på pedagogen i första hand och barnen i andra hand. För att det skall kännas 
naturligt för den individ som äger synsättet. Eftersom NVC inte är något som man plockar 
fram och använder utan ett förhållningssätt som skall finnas inom en, ungefär som en livssyn. 
Trots att man fokuserar på pedagogen själv så hamnar inte barnen ute i kylan. Detta beroende 
på att vuxna är förebilder för barn. Det är allmänt känt att barn inte gör så som man säger till 
dem utan så som vi själva gör. Vi vill påstå att det sätt som pedagogen agerar på mot sina 
kollegor, mot föräldrar samt mot barnen påverkar barnet. Så även fast man lägger fokus på sig 
på sig själv som människa och pedagog så kommer barnen att svepas in i synsättet mer eller 
mindre. 
 
Som vi nämnt ovan så vore det intressant att utveckla och vidga projektet Kontaktskapande 
kommunikation genom att ta in det i skolan. Det som man redan nu kan ana bli ett problem är 
tidsaspekten. Inom skolans fyra väggar slåss man hela tiden mot tid och olika intressen. Rent 
generellt är det dags för fler kommuner, förskolor och skolor att inse värdet och vikten av att 
ta upp och belysa konflikthantering i verksamheten. När det handlar om barnomsorg, vare sig 
det är förskola och skola så har alltid pengar och ekonomi ett finger med i spelet. Det är 
sanningen och ett faktum som man måste ta hänsyn till när man talar om framtid. 
 
Det man slutligen kan konstatera är att det, precis som med det mesta, finns både styrkor och 
svagheter med projektet och med NVC som förhållningssätt. De handlar egentligen om två 
delar, dels relationen pedagog – barn och dels relationen pedagog – pedagog. I första 
relationen är tiden en svaghet och en negativ faktor som bör tas hänsyn till och i andra 
relationen så ligger en styrka. Nämligen den som berör kommunikation och utvecklingen 
pedagogerna emellan. Dessa olika faktorer kan vara värt att ta med i beräkningen då man 
arbetar vidare med projektet. 
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Muntliga källor 
 
Intervju med Marie Lindblad 7/12-06  
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Bilaga 1 
INTERVJUUNDERLAG 

 
INFÖR 
 
Vad hade du för förväntningar innan? 
Hade du hört talas om NVC innan kursen? 
Presenterades kursen på något speciellt sätt?  Hur informerades ni… 
Varför tror du att det blev just konflikthantering som kurs? 
Har det gjorts satsning på förskolepersonalen tidigare? 
Tyckte eller kände du något speciellt innan kursen? 
 
MÖTET/KURSEN 
 
Första intrycket av kursen? 
Hur var stämningen? 
Platsen? 
Vad kände du? 
Vad var bra med kursen?  
Vad var dåligt? 
 
EFTER 
 
Uppfylldes dina förväntningar? 
Varför eller varför inte? 
Kändes innehållet i kursen viktigt? Oviktigt? 
Vad ser du för möjligheter respektive svårigheter att använda det i praktiken? 
 
VERKSAMHETEN/FRAMTIDEN 
 
Har du kunnat använda NVC i praktiken? 
I så fall på vilket sätt? 
Eller varför inte? 
Inställning till modellen? 
Har du någon uppfattning om vad föräldrarna tycker? 
Vad säger de andra kollegorna? 
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Bilaga 2 
 

Fotografier från kurstillfällen 
 

 
Tofta Gård, Orust 

 

 
 
 
 



 26 

Bilaga 3 
 

Fotografier från kurstillfällen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Lindblad, NVC-pedagog 


