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Studien syftar att undersöka hur åtta förskollärare uppmärksammar relationer, 
konflikter, sociala roller samt makt i arbetslaget. Vidare behandlas barnens påverkan 
av eventuella konflikter samt maktrelationer som sker i arbetslaget utifrån 
förskollärarnas tankar. Förskollärarna har intervjuats i syfte att få ta del av deras 
tankar och resonemang om makt och konflikter och hur barnen kan påverkas av vad 
som sker i verksamheten. För att analysera förskollärarnas resonemang, har bland 
annat Säljös (2000) sociokulturella perspektiv, Galtungs (1969) teori angående 
konflikthantering samt Harre ochVan Langenhoves (1999) positionerings teori 
använts.  Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om att olika typer av 
konflikter och olika positioner etableras inom arbetslaget och att barnen påverkas 
negativt av vad som sker inom arbetslaget enligt förskollärarna. Resultatet från 
intervjuerna visar att kommunikation mellan förskollärare enligt dem själva har stor 
betydelse för hur konflikter ter sig och hur konflikter hanteras. Personliga egenskaper 
hos förskollärarna upplevs ha betydelse för konfliktens uppkomst och hantering. 
Slutsatser som kan dras av studien är att förskollärarna är medvetna om att det 
förekommer konflikter och olika positioner inom deras arbetslag och att barnen kan 
påverkas av det på olika sätt genom att återspegla konflikten i olika beteenden enligt 
förskollärarna. 
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1  Inledning 

Vår erfarenhet från förskolan säger oss att konflikthantering är någonting som 
verksamma pedagoger kommer att möta. Tallberg Broman (2006) belyser i sin 
forskning att konflikter tar mer tid i anspråk än lärarna tror och att människor 
reagerar olika på hur andra individer i deras närhet handlar. Hon menar vidare att 
det är i människans natur att försöka tolka och omtolka det vi hör. Tallberg Broman 
(2006) menar att om inte pedagoger är medvetna om att alla människor innehar en 
viss slags makt kan de heller inte förändra och förbättra relationerna i arbetslaget. 
Nedan har vi gestaltat en situation som speglar våra egna erfarenheter från 
yrkeserfarenheterna som pedagoger. 
Det är en solig dag och jag promenerar mot min arbetsplats. Jag älskar faktiskt 
mitt jobb, tänk om alla fick känna så här. Denna dag är vigd åt reflektion 
tillsammans med alla pedagoger på avdelningarna.  Tillsammans sätter vi oss i 
reflektionsrummet och börjar diskutera hur vi arbetar med likabehandlingsplanen i 
verksamheten. Diskussionen flyter på men jag uppmärksammar att några få 
pedagoger har mycket större talutrymme i diskussionen. Plötsligt frågar 
samtalsledaren om det är någon som vill tillägga någonting. Ingen verkar vilja 
säga någonting men plötsligt sägen en kvinna att hon har funderar lite och hon 
ifrågasätter hur de tänker om en specifik situation. Detta blir startskottet till en 
mycket obehaglig situation då en pedagog väljer att trycka ner henne och faktiskt 
undrar om hon är riktigt klok. Jag ser att hon är nära till gråt men jag och de 
övriga pedagogerna sitter som förlamade och säger ingenting. Mötet avslutas och 
vi går hem. Dagen efter dyker inte den utsatta pedagogen upp. Jag frågar var hon 
är? Jo hon är hemma… hon har visst ont i magen… som vanligt. 

Situationen ovan illustrerar en destruktiv konflikt som innebär att det blir en kamp 
mellan inblandade parter, men alla konflikter behöver inte bli destruktiva, en del 
konflikter kan även bli konstruktiva och det innebär att man hjälps åt att finna en 
lösning på problemet. Konflikter handlar inte bara om negativt maktutövande och 
destruktiv positionering människor emellan utan kan också vara någonting som 
bidrar till större förståelse mellan pedagoger och ett öppnare klimat på arbetsplatsen 
menar Jordan (2013). Intresset för vad som sker i arbetslaget och hur barn påverkas 
av det har därför länge varit ett intressant ämne för oss.   
Wahlström (1996) beskriver att maktstrukturer finns i alla arbetslag. Hon 
menar vidare att på en kvinnodominerad arbetsplats är relationer extra viktiga 
och relationerna till kollegor kan påverka hur individen mår och agerar i 
vardagen. Wahlström (1996) belyser att ordet makt är laddat och svårt att tala 
om och därför borde det vara ett återkommande samtalstema i ledningsgrupper. 
Vidare menar Wahlström (1996) att makt och sociala roller endast kan upplevas 
inifrån den aktuella gruppsammansättningen. Makt och maktutövning är 
således komplicerade frågor inom ramen för en förskolepraktik. 

Läroplanen i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) är ett dokument som 
pedagoger är skyldiga att följa. Där står det att läsa att förskollärarna tillsammans 
med arbetslaget har ett ansvar att de normer som skapas gynnar alla barn på 
förskolan.  

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
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människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 
värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.  (Utbildningsdepartementet 
2010, s. 4) 

Vi avser att undersöka hur relationer, konflikter, makt och sociala roller mellan 
pedagoger i ett arbetslag kan påverka barnen på förskolan enligt förskollärarna. Vi 
anser det lämpligt att lyfta dessa tankar för att alla barn enligt läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) ska ges samma möjlighet till ett gott socialt klimat 
samt att vi som pedagoger ska vara förebilder för barnen. 

 1.1  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar och uppmärksammar 
relationer, konflikter, sociala roller och makt i arbetslaget samt hur de anser att det 
påverkar barngruppen. 

 1.2  Forskningsfrågor 

● Hur upptäcks konflikter i arbetslaget? 
● På vilket sätt upplever förskollärarna att det finns makt och sociala roller 

mellan pedagoger på förskolan? 
● Hur påverkas barnen av konflikter och maktrelationer i arbetslaget enligt 

förskollärarna? 

 1.3  Uppsatsens disposition 

I kapitel två redogörs för de teoretiska utgångspunkterna och forskning som är 
relevanta för studien. Centrala begrepp presenteras tillsammans med tidigare 
forskning. 
I kapitel tre redogörs för metoden som valts för studien. Vidare redogörs respondent 
urvalet. Slutligen presenteras genomförandet med koppling till reliabilitet, validitet 
och etiska överväganden. 
I kapitel fyra redogörs resultatet utifrån de åtta intervjuerna. Resultatet är 
strukturerat under följande rubriker: Konflikters uppkomst, förskollärarnas 
självbild, status och makt inom arbetslaget, förskollärarnas föreställningar om väl 
fungerande arbetslag, Förskollärarnas åsikter om respekt i arbetslaget, 
förskollärarnas konflikthantering med barn samt effekter av förskollärares 
handlande. 
 I kapitel fem presenteras analysen. Analysen är strukturerad under följande 
rubriker: Konflikters uppkomst, förskollärarnas självbild, status och makt inom 
arbetslaget, förskollärarnas föreställningar om väl fungerande arbetslag, 
Förskollärarnas åsikter om respekt i arbetslaget, förskollärarnas konflikthantering 
med barn samt effekter av förskollärares handlande. 
I kapitel sex presenteras slutsatser, metoddiskussion och diskussion samt förslag till 
vidare forskning. 
Slutligen presenteras referenslitteratur och bilagor som har legat till grund för 
studiens genomförande. 
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2  Bakgrund och tidigare forskning 

Vår studie bygger på hur verksamma förskollärare ser på begreppen relationer, 
konflikter, sociala roller och makt i ett arbetslag samt hur det påverkar barnen enligt 
förskollärarna. I följande del presenterar vi de bärande begreppen för vår studie: 
Relationer, arbetslag, sociala roller, konflikter och makt. Vi har valt att presentera 
begreppen och tidigare forskning tillsammans då de bärande begreppen förutsätter 
en teoretisk diskussion. 
Det finns flera studier (Dolk, 2013; Johansson, 2002; & Skånfors, 2010) som belyser 
makt, konflikter och relationer mellan barn på förskolan samt mellan barn och 
pedagoger. Till skillnad mot Skånfors (2010), Johanssons (2002)  och Dolks (2013) 
studier, är studier om maktrelationer i arbetslag inte lika vanliga. 
Teorier som ligger till grund för studien är det sociokulturella perspektivet  
(Säljö 2000), Galtungs (1969) teori om konflikthantering (se figur 1) samt Harre och 
Van Langehovs (1999) teorier om positioner. Teorierna ger oss en grund för 
förståelse angående hur människliga konflikter uppstår, de bidrar även till att förstå 
människors handlingar i sociala sammanhang. 
Enligt Säljö (2000) är grundtanken med det sociokulturella perspektivet att det sker 
ett samspel mellan människor. Det innebär att människor kommunicerar med 
varandra och att de går in i en interaktion med andra människor, där de sedan lär och 
utvecklas i samspel utifrån andras handlingar och beteenden. Hur människor sedan 
använder sig av det som de hör och ser har betydelse för hur man själv utvecklas.  
Säljö (2000) skriver att kommunikation och språk är viktiga verktyg inom det 
sociokulturella perspektivet eftersom att det är det som är länken mellan människor 
och dess omgivning då människor lär sig och utvecklas tillsammans med andra 
människor.  Kommunikationen och språket har betydelse för människans kultur och 
är därför mycket viktigt för det sociala samspelet mellan människor  
Galtungs (1969) teori om konflikthantering kan vara ett användbart verktyg då 
människor vill göra en konflikt begriplig och förstå dess uppkomst. I hans teori 
gestaltas konflikten som en triangel (se figur 1), där alla tre hörn, vilka kommer att 
redogöras för senare i studien, har betydelse för att kunna förstå och hantera 
konflikten.  
 Harre och Van Langenhoves (1999) positioneringsteori utgår från hur människor 
positionerar sig själva och andra genom kommunikationen. I sociala relationer 
menar de att det uppstår roller utifrån hur människor kommunicerar med varandra 
vilket leder till olika positioner i arbetslaget. Teorin innebär att människor får eller 
blir tilldelade roller som de sedan agerar utifrån i sociala situationer. I de roller som 
uppstår får varje människa en speciell funktion eller ett handlingsmönster som de är 
medvetna eller omedvetna om. Harre och Van Langenhove (1999) menar att en 
människa som anser sig ha hög status också automatiskt ger andra människor en 
maktlös position. 

 2.1  Om arbetslaget i tidigare forskning 

I Munkhammars (2001) avhandling Från samverkan till integration. Arena för 
gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar beskriver hon arbetslag som en 
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grupp människor som strävar och samarbetar mot ett mål. I ett arbetslag tar de 
inblandade på sig olika sociala roller. Ett arbetslag i förskolan kan ses som ett team 
där skilda yrkeskategorier tillexempel barnskötare och förskollärare samarbetar för 
att nå ett mål. 
I Olssons (1996) avhandling Kollektivt lärande framgår att en gemensam värdegrund 
är viktig för samarbetet i arbetslaget.  Avhandlingen visade att arbetslagen sällan 
reflekterade över värdegrunden samt att målen för verksamheten sällan 
konkretiserades. Avhandlingen visade att arbetslagen fick avsatt tid för att reflektera 
tillsammans. Några förskollärare valde dock att tala om saker som inte rörde 
verksamheten. Olsson (1996) skriver att vissa individer inte möjliggjorde för att 
kollektiv reflektion skulle bli möjlig. I avhandlingen såg han att det fanns sociala 
roller i arbetslaget som de inblandade var omedvetna om. Han menar vidare att kritik 
inom arbetslaget kunde förekomma genom ord och blickar med syfte att tillrättavisa 
enskilda lärare. Han beskriver att de arbetslag som var väl fungerande hade en öppen 
och tillåtande kommunikation.  Han menar att det är viktigt ha ett gemensamt mål 
samt en helhetssyn som kan bidra till ett väl fungerande arbetslag. Han har även 
uppmärksammat att i mindre fungerande arbetslag kan förhållningssättet och 
arbetssättet variera mellan pedagogerna. Vissa pedagoger påverkar andra pedagoger 
negativt och han menar att det kan handla om pedagoger som är väldigt framåt och 
på så sätt inte låter andra pedagoger komma till tals och handling. Slutligen menar 
Olsson (1996) att enskilda pedagoger kan ha stor påverkan på hur arbetslaget 
fungerar.   
I Munkhammars (2001) avhandling var syftet med studien att synliggöra hur 
pedagoger med olika befattningar arbetar tillsammans samt hur de ser på samverkan 
i arbetslaget.  I avhandlingen ingick nio pedagoger som var lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger. Lärare med olika kompetenser kan ha olika förväntningar på målet 
med verksamheten, därför är det viktigt att individerna i ett arbetslag samarbetar 
med varandra såväl socialt som professionellt. Hon skriver vidare att i alla arbetslag 
finns olika typer av sociala roller och alla olika roller behövs för att kunna 
komplettera varandra i ett arbetslag. Hon beskriver att dialog, diskussion och 
reflektion är viktiga delar som pedagoger behöver jobba med för att få ett väl 
fungerande arbetslag. Resultatet av Munkhammars (2001) avhandling visar att det 
finns tydliga och mindre tydliga maktrelationer och sociala roller mellan de olika 
yrkesgrupperna och det bidrar till att individerna blir styrda av varandra men också 
styr sig själva. 
Mathiasson (1994) talar om informella och formella grupper, han menar att formella 
grupper består av olika människor på en arbetsplats. Det innebär att individerna har 
liknande arbetsuppgifter och samma ledare, pedagogerna på arbetsplatsen har inte 
valt att arbeta tillsammans då ledaren har valt den specifika gruppen. I en informell 
grupp har individerna valt varandra utifrån gemensamma intressen och en känsla av 
samhörighet. Mathiasson (1994) menar dock att i formella grupper finns det ofta 
informella gruppbildningar, som innebär att individer med liknande intressen dras 
till varandra inom arbetslaget. 
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 2.2  Sociala relationer i arbetslaget 

Säljö (2000) beskriver att alla relationer mellan människor sker genom att de 
samarbetar och integrerar med varandra samt med den omgivning de befinner sig i. 
Vidare menar Säljö (2000) att det är viktigt att försöka förstå det samspel som sker i 
relationerna mellan olika personer för att det inte ska kunna bli missförstånd. Enligt 
Säljö (2000) innebär ett sociokulturellt perspektiv att människor samarbetar och 
samspelar med varandra, vilket påverkar hur människor ser på sig själva men också 
hur de uppfattar andra. 
Aspelin och Persson (2011) beskriver att en relation kan ses som en förbindelse 
mellan människor. De menar att relationer bygger på ömsesidighet mellan 
människor och hur de påverkar varandra. Wahlström (2005) skriver att alla 
pedagoger i förskolan ständigt är involverade i olika relationer med barn, föräldrar 
och andra pedagoger. Öhman (2009) menar att människor både bekräftar och 
avvisar varandra i olika relationer.  Därför anser Wahlström (2005) att det alltid är 
pedagogernas ansvar att ge förutsättningar i verksamheten för att goda relationer 
uppstår mellan alla individer. Enligt Andersson (1999) är det av stor vikt att 
pedagogerna stöttar varandra i arbetslaget för att bidra till att ett gott klimat uppstår. 
Andersson (1999) skriver därför att det är viktigt att alla människor behöver få bli 
lyssnade på och respekterade för den individ den är, för att ett gott socialt klimat ska 
uppstå inom arbetslaget. I ett arbetslag är det viktigt att reflektera över olika begrepp 
som förekommer i vardagen för att få en gemensam värdegrund skriver Öhman 
(2009). Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att det är lätt att leta fel hos barnen 
när verksamheten eller relationer i arbetslaget inte fungerar.  Däremot är de dock 
kritiska till att pedagoger letar fel hos barnen då de anser att pedagogerna måste 
granska sitt eget förhållningssätt och förhålla sig kritiska till sin egen professionalitet.  
 
Henderson och Argyle (1985) belyser i sin forsknings artikel hur fyra olika typer av 
relationer kan bidra eller försvåra det dagliga arbetet på förskolan, relationerna är: 
Social friends, Friends at work, Workmates och Conflicts relations. Henderson och 
Argyle (1985) skriver att en relation i Social friends innebär att individer har en 
relation till varandra på arbetet men att denna relation även har utvecklats till en 
privat relation utanför arbetet. I den andra relationen Friends at work är 
människorna på arbetsplatsen goda kollegor på arbetet men inte privat, på arbetet 
drar sig kollegorna till dem som har liknande intressen som sig själva. Den tredje 
relationen benämner de som Workmates vilket innebär att arbetet är i fokus och 
relationerna till varandra i arbetslaget består endast av en arbetsrelation.  Henderson 
och Argyle (1985) menar även att den här relationen kan ses som en formell relation 
vilket innebär att individen varken gillar eller ogillar den andra individen. Den fjärde 
relationen, Conflict relations innebär att individerna inte gillar varandra samt att det 
ofta uppstår konflikter mellan parterna på arbetsplatsen.  De ser att olika relationer 
på en arbetsplats kan ge upphov till stress, socialt stöd, glädje och delaktighet.  
Resultatet belyser att relationerna mellan individerna kan variera beroende på i vilka 
interaktioner som individerna har ett utbyte med varandra. Sammanfattningsvis 
belyser studien att vänner på jobbet har en positiv påverkan för hur mycket stress 
individen klarar samt att goda relationer leder till att individerna trivs på 
arbetsplatsen.  
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 Lenneer-Axelsson och Thylfors (2005) beskriver att kvinnor och män uppfattar 
relationer på olika sätt. De menar att kvinnor ofta har svårare att samarbete med 
någon som de inte gillar medan män inte uppvisar lika stora svårigheter. Lenneer-
Axelsson och Thylfors (2005) menar att män inte lägger in känslor lika mycket som 
kvinnor. I ett kvinnodominerande yrke finns det risk för att kvinnors känslor och 
relationer till andra kan påverka kollegorna inom ett arbetslag.  

2.3  Betydelsen av kommunikation i arbetslaget 

Åberg (1999) beskriver att syftet med ett arbetslag är att arbetslaget ska kunna lösa 
uppgifter bättre tillsammans med hjälp av kommunikation.  Enligt Åberg (1999)  
krävs det en tydlig kommunikation i arbetslaget för att kunna möjliggöra ett optimalt 
samarbete. Wahlström (2005) menar att det är av vikt att alla parter som arbetar 
tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Wahlström (2005) menar vidare att i 
alla arbetslag uppstår olika roller och därför måste pedagogerna kommunicera och 
samarbeta för att få ett fungerande arbetslag. Säljö (2000) menar också att 
kommunikation mellan människor är viktigt för att de ska kunna samarbeta med 
varandra och för att kunna förstå varandra. 
 Ekstam (2004) menar att kommunikation bygger på en mottagare och en sändare 
och att det kan bli missförstånd då människor tolkar och omtolkar det som de hört 
utifrån egna föreställningar och erfarenheter. Han beskriver vidare att 
kommunikation kan vara verbal eller ickeverbal genom att kommunikation sänds via 
kroppsspråket och det talade språket. Han påpekar att det kan tolkas olika av 
mottagaren vilket kan ge upphov till missförstånd. Ekstam (2004) beskriver därför 
att det är viktigt att fråga vad sändaren menar för att undvika missförstånd. En viktig 
del i kommunikationen är det aktiva lyssnandet menar Lenz Taguchi och Åberg 
(2005), samtidigt menar de att lyssnandet är en process som hela tiden kan 
förbättras. Här påpekar Ekstam (2004)att människor måste vara fokuserade på vad 
sändaren vill förmedla och människor måste också försöka förstå budskapet utan att 
värdera och tolka vad de hör och ser för att undvika missförstånd. Lenz Taguchi och 
Åberg (2005) och Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) belyser att 
det är pedagogers uppgift att skapa mötesplatser där kommunikation uppmuntras 
både för barn och för pedagoger i förskolan. För att kunna skapa goda relationer 
menar Friberg (2011) att individer behöver kunna kommunicera i mötet med andra 
människor. För att en god kommunikation ska uppstå måste människor vara 
medvetna om att alla individer har olika sätt att uttrycka sig på skriver Friberg (2011). 
 

2.4  Om konflikt och makt-teoretiska perspektiv 

Jordan (2013) beskriver att konflikter är något som kan upplevas som dramatiskt för 
en del människor, samtidigt menar han att en konflikt inte behöver upplevas så, den 
kan även upplevas som något positivt för en del människor. Om man ser på konflikter 
som någonting som tillhör vardagen argumenterar Jordan (2013) att pedagoger kan 
behöva olika metoder för att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Han 
beskriver att en konflikt uppstår när någon har önskemål som hen inte vill släppa och 
att en annan individ samtidigt blockerar dessa önskemål. Han menar att det väcks en 
frustration i människan som gör att någon av individerna agerar. Vidare beskriver 
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han att individer ofta har starka skäl som gör att hen inte vill släppa sina önskemål 
dock är önskemålen inte alltid genomtänkta. Han skriver att arbetslivets konflikter 
kan uppstå i samverkan på tre nivåer: individnivå, relationsnivå och systemnivå. På 
individnivån väljer man att se på personlighet och olika beteendemönster för att 
förklara en konflikt. Han skriver att den individuella personen ses som en orsak till 
en konflikts uppkomst. Han menar att det kan uppstå konsekvenser för den enskilda 
individen så som varningar och hot om omplacering. På relationsnivån uppstår 
konflikter i relationen mellan individer. På denna nivå söks orsaken till konflikten i 
relationen mellan individerna och man försöker ofta att reda ut 
meningsskiljaktigheter. Jordan (2013) förklarar att det kan leda till större respekt 
mellan individerna i arbetslaget om meningsskiljaktigheter reds ut. På systemnivån 
utgår man från att organisationen och resursfördelningen kan bidra eller minimera 
risker för att konflikter uppstår. Han påpekar att en viktig faktor för att undvika 
organisationskonflikter är ett tydligt ledarskap. 
 Ahrenfelt och Berner (1996) beskriver två typer av konflikter. Den öppna även kallad 
den konstruktiva konflikten och den dolda även kallad den destruktiva konflikten. 
Den öppna konflikten innebär att alla inblandade är medvetna om konflikten och att 
det sker ett samarbete mellan de inblandade så att de kan försöka finna en lösning på 
problemet. För att kunna samarbeta i den öppna konflikten behövs en god 
kommunikation och att de respekterar varandra och har en vilja att hjälpa varandra. 
Den dolda konflikten innebär att samtliga inblandade är medvetna om att det finns 
en konflikt men att konflikten inte är accepterad att tala om och det innebär att det 
lätt blir en kamp mellan de inblandade. I en dold konflikt är det lätt att det uppstår 
en aggression mellan de inblandade parterna. En dold konflikt kan bidra till att 
människor upplever stress och  det kan leda till att de får ett dåligt självförtroende.  
Ahrenfelt och Berner (1996) belyser att ett öppet klimat på arbetsplatsen är en 
förutsättning för att minska konflikter. 
Nilsson (1993) beskriver att människligt samspel består av inverkan, inflytande och 
status mellan flera individer. I detta samspel menar han att det kan uppstå mönster 
som bidrar till kontroll, inflytande, status och makt. De mönster som uppstår kan i 
arbetslaget leda till att det blir en makthierarki. Nilsson (1993) menar dessutom att 
alla personer i ett arbetslag har en viss del av makt både medvetet och omedvetet, 
därför ses varje person som en del av en helhet där man ständigt påverkar varandra. 
Sundin och Sundin (2012) beskriver att olika roller uppstår i relation till individers 
förhållningssätt, arbetssätt och positioner. De menar att alla former av roller behövs 
på arbetsplatsen för att arbetslaget ska fungera optimalt dock är det mycket viktigt att 
pedagogerna reflekterar över sitt eget förhållningssätt. Här beskriver de att 
förväntningarna som ställs på individen bidrar till vilken roll man får. Roller kan vara 
föränderliga då individen kan få en annan roll i ett annat sammanhang. Det finns en 
risk enligt Sundin och Sundin (2012) att arbetslagets struktur bidrar till att individen 
blir låst till en oönskad roll som kan vara svår att bryta.  
Thornberg (2004) beskriver tre varianter av roller: upplevd, utförd och förväntad roll. 
En upplevd roll innebär att en person tror att hen innehar en viss roll inför övriga i 
arbetslaget. Men i praktiken behöver det inte stämma överens med andras 
uppfattning utan det är tolkningen utifrån den enskilda individens känsla som är av 
betydelse. En utförd roll innebär att människor uppvisar olika beteenden i 
handlingar. Människor är omedvetna om de beteenden de uppvisar och det är endast 
andra människor som uppmärksammar beteendet. En förväntad roll innebär att en 
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individ får en roll utifrån vad andra förväntar sig. Thornberg (2004) beskriver att det 
kan uppstå problem i fall de tre rollerna krockar med varandra. Problemet kan då 
leda till att det uppstår inre konflikter hos den enskilda personen. 
 
 I Harre och Van Langehoves (1999) positioneringsteori beskriver de hur människor 
positionerar sig själv och även andra människor, på olika sätt i olika situationer 
genom kommunikation. De beskriver två nivåer i positioneringsteorin, första 
position och andra position. De skriver att en individ som innehar första positionen 
har makt att styra över andra medan en individ som innehar andra position behöver 
underkasta sig individen som innehar första positionen. De menar också att olika 
positioneringar kan ge upphov till konflikter.   
 
Fredsforskaren Johan Galtung (1969) har utvecklat ABC-modellen, även kallad 
konflikttriangeln som ett verktyg för att synliggöra konflikters olika sidor utifrån 
triangelns tre hörn (se figur 1).  Han menar dock att varje konflikt är unik och har 
unika lösningar.  

                                                            
                                                                      
                                                                 

                                                 
                                                                         Beteende                                

Attityder   Motsättningar 
 
           Figur 1 ABC modellen/konflikttriangeln (Galtung, 1969) 
 
Galtung (1969)menar att A hörnet i triangeln står för attityder, B hörnet för 
beteendet och C hörnet för motsättningar. De tre hörnen kommer fortsättningsvis 
benämnas som A, B, C hörnen. 
Galtung (1969) beskriver att A hörnet står för attityder. I A hörnet blir subjektet i 
konflikten synligt. Enligt honom utgår A hörnet från vad individerna känner, tänker 
och vill i konflikten.  Han menar att vad individen tänker om sig själv, sin omgivning 
och om konflikten i sig har betydelse för hur konflikten kan lösas. Han menar vidare 



13 
 

 

att människor funderar på vilka känslor konflikten har väckt och hur individen 
hanterar dessa känslor. För att vilja lösa en konflikt behöver parterna vara 
motiverade. 
Galtung (1969) beskriver att B hörnet står för beteende. I individens beteende finns 
någonting som frustrerar en annan person och det leder till irritation som i sin tur 
leder till en konflikt. Han beskriver att om man utgår från B hörnet ser man hur 
parterna agerar i konflikten i direktkommunikation, handlingar och fysiskt våld. 
Direktkommunikation betyder här att kommunikationen är verbal eller icke verbal i 
tillexempel samtal och förhandlingar men även genom kroppsspråk. Handlingar 
betyder här att individen agerar utan att ha kommunicerat med sina kollegor. Fysiskt 
våld innebär att människor försöker vinna makt i en konflikt genom att använda våld 
mot andra människor.  
 Galtung (1969) beskriver att C hörnet står för motsättningar. I C hörnet ligger fokus 
på sakfrågor. Han beskriver tre typer av konflikter som kan uppstå i C hörnet: 
fördelningskonflikter, positionskonflikter och ordningskonflikter. 
Fördelningskonflikter betyder att konflikter uppstår när människor ska dela på 
resurser som till exempel pengar eller tid. 
Positionskonflikter innebär att konflikter uppstår när människor konkurrerar om en 
position i ett system till exempel en chefs position. Han beskriver att 
positionskonflikter ofta är svåra att lösa. Ordningskonflikter innebär att konflikter 
uppstår när människor förhandlar om regler tillexempel sociala normer.  
 

2.5  Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att inkludera åtta respondenter från åtta olika förskolor.  
Samtliga respondenter är kvinnor. Vi är medvetna om att utfallet skulle kunna te sig 
annorlunda om vi istället eller också hade valt manliga respondenter även om detta 
inte är absolut säkert. Respondenterna är alla verksamma som förskollärare och vi 
utelämnar därmed medvetet barnskötare och män vilket även detta skulle kunna ha 
lett till en annan bild av verksamheten. 
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     3  Metod 

I denna del presenteras metoden och urvalsprincipen som vi använt. Vidare beskrivs 
genomförandet, bearbetningen och analyserandet av studien samt de fyra etiska 
aspekterna. 
 

 3.1  Forskningsmetod 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats med målinriktat bekvämlighets 
urval (Bryman, 2011). Vi har använt intervju som verktyg för att få en större 
förståelse av konflikter, makt, sociala roller och relationer i arbetslaget. Bryman 
(2011) beskriver kvalitativ datainsamling och intervju som ett sätt att få djup 
förståelse av respondenternas tankar. Vårt syfte var att få ta del av hur förskollärarna 
uppfattar relationer, sociala roller, makt och konflikter i arbetslaget samt hur det 
påverkar barn gruppen enligt dem. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer med tjugoåtta förskrivna frågor, samt följdfrågor vid behov. Således har 
samma frågor ställts till samtliga respondenter (se bilaga 2). Bryman (2011) menar 
att en fördel med semistrukturerade intervjuer är att det går lättare kan följa ett tema 
men att frågorna ändå lämnar utrymme för respondentens egna tolkningar och 
tankar. Av bakgrund till detta menar vi att intervju som metod passar den här studien 
bra. Förhoppningsvis kan intervju som metod ge djupa och täta svar från 
förskollärarna, vilket också är syftet med studien. Slutligen har vi använt litteratur 
och tidigare forskning till analys och slutsatser. 

 3.2  Forskningsdesign 

Vår Studie utgår från Brymans (2011) tvärsnittsdesign som innebär att vi avser att 
undersöka vad som sker just nu på de aktuella arbetsplatserna. Informationen har 
samlats in från kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare. Vårt syfte är att 
undersöka hur det ser ut just nu i respondenternas arbetslag. En fördel med att 
använda sig av en tvärsnittsdesign enligt Bryman (2011) är att det är lättare att kunna 
urskilja både likheter och skillnader i den kvalitativa undersökningen, eftersom att 
undersökningen grundar sig på vad som är aktuellt just nu. 

 3.3  Urval  

 Åtta utvalda förskollärare har tillfrågats om deltagande studien. De åtta 
respondenterna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval, då förkunskap om deras 
bakgrund finns samt att tiden för studien är begränsad (Bryman 2011). 
Förskollärarna är verksamma inom två kommuner i Mellansverige och alla åtta 
arbetar på åtta olika förskolor. Sju respondenter är förskollärare och den åttonde är 
biträdande förskolechef tillika förskollärare.  Vi har i den här studien intervjuat 
henne i rollen som förskollärare, men hon själv lyfter svar som rollen av både 
förskollärare och förskolechef. Vi valde att tillfråga de åtta förskollärarna eftersom vi 
känner dem sedan tidigare. Det skulle dock kunna ses som negativt, att kända 
förskollärare valts, då det kan upplevas som svårt att vara professionell under 
intervjuns gång.  Förhoppningsvis har de utvalda förskollärarna modet att ge en ärlig 
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bild av hur de upplever att arbetslaget fungerar i praktiken. Samtidigt har andra 
verksamma pedagoger valts bort som kanske hade kunnat ge en annan bild av 
relationer, sociala roller, makt och konflikter i arbetslaget samt hur det påverkar 
barnen. 
 

 3.4 Respondent beskrivning 

Fyra respondenter arbetar på olika förskolor i en kommun som kommer att 
benämnas som kommun 1 i resultatet och analysen. De andra fyra respondenterna 
arbetar på fyra andra förskolor i en annan kommun och den kommunen kommer att 
benämnas som kommun 2. Respondenterna är mellan trettio till sextio år och deras 
erfarenhet inom förskolan som förskollärare varierar mellan tre till trettiotre år. Två 
av respondenterna har tidigare arbetat som barnskötare innan de utbildade sig till 
förskollärare. Respondenterna har arbetat olika länge inom de arbetslag de nu 
arbetar och det skiljer sig mellan tre månader till tio år inom samma arbetslag. 
 

 3.5  Genomförande/databearbetning och analys 

Studien inleddes med att vi lämnade ut informationsbrevet (se bilaga 1) till 
förskolecheferna där de utvalda förskollärarna arbetar samt till de åtta utvalda 
förskollärarna. Samtliga förskollärare valde att medverka. Intervjuerna bestod av 
tjugoåtta frågor.  Vi genomförde intervjuerna enskilt. Intervjuerna genomfördes i två 
fall på respondentens arbetsplats, sex intervjuer utfördes hemma hos respondenten.  
Fyra av intervjuerna spelades in, de övriga förskollärarna ville inte bli inspelade.  Vi 
transkriberade de inspelade intervjuerna ordagrant, och de övriga antecknades 
noggrant. Genomförandet av intervjuerna varade trettio till femtiotvå minuter.  Vi 
utgick från förskrivna intervju frågor (se bilaga 2) som vi formulerat innan 
intervjuerna. Vi valde att bearbeta den insamlande informationen utifrån en 
kvalitativ analysmetod som innebär att vi arbetade med materialet tematiskt . 
Bryman (2011) beskriver att insamlat material måste bearbetas innan det kan 
analyseras. Vi färgkodade svaren för att kunna se likheter och skillnader. Resultatet 
sammanställdes sedan av oss tillsammans med hjälp av olika teman/underrubriker. I 
Språkrådet (2008) står det att ett resultat blir lättare att läsa om det används 
rubriker och underrubriker i en studie. Vidare användes teorier och tidigare 
forskning som stöd för analysen för att kunna påvisa likheter och skillnader. 

 3.6  Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet två viktiga delar för att bedöma 
studiens kvalitet. Begreppet validitet handlar om att se ett samband mellan slutsatser 
av studien och vad man avsåg sig att undersöka. Begreppet reliabilitet handlar om 
hur vida studiens resultat skulle bli det samma om studien upprepades. Innan 
genomförandet av intervjuerna beskrev vi för samtliga respondenter syftet med 
studien. Efter intervjun gav vi respondenterna en förklaring på hur vi har tolkat de 
centrala begreppen det vill säga relationer, arbetslag, sociala roller, konflikter och 
makt som låg till grund för vår studie. Att beskriva för respondenterna hur vi tolkat 
begreppen menar Bryman (2011) är ett sätt att öka tillförlitligheten i studier. 
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Relationer och konflikter kan upplevas som ett känsligt ämne och svaren kan 
påverkas av detta.  Förhoppningsvis har förskollärarna modet att ge oss en tydlig och 
ärlig bild av hur de upplever förskolan och dess strukturer. Reliabiliteten i studie kan 
ha påverkats då vi valde sedan tidigare kända respondenter. Vi hade kunnat öka 
studiens reliabilitet med att komplettera med andra metoder tillexempel 
observationer. Bryman (2011) beskriver att vid en kvalitativ intervjustudie kan 
reliabiliteten stärkas genom att ställa uppföljningsfrågor. Då vi utgick från 
semistrukturerade intervjuer har vi haft en möjlighet att ställa uppföljnings frågor 
när svaret kändes otydligt. För att säkerhetsställa validiteten i studien har vi 
tillsammans komponerat intervjufrågorna. Vi tror att frågorna skulle kunna ge oss ett 
giltigt resultat för att belysa forskningsfrågorna. Inom kvalitativ forskning menar 
Bryman (2011) att det kan vara svårt att säkerhetsställa hög validitet och reliabilitet 
då resultaten inte mäts som de gör i en kvantitativ studie. Vi anser dock att 
trovärdigheten i studien är hög då vi har transkriberat och analyserat det insamlade 
materialet samt gjort kopplingar till teori och tidigare forskning. 
 

 3.7  Etiska aspekter 

I studien har hänsyn tagits till de fyra etiska aspekterna som belyses i 
Vetenskapsrådet (2011) och Bryman (2011). Det fyra aspekterna är samtyckeskravet, 
informationstyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att lämna ut informationsbrevet till 
förskolecheferna för de utvalda förskollärarna och till förskollärarna vi önskade 
intervjua. Respondenterna informerades om att intervjun skulle kunna avbrytas om 
de önskade det. Vidare förklarades att om det skulle komma frågor där respondenten 
inte kände sig bekväm så skulle dessa frågor utelämnas. I informationskravet bör 
studiens syfte tydliggöras för att inga missförstånd ska uppstå. Hänsyn har tagits till 
detta genom att tydliggöra syftet, dels i informationsbrevet men även muntligt. 
Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna avidentifieras. Det har vi tagit 
hänsyn till genom att berätta för förskollärarna att deras riktiga namn och 
förskolornas namn inte kommer att användas i resultatet. Förskollärarna 
informerades även om att deras förskolor skulle benämnas utifrån kommun1 eller 2. 
Samtliga respondenter godkände användandet av deras ålder, anställningsår samt 
positioner i studien. Bryman (2011) beskriver att nyttjandekravet handlar om hur det 
insamlade materialet kommer att användas. I studien betyder det att respondenterna 
har fått information att då studien är avslutad kommer också materialet att kasseras 
dock kommer det slutgiltiga arbetet läggas upp på DIVA.  
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4 Resultat 

Här presenteras vårt resultat utifrån de åtta intervjuerna som genomförts. 
Förskollärarna kommer här att presenteras som respondenter och kommunerna är 
numrerade med kommun 1 och kommun 2 då det har betydelse för resultatet. 

4.1 Konflikters uppkomst 

När respondenterna tillfrågas om hur konflikter syns och upptäcks inom arbetslaget 
beskriver en respondent att det sällan är några konflikter på respondentens förskola. 
Hon säger att pedagogerna har ett mycket öppet klimat i arbetslaget. Däremot 
berättar hon att hon själv har varit inblandad i en konflikt ganska nyligen. Hon 
förklarar det med att säga:  
 

 Andra pedagoger uppmärksammade att det var en konflikt och andra personer i arbetslaget sa 
till henne att de såg och hörde att de två inte var överens. 

 
 De övriga respondenterna beskriver att konflikter kan uppstå när någon i arbetslaget 
snackar skit om någon annan. Två av respondenterna berättar att de kan märka på 
kroppsspråk och blickar om det förekommer konflikter i arbetslaget. En av dessa 
respondenter uttrycker sig med att säga:  
 

Man kan märka på en kollega, typ att någon suckar när man säger någonting och även visar med 
kroppen genom att vända bort huvudet.  

 
En annan respondent beskriver att hon är en ”känslomänniska”. Hon förklarar det 
med att säga: 
 

 Jag kan märka på vissa människor hur de mår, jag känner oftast av olika stämningar i 
arbetslaget, det gör att jag ofta försöker medla så att inte olika åsikter blir ett problem.  

 
Slutligen säger en respondent att: 
 

 Konflikter blir synliga då kollegor gråter och ofta säger att de har ont i magen, vilket leder till 
att de ibland mår riktigt dåligt på sitt arbete.  

 
Tre respondenter berättar om konflikter som slutat bra eller mindre bra. Den första 
respondenten berättar att de nyligen haft en mindre konflikt på hennes arbetsplats, 
hon beskriver det med att säga: 
 

Jag ville mer och mina kollegor tyckte att jag var för drivande, jag jobbar fortfarande för att de 
ska få ett gemensamt mål för barnen och verksamheten. Jag tror att det kommer att sluta bra, 
jag kommer aldrig att ge mig för barnens skull. 

 
Den andra respondenten berättar om konflikter genom att säga: 
 

 De flesta konflikter slutar bra bara man får en möjlighet att ventilera sina känslor, jag tycker att 
chefen är väldigt viktig hon måste förstå att vi måste ges möjligheter att prata om vad som sker i 
arbetslaget.  
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Den tredje respondenten berättade om en konflikt i arbetslaget som inte slutade så 
bra för en kollega då hon säger: 
 

Det har hänt att personal bytt avdelning när en konflikt inte går att lösa, situationen var jätte 
ansträngd för alla som arbetade i arbetslaget och konflikten ledde till att det blev förflyttning av 
en kollega.  

 
 Respondenterna berättar om vilken form av stöd de kan få vid interna konflikter. 
Samtliga respondenter förklarar att de vet att de har rätt till stöd vid konflikter i 
arbetslaget från förskolechefen, beteendevetare och personalstrateg. Hälften av 
respondenterna nämner även biträdande förskolechef som ett stöd. Två respondenter 
beskriver att stödet uteblev till en kollega som behövde stöd. En av dessa 
respondenter förtydligar det med att säga:  
  

Jag vände mig till förskolechefen då en kollega inte mådde bra men förskolechefen gav oss ingen 
hjälp. Hon förstod inte allvaret i kollegans upplevelse. 

 
 
 

 4.2  Förskollärarnas självbild 

På frågan hur respondenterna ser på sig själva som kollegor, svarar samtliga 
respondenter att de ser sig som goda kollegor. De beskriver sig själva som bland 
annat ödmjuka, lyhörda, snälla, flexibla och även samarbetsvilliga. En respondent 
beskriver sig själv i rollen som förskollärare som en:  
 

Hänsynsfull person som inte kör över någon annan och i rollen som biträdande förskolechef är 
jag lyhörd för kollegor. Jag är en chef som har tydliga mål men jag vill inte vara dominant. Vi 
diskuterar och reflekterar tillsammans.   

 
En annan respondent förklarar sin syn på sig själv som kollega genom att säga:   
 

Jag vill mycket med barnen och verksamheten och därför ser jag mig själv som en ja sägare, jag 
ser hellre möjligheter än hinder men det gör inte alltid mina kollegor.  

 
Vi frågade om de tror att deras kollegor skulle beskriva dem på liknande sätt som de 
själva beskriver sig på. Hälften av respondenterna tror att de skulle beskrivas på 
liknande sätt av sina kollegor. En respondent förtydligar det genom att säga:   

 Vi som pedagoger i arbetslaget har fått skriva lappar till varandra för att belysa kollegors 
positiva egenskaper och här har jag fått det bevisat att min syn på sig själv stämmer överens 
med hur kollegorna uppfattar mig.  

  De fyra övriga respondenterna är osäkra på om de skulle beskrivas på liknande sätt 
av sina kollegor. En av dessa respondenter säger:  

Kanske upplever de mig som väldigt målmedveten men jag hoppas på ett positivt sätt. 

 En annan respondent skrattar och säger:  

Ja, jag tror de tycker att jag är jobbig för att jag vill hela tiden. Ja är mitt favoritord  
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4.3  Status och makt inom arbetslaget 

Hälften av respondenterna ansåg sig själva ha hög status i arbetslaget. En respondent 
belyser det genom att säga.  

Jag har hög status i mitt arbetslag, eftersom mina kollegor litar på mig.  

Vidare säger en annan respondent att hon tror att status och makt handlar om den 
egna personligheten. En tredje respondent säger att hon ser sig själv som en ledare 
eftersom hon tar tag i saker och har lätt för att prata.  Två av respondenterna 
beskriver det ganska snarlikt genom att säga att de börjar se på sig själva på ett annat 
sätt nu och de menar att det kan ses som en form av ett eget status till sig själv. En av 
dessa respondenter säger.  
 

 Jag börjar hitta min plats i arbetslaget och det gör att jag vågar ta tag i saker, och när jag vågat 
ta tag i saker får jag också en slags status roll. 
 

 Det blir tyst en stund och sedan säger en respondent:  
 

Vi är jämlika i mitt arbetslag eftersom vi alla tre är förskollärare som jobbar tillsammans. 

 
Sju av åtta respondenter säger att det finns kollegor som har annorlunda status och 
makt än de själva och de menar att det kan märkas på attityder och blickar. Några av 
respondenterna belyser det genom att säga vissa kollegor väljer att ha låg status. En 
annan respondent säger: 

Flera kollegor är trötta på jobbet och det gör att de får låg status av kollegor och barnen men 
kanske även av föräldrarna. 

 Två av respondenterna säger att barnskötarna nervärderar sig själva och de menar 
att det innebär att de då får en lägre status. Slutligen belyser en respondent hur det 
ser ut på hennes arbetsplats då hon säger. 

Vissa har en hög status i hela huset, både positiv och negativ som påverkar både kollegor och 
barn på olika sätt. Vissa pedagoger är väldigt drivna och får på så sätt en högre status medan 
vissa inte vågar ta för sig och det leder till en lägre status.   

Sju av åtta respondenter beskriver att om man är framåt, drivande och positiv får 
man status i arbetslaget. En respondent belyser det med att säga: 

 Man måste veta vad man pratar om för att få status i sitt arbetslag. 

 Samtidigt belyser en annan respondent att man måste kunna:   

Hävda sig, genom att tala högt och tänka högt men även genom att prestera för att man ska 
kunna få makt och status i sitt arbetslag. 

 Till skillnad mot de andra respondenterna svarade en respondent med surt tonläge: 

  Om man vill ha makt så kan man bestämma och styra för att på så sätt bli chefens lilla 
hjälpreda, samtidigt så blir man inte så populär av sina kollegor om man är chefens hjälpreda.  
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4.4  Förskollärarnas föreställningar om väl fungerande 
arbetslag 

 Samtliga respondenter är eniga om att kommunikation är det viktigaste för att få ett 
fungerande arbetslag. Tre respondenter belyser dessutom att de tycker det är viktigt 
att pedagoger som jobbar med barn strävar mot samma mål inom verksamheten. En 
respondent belyser det med att säga:  

En gemensam begreppsuppfattning och barnsyn är viktigt för vårt arbete. Vi jobbar ju 
tillsammans med barnen och därför är det väldigt viktigt att vi strävar åt samma håll. 

 En respondent pratar om att vi måste ha en gemensam kunskapssyn att sträva emot . 
Medan en annan respondent säger att det är viktigt med gemensamma regler och 
normer för att ett arbetslag ska fungera optimalt. Samtliga respondenter säger att det 
lätt kan bli missförstånd i arbetslaget om man inte får möjlighet att reflektera 
tillsammans. Respondenterna beskriver även hur det är organiserat i verksamheten 
för att reflektion ska bli en del i vardagen. I kommun1 har arbetslaget på de förskolor 
de arbetar gemensam reflektion en gång i veckan. I kommun 2 blir reflektion i 
arbetslaget möjlig två gånger i månaden på de olika förskolorna. 

4.5 Förskollärarnas åsikter om respekt i arbetslaget 

 Samtliga respondenter uttrycker att det är viktigt att lyssna på varandra inom 
förskolans verksamhet. Två av respondenterna beskriver hur de får möjlighet att 
diskutera i arbetslaget, vilket de menar är av stor vikt för att kunna respektera 
varandras åsikter. En respondent förklarar att de ser varandra som ”kritiska vänner” i 
sitt arbetslag. Hon beskriver att de i arbetslaget försöker att uppmuntra varandra till 
utveckling. En annan respondent säger att: 

 Det är viktigt att förstå att vi är olika och att olikheter skapar möjligheter. Jag tycker dessutom 
att det är viktigt att vi har ett öppet klimat för att vi ska kunna respektera varandras åsikter.   

Respondenterna tillfrågades om de tror att alla vågar uttrycka sina åsikter öppet 
inom sina arbetslag. Hälften av respondenterna tror att alla kan uttrycka sina åsikter 
öppet. En av informanterna belyser det med att säga ”Ja(tystnad uppstår)men vissa 
tror inte att de kan göra det”. De övriga respondenterna tror inte att alla vågar 
uttrycka sina åsikter öppet eftersom de tror att kollegor är rädda för att säga som de 
tycker.  
Sex av åtta respondenter upplever att de har ett öppet klimat på sin arbetsplats. 
Vidare säger en respondent att:  

Vi har ett öppet klimat inom hela verksamheten men med olika ambitioner. 

 Två respondenter menar att de har ett öppet klimat men att det inte är så lätt för alla 
som arbetar där att arbeta utifrån ett öppet klimat. Två andra respondenter uttrycker 
att de absolut inte har ett öppet klimat på sina arbetsplatser. Varav den ena 
respondenten säger:  
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Inte ens jag känner att jag kan vara öppen mot alla kollegor i hela huset, varför det är så vet jag 
inte. 

Vid obekväma situationer belyser samtliga respondenter att de stöttar och backar upp 
varandra. När det handlar om arbetet i barngruppen beskriver samtliga av 
respondenterna att de är lyhörda för varandra. Varav en respondent säger: 
 

Just nu har vi barn som kräver totalt fokus av en pedagog. Vi brukar därför lösa av varandra 
under dagen så att det inte alltid är samma pedagog som stöttar ett visst barn hela tiden. 
 

Två av de åtta respondenterna berättar också om hur de kan känna sig obekväma 
med föräldrar. En av dessa belyser detta med att säga:  
 

Vissa föräldrar är fruktansvärt krävande och kan försöka spela ut pedagogerna mot varandra, 
därför är vi alltid två när vi har tillexempel utvecklingssamtal med dessa föräldrar, det känns ju 
tryggt när fyra öron hör bättre än två.  

 
Vi frågar hur respondenterna ser på likabehandling i förskolan.  Samtliga 
respondenter säger att de ständigt jobbar utifrån likabehandlingsplanen med barnen. 
De menar att olikheter är styrkor och därför ska likabehandlingsplanen alltid 
användas, de menar att den är jätte viktig inom förskolans verksamhet. En 
respondent belyser det med att säga: 

Absolut men tyvärr så arbetar man inte utifrån den i arbetslaget, den används mest i arbetet 
med barnen, tyvärr kränker vuxna varandra lika mycket som barnen. 

4.6 Förskollärarnas konflikthantering med barnen 

Samtliga respondenter belyser hur de jobbar med konflikthantering i arbetet med 
barnen. Hälften av respondenterna säger att de försöker vara närvarande och vara 
förebilder för barnen. Två av dessa respondenter beskriver att de jobbar 
förebyggande med konflikthantering, med hjälp av tillexempel teater, handdockor, 
lekar och litteratur. En annan respondent beskriver att de försöker jobba mycket med 
att bekräfta barnens känslor i en konflikt hon säger: 

 Det är viktigt att barnen får sätta ord på sina känslor i alla situationer och inte bara vid 
konflikter.   

Ytterligare en respondent uttrycker att: 
 Det är ju vårt uppdrag att se till att barnen blir demokratiska medborgare. Vi måste ju börja 
någonstans så varför inte på förskolan?. 

 

Slutligen säger en respondent att de inte arbetar så mycket med konflikthantering 
just nu eftersom att deras barngrupp för stunden är lugn. Vi frågar respondenterna 
om hur de visar att de är professionella när det gäller konflikthantering. Samtliga 
respondenter belyser vikten av kommunikation och samtal för att kunna vara 
professionella med både kollegor, barn och föräldrar. En respondent bekräftar det 
med att säga:   

Alla måste få höras och det är viktigt att se skillnad på person och situations konflikter därför 
har vi alltid situationsreflektion och går aldrig på en enskild person. 
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 Flertalet av respondenterna berättar att kollegor jobbar nära varandra, och kan 
därför bli lite beroende av varandra. De beskriver att det är viktigt att ge varandra 
beröm och bekräftelse för att få ett arbetsklimat som gynnar alla. En respondent 
säger slutligen ”Jag tar upp saker, rakt och tydligt. Men jag får fundera på hur jag 
lägger fram det”.  

 

4.7 Effekter av förskollärarnas handlande 

Samtliga respondenter är eniga om att det föreligger risker för barnen ifall det finns 
konflikter och olika makt positioner som förekommer inom ett arbetslag. Däremot 
säger en respondent ”då ska det ha gått riktigt långt ifall barnen ska påverkas”.  
Hälften av respondenterna ger en beskrivning på hur det påverkar barnen ifall det är 
osämja inom arbetslaget. En av dessa respondenter förtydligar det genom att säga:  

Barnen blir oroliga och de vet inte hur de ska bete sig, vem ska de lyssna på?  

 En annan respondent ger sin beskrivning på vad som kan ske med barnen genom att 
säga:   

Barnen känner av det, en del barn blir speedade och andra barn kan bli väldigt tillbakadragna 
om de märker att något inte riktigt stämmer, barn tar ju efter oss vuxna, de gör ju inte som vi 
säger de gör som vi gör. 

Vidare säger den tredje respondenten att:  

Hela barngruppen påverkas av vad som sker inom arbetslaget och förhållningssättet mellan 
kollegor blir som ringar på vattnet.  

Den fjärde respondenten blir upprörd när vi frågar om hur konflikter i arbetslaget 
kan påverka barnen. Hon säger: 

Om det är osämja inom arbetslaget påverkas barnen negativt. Barnen ser och hör hur pedagoger 
behandlar varandra vilket leder till att barn behandlar varandra likadant som vi gör. Att det är 
osämja i ett arbetslag händer tyvärr allt för ofta. Det är okej till en viss del så länge det inte går 
ut över barnen, det är ju inte barnens fel om inte pedagoger kan hålla sams sinns emellan. Vi 
arbetar ständigt med barnen hur vi ska behandla varandra men tyvärr så glöms det bort när det 
gäller oss vuxna. Får vi behandla varandra hur som helst? 

 Vid ett mindre fungerande arbetslag säger en respondent att barnen blir oroliga när 
det är rörigt i arbetslaget.  En annan respondent anser att det faktiskt är en chefsgrej 
om ett arbetslag inte fungerar. Slutligen berättar en respondent att på hennes 
arbetsplats finns det pedagoger som tycker att hela ”barngruppen är negativ”. Hon 
beskriver hur hon upplever att andra pedagoger klagar på att barnen är så krävande 
och negativa. Hon säger att barnen påverkas stark av dessa pedagoger då barnen 
enligt respondenten uppvisar liknande beteende som pedagogerna.  
Hur kan då barnen se att ett arbetslag inte är överens?  Fyra respondenter berättar att 
barnen ser på dem att de inte är överens i sina arbetslag, de menar att alla handlar 
olika när de är med barnen. En annan respondent belyser att pedagoger kan vara 
oense om många saker och hon berättar att barnen då kan känna sig nervärderade. 
Slutligen säger en respondent att: 
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 Barnen har supersyn och hörsel de känner av kroppsspråket och tonläget, och tyvärr så försöker 
barnen ofta att läsa av oss vuxna speciellt vid fel tillfällen.  

Om det uppstår svåra konflikter i arbetslaget som inte går att lösa berättar tre av 
respondenterna att det kan hända att personer blir omplacerade till ett annat 
arbetslag. Vidare menar dessa respondenter att barnen påverkas av att personal 
försvinner och att det kanske kommer någon ny som de inte känner.  En respondent 
säger att hon har varit med om en omplacering av en kollega alldeles nyligen. Hon 
berättar också att hon har påverkats starkt av att konflikten inte gick att lösa eftersom 
att barnen också blev påverkade av det. Samtliga respondenter beskriver att de får ta 
hjälp utifrån av någon professionell om inte konflikterna går att lösa inom 
arbetslaget. 
 Samtliga respondenter bekräftar att deras förhållningssätt påverkar barnen och att 
barnen är glada och trygga när ett arbetslag fungerar optimalt tillsammans.  En 
respondent belyser att barnen är trygga och glada när de ser att pedagogerna är glada 
och visar att de trivs. Hon förtydligar det med att säga: 

 Barnen vill och de kommer gärna med förslag på vad de vill göra när de ser att vi är glada. 

 Slutligen lyfter en respondent sina tankar och säger: 

 När ett arbetslag fungerar har vi roligt tillsammans, alla liksom. 
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5  Analys  

Utifrån förskollärarnas svar kommer vi här att analysera och tolka resultatet. Dessa 
kopplas till teori och relevant litteratur samt vårt syfte och forskningsfrågor. 

5.1   Hur konflikter upptäcks/  Öppen-dold konflikt 

I sju av respondenternas svar tolkar vi det som om att det är ganska vanligt att 
konflikter uppstår i arbetslaget. En respondent säger dock att det inte är vanligt 
förekommande med konflikter i arbetslaget.  Ahrenfelt och Berner (1996)  menar att 
konflikter kan ses som antingen dolda eller öppna. Här skulle resultatet kunna tolkas 
som om att respondenterna har upplevt båda konfliktvarianterna. Ahrenfelt och 
Berner (1996) menar att de dolda konflikterna kan skapa stress för de inblandade och 
leda till sjukskrivningar. Flera förskollärare i den här studien påtalar att det 
förekommer ”skitsnack, blickar, kroppsspråk och suckar”. De öppna konflikterna 
beskrivs inte lika tydlig då det endast är två förskollärare som berättar om konkreta 
situationer där konflikter uppstått. En av respondenterna berättade om att en kollega 
uppmärksammat respondenten i en konflikt då hon hade sett och hört saker. Trots 
att detta var en konflikt av öppen karaktär slutade de med att respondentens kollega 
blev omplacerad. Det framkom aldrig vad konflikten handlade om. Här belyser Åberg 
(1999) att kommunikation i arbetslaget kan vara en styrka till ett bra socialt klimat i 
arbetslaget och för att undvika konflikter.  

I studien har det framkommit att respondenterna är medvetna om det generella 
stödet som erbjuds vid svårlösta konflikter. Några av respondenterna beskriver att 
förskolechefen kan vara till hjälp. Två respondenter beskriver att de inte är nöjda 
med de stöd de fått, eftersom att inte förskolechefen hade funnits tillhands för en 
kollega som behövde stöd och stöttning. Förskolechefen har enligt läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) ett ansvar för stöd vid konflikthantering. 
Samtidigt menar Sundin och Sundin (2012) att det är viktigt att reflektera över sitt 
eget förhållningssätt i konflikthantering.  Respondenterna ger uttryck för att 
konflikter mellan barnen är lättare att lösa än konflikter mellan pedagoger. 
Respondenterna beskriver förebyggande metoder för konflikthantering mellan 
barnen som något viktigt, men att det tyvärr glöms bort när det gäller 
konflikthantering mellan de vuxna på förskolan.  

Flera av respondenterna säger att det förekommer mycket sjukskrivningar inom 
arbetslaget. Medan en respondent belyser att en del kollegor istället borde sjukskriva 
sig ”de orkar ju inte, de är trötta på sitt jobb”.  Åberg (1999) skriver att 
kommunikation inom ett arbetslag är viktigt för att kunna lösa uppgifter 
tillsammans. 

5.2  Förskollärarnas självbild 

Samtliga respondenter beskriver sig själva som ”goda kollegor”. Vilket vittnar om att 
dessa individer tror sig vara goda kollegor. Samtidigt svarar endast hälften av 
respondenterna att de tror att deras kollegor skulle uppfatta dem på liknade sätt. Det 
kan tolkas som att dessa respondenter inte är helt säkra på sin roll i arbetslaget. Här 
kanske respondenternas självbild skulle kunna stärkas genom en öppen 



25 
 

 

kommunikation i arbetslaget.  Olsson (1996), Åberg (1999) och Friberg (2011) menar 
att det är viktigt att stärka pedagogernas självbild då detta kan leda till ett gott socialt 
klimat i arbetslaget. Respondenterna menar å ena sidan att de är goda kollegor men å 
andra sidan att det inte riktigt säkra på att de uppfattas så. Enligt Thornberg (2004) 
kan människor i arbetslaget få roller utifrån andras tankar. Det kan vara riskabelt om 
en person säger sig ha hög status eller makt i arbetslaget, då andra kanske förväntar 
sig att det ska vara så. Kollegor som är osäkra på sig själva och inte känner sig trygga i 
arbetslaget kan då få en mindre betydande roll utav de kollegor som ser sig själva 
som att de har hög status och makt. Thornberg (2004), Nilsson (1993), Friberg (2011) 
Åberg (1999), och Wahlström (2005) anser att kommunikationen i arbetslaget är 
betydande för att roller inte ska bli statiska och kanske inte utvecklande för alla i 
arbetslaget. I Galtungs (1969) konflikttriangel påverkar A hörnet individens självbild 
och således dennes roll i ett arbetslag. Pedagogerna i vår studie ges olika 
förutsättningar för reflektion tillsammans. Olsson (1996) menar att om det inte ges 
reflektions möjligheter kan det skapa spänningar i arbetslaget. För att möjliggöra ett 
optimalt samarbete som även kan stärka pedagogens självbild behövs reflektion i 
arbetslaget enligt Munkhammar (2001).  

5.3 Status och makt inom arbetslaget 

Hälften av respondenterna säger att de har hög status och på så sätt makt i 
arbetslaget. Om man tolkar sättet att se på makt och status utifrån Galtungs (1969) 
konflikttriangel ser vi att A hörnet på triangeln står för attityder. I studien kan det 
tolkas som att attityder är vanliga då respondenter tillexempel säger ”jag tar tag i 
saker” ”jag tror det handlar om personlighet” och ”jag ser mig själv som en ledare” 
Dessa attityder kan tyda på att pedagogens egen självbild har betydelse för hur de 
upplevs i arbetslaget. I Galtungs (1996) konflikttriangel representeras C hörnet i form 
av positionskonflikter och det kan ses i likhet med att en respondent säger att ”man 
kan bli chefens lilla hjälpreda”.  Galtung (1969) menar att positionskonflikter är svåra 
att lösa men om det är ett öppet klimat på arbetsplatsen kan konflikter också 
synliggöras genom kommunikation vilket även Thornberg (2004), Nilsson (1993) 
Friberg (2011), Åberg (1999) och Wahlström (2005) menar. Henderson och Argyle 
(1985) menar att konflikter om status och makt kan skapa stress för de inblandade 
istället för samverkan i arbetslaget. Syften med arbetslag är enligt Åberg (1999) att 
lösa uppgifter bättre tillsammans. För barnens skull menar Olsson (1996) att 
pedagoger bör kunna samarbeta och kommunicera oavsett vilken status man har 
eller ges i arbetslaget. Olsson (1996) menar vidare att en öppen och tillåtande dialog 
är nyckeln till ett framstående arbetslag som i sin tur kan påverka barnen till det 
positiva i sina relationer. Även förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) 
belyser vikten av vuxna som förebilder. 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.  
(Utbildningsdepartementet, 2010 s. 4). 
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Utifrån Harre och Van Langehoves (1999) positionerings teori kan människor 
positionera sig själva och andra individer inom arbetslaget. I studien berättar vissa 
respondenter om andra kollegor, genom att säga tillexempel ”vissa väljer att ha låg 
status” och ”barnskötarna nedvärderar sig själva”. Harre och Van Langehove (1999) 
menar att en individ inte väljer att ha låg status utan att en individ får en viss roll i ett 
visst sammanhang. 

5.4  Förskollärarnas föreställningar om väl fungerande 
arbetslag 

Samtliga respondenter poängterar vikten av kommunikation för att få ett optimalt 
samarbete mellan pedagogerna i ett arbetslag. Ekstam (2004) menar att 
kommunikationen kan vara verbal eller ickeverbal och att all kommunikation har 
betydelse för hur vi agerar i vardagen. Galtungs (1969) B hörn representeras i form av 
beteenden. Galtung (1969) menar vidare att verbal och ickeverbal kommunikationen 
har betydelse för hur samarbetet i arbetslaget fungerar.  
Munkhammar (2001) belyser att det är viktigt att arbetslaget får förutsättningar för 
att kunna föra dialog med varandra. Reflektion i förskolan erbjuds i varierande 
omfattning i de två kommunerna. Respondenterna i kommun 2 erbjuds reflektion två 
gånger i månaden tillskillnad mot kommun 1 som erbjuds reflektion 1 gång i veckan.  
Brist på reflektion kan ge upphov till konflikter i arbetslaget menar Olsson (1996).  
Olssons (1996) studie visar också att det finns pedagoger som inte medverkade till 
gemensam reflektion, då de valde att diskutera händelser som inte var relevant för 
förskolans uppdrag. Det var dock ingenting som framkom i vår studie. Munkhammar 
(2001) menar att dialog, diskussion och reflektion kan bidra till att arbetslaget 
fungerar bättre. 

5.5  Förskollärarnas åsikter om respekt i arbetslaget 

Alla åtta respondenter säger att det är viktigt att lyssna på varandra för att skapa 
respekt.  Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver aktivt lyssnande som ett sätt att 
respektera och förstå varandra. Ekstam (2004) menar att det finns en sändare och en 
mottagare i kommunikationen och att detta kan bli en källa till missförstånd. Här 
menar Ekstam (2004) att det är viktigt att fråga vad sändaren menar för att undvika 
missförstånd. Munkhammar (2001) ser det som en styrka med ett öppet klimat då 
pedagoger vågar fråga och ifrågasätta. Sex av åtta respondenter menar att de har ett 
öppet klimat men endast tre av åtta respondenter tror att alla vågar uttrycka sin åsikt. 
Harre och Van Langehovs (1999) positioneringsteori belyser att det kan bli en fara för 
den enskilda individen då andras tankar om en individ kan påverka hur individen 
agerar. Vilket även Galtungs (1969) B hörn beskriver eftersom handlingar och direkt 
kommunikation har en betydelse för hur människor handlar . 
  
En respondent beskriver att de som arbetar i arbetslaget har olika ambitioner i 
arbetet med barnen. Kanske kan det vara så att om man har olika ambitioner kan det 
också skapa spänningar. Munkhammar (2001), Olsson (1996) och Wahlstöm (2005) 



27 
 

 

beskriver att pedagoger behöver ha ett gemensamt och tydligt mål med verksamheten 
för att kunna utvecklas som arbetslag. 
 
Samtliga arbetslag arbetar aktivt med likabehandlingsplanen med barnen. Samtidigt 
säger vissa respondenter att likabehandlingsplanen inte används i lika stor 
utsträckning mellan pedagogerna. Det skulle kunna bli en svaghet för det 
gemensamma arbetet då en respondent säger: 

 Absolut men tyvärr så arbetar man inte utifrån den i arbetslaget, den används mest i arbetet 
med barnen, tyvärr kränker vuxna varandra lika mycket som barnen. 

Här beskriver respondenten att hon upplever att det förekommer kränkningar mellan 
pedagogerna. Kanske behöver verksamheten ses över för att motverka kränkande 
behandling. Ekstam (2004) beskriver att människor behöver ifrågasätta vad andra 
menar för att undvika missförstånd. Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 
2010) belyser att alla människor ska behandlas respektfullt. Sju respondenter säger 
att de arbetar aktivt med likabehandlingsplanen dock framkommer det inte om 
respondenterna menar att den används i arbetslaget mellan pedagogerna eller endast 
i arbetet med barnen. 

5.6 Förskollärarnas konflikthantering med barnen 

Samtliga förskollärare i vår studie jobbar aktivt med konflikthantering mellan 
barnen. Det kan tyda på en medvetenhet kring konflikter, vilket även förskolans 
läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) förespråkar.  Det framkommer två typer 
av svar i materialet. Dels hur pedagogerna arbetar förebyggande kring 
konflikthantering men också hur pedagogerna gör i vardagen när konflikter 
uppstår. Tallberg Broman (2006) beskriver att konflikter tar mycket tid från 
verksamheten. Här kan Galtungs (1969) konflikttriangeln vara ett verktyg för att 
synliggöra konfliktens innehåll, då både A, B och C hörnen påverkar konflikten och 
utgången av en konflikt.  Förskollärarna beskriver tydligt att de anser sig vara 
professionella när det handlar om konflikthantering mellan barnen dock kan det 
tolkas som om konflikthantering mellan pedagoger inte är lika lätt att hantera då en 
förskollärare säger att de ”är viktigt att se skillnad på person och situation” i en 
konflikt. Jordan (2013)  menar att man bör undvika att lägga skulden på en enskild 
individ utan att istället se situationen som den bidragande orsaken till en konflikt. 
Slutligen tolkar vi det som om en respondent vill belysa sin självkännedom. Hon 
säger att hon är medveten om betydelsen av hur hon lägger fram någonting då det 
kan tolkas av den andra personen. Vi har tolkat det i likhet med Ekstams (2004) 
tankar om sändare och mottagare av ett budskap. 

5.7  Effekter av förskollärarnas handlande 

 Samtliga respondenter beskriver att barnen påverkas negativt om ett arbetslag inte 
samspelar och samarbetar. Säljö (2000) skriver att människor lär sig och tar efter 
andra i socialt samspel. Därför behöver pedagoger tänka på sitt eget förhållningssätt i 
arbetet med barnen. En respondent menar att konflikten måste ha gått långt för att 
barnen ska påverkas negativt. En annan respondent belyser att barnen tar efter oss 
vuxna.  Därför är det viktigt att de vuxna i förskolan är förebilder. Förskolans 
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läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) belyser att det är viktigt att vi är goda 
förebilder för barnen.  
 En respondent blir upprörd när hon tillfrågas om hur konflikter påverkar barnen. 
Kanske är det viktigt att kunna hantera sina egna känslor för att vara goda förebilder 
för barnen. Det fram kom inte i vår studie om hon blir upprörd för att barnen far illa 
av konflikter eller om hon har svårt att hantera sina egna känslor. Flera respondenter 
berättar att de vet att man kan bli omplacerade om det förekommer en konflikt som 
inte går att lösa. Att konflikter uppkommer inom ett arbetslag kan tolkas i likhet med 
Henderson och Argyles (1985) conflict relation, som innebär att det ofta kan uppstå 
konflikter mellan kollegorna på en arbetsplats. Förskolechefen har ett stort ansvar 
vid uppkomna konflikter på arbetsplatsen vilket även belyses i läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Några respondenter menar att barnen blir orolig 
när personal omplaceras på grund av osämja i arbetslaget. Aspelin och Persson 
(2011) beskriver att relationer mellan kollegor behöver vara varaktiga. Även barn 
behöver varaktiga relationer till pedagogerna i verksamheten för att de ska kunna bli 
trygga och utvecklas optimalt. Ett socialt samspel är något som Säljö (2000) belyser 
är viktigt för barns sociala förmågor. 
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6 Slutsats och diskussion 

I följande del kommer datainsamlingsmetoden diskuteras och hur det påverkar 
resultatet. Vi kommer vidare att redogöra för våra slutsatser utifrån våra 
forskningsfrågor, samt reflektera och diskutera kring resultatet. Slutligen kommer vi 
att ge förslag till fortsatt forskning. 

 6.1  Metoddiskussion 

Vi har valt intervju som datainsamlingsmetod för studien. Studien utgår från 
semistrukturerade intervjuer vilket även Bryman (2011) ser som en fördel då svaren 
kan följa ett tema men att det också är möjligt att få respondenternas egna 
tolkningar. Valet av metod har inneburit både för och nackdelar. Fördelen är att det 
har blivit mycket material att analysera och svar som haft stor betydelse för 
resultatet. En nackdel med metoden är respondenterna endast kunde intervjuas vid 
ett tillfälle samt att endast fyra intervjuer spelades in. Det kan även ses som en 
nackdel att vi känner respondenterna sedan tidigare då deras svar kan påverkas av 
det. För att öka tillförlitligheten av svaren hade det varit värdefullt om alla intervjuer 
hade spelats in, men eftersom att fyra förskollärare inte ville bli inspelade fick vi 
förlita oss på det skrivna materialet. Det hade även varit värdefullt att kunna 
intervjua respondenterna flera gånger. Då tidsramen för den här studien var 
begränsad var det dock inte möjligt att göra flera intervjuer. Det hade varit intressant 
att komplettera denna studie med flera metoder som tillexempel observation. Om vi 
istället hade valt enkät hade vi kunnat få ett bredare underlag av flera pedagoger för 
att kunna ta del av flera  respondenternas svar om sociala roller, konflikter och 
makthierarkier i arbetslaget och hur det kan påverka barnen i förskolan. Det skulle 
även varit intressant att gjort slumpmässiga intervjuer av pedagoger som vi inte 
känner sedan tidigare.  Man kan inte dra allt för stora slutsatser från resultatet av 
intervjuerna, och se dem som norm eller allmängiltiga, då vi endast har haft åtta 
respondenter som urval. I stället riktar vi oss på hur respondenterna på just de 
förskolorna vi valt uppfattar situationerna angående våra frågor. Vi har även använt 
tidigare forskning och litteratur för att analysera resultatet. 

 6.2  Diskussion                                                         

En slutsats som kan dras av denna studie är att de åtta respondenterna vittnar om att 
konflikter mellan pedagoger är någonting som förekommer på förskolan, vilket även 
Tallberg Broman (2006) beskriver är vanligt förekommande. Vi har fått exempel på 
vad som kan hända i ett arbetslag vid öppna och dolda konflikter. Respondenterna i 
den här studien beskriver konflikter som ”suckar, blickar, kroppsspråk och 
skitsnack”.  Förskollärarna i den här studien ger uttryck för att de själva hanterar 
konflikterna i arbetslaget och i vissa fall fått hjälp av andra instanser. Utifrån resultat 
kan det tänkas vara viktigt med reflektion och öppen kommunikation för att 
förebygga och hantera konflikter. Vi menar att det kan vara en fördel om det finns 
verktyg för att tolka och lösa uppkomna konflikter. Därför har vi använt oss av 
Galtungs (1969) konflikttriangel för att kunna förstå konflikterna som 
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respondenterna berättar om.  I likhet med Friberg (2011), Munkhammar (2001), 
Olsson (1996) och Åberg (1999) menar vi att kommunikation och ett öppet tillåtande 
klimat är viktigt för att konflikter ska kunna tolkas och redas ut. 
Förskollärarna i den här studien menar att det finns olika roller och strukturer i 
arbetslaget samt olika makt positioner. Vi menar att olika roller och positioner inte 
behöver vara något negativt eftersom att vi tänker att olika roller kan leda till att man 
kompletterar varandra. Vidare menar vi att alla förskollärare i den här studien är 
medvetna om att roller, makt och konflikter finns i arbetslaget. Vi tänker att om man 
är medveten om att det finns konflikter, roller och makt inom arbetslaget, kanske det 
finns en chans att förändra och förbättra uppkomna positioner till något positivt. Här 
menar vi att pedagoger i förskolan kanske behöver ta hjälp av förskolechefen eller 
andra utomstående för att kunna förändra positioner som uppmärksammas. 
I resultatet kan vi se i likhet med Harre och Van Langenhoves (1999) 
positioneringsteorier, att hur människor tänker om sig själv och andra har betydelse 
för vilken position man har eller får i ett arbetslag. 
En annan slutsats som framkommit i vår studie är att flertalet av respondenterna 
berättar att barnen påverkas negativt av vad som sker inom arbetslaget. Några 
respondenter menar att barnen kan känna av pedagogers förhållningssätt och att 
barnen då tar efter de beteenden som de ser och hör. Här drar vi paralleller till Säljö 
(2000) som belyser vikten av samspel för att lära sociala koder. 
 I resultatet av vår studie framkommer det att barn påverkas negativt om 
pedagogerna uppvisar destruktivt förhållningssätt mot varandra i arbetslaget. Säljö 
(2000) menar att barn lär i sociala samspel, vi ser att det föreligger en risk för barnen 
om samspelet i arbetslaget inte fungerar. Studien visar att vissa respondenterna talar 
om att individer väljer att ha låg status. Vi ställer oss tveksamma till att pedagoger 
väljer att ha en låg status. Vi tänker i likhet med Harre och Van Langenhove (1999) 
att en positionering bygger på att pedagoger kan få en viss status utifrån andras 
tankar om den andra personen. Vi menar att ett öppet klimat i arbetslaget skulle 
kunna öppna upp för diskussion kring pedagogers sociala roller och status i uppgift 
att förebygga statiska och kanske oönskade roller, vilket även Sundin och Sundin 
(2012) menar är viktigt. I studien ser vi att de två kommunerna ges olika 
förutsättningar för gemensam reflektion och det skulle kunna bidra till att konflikter 
uppstår, dock framkom inget sådant i vår studie.  Munkhammar (2001) menar att 
dialog, diskussion och reflektion är viktiga inslag för att arbetslaget ska fungera. Vi 
menar i likhet med Säljö (2000), Wahlström (2005) och Åberg (1999) att 
kommunikation är viktigt för att kunna samarbeta. Vi tänker att det är viktigt att man 
ser arbetslaget som en styrka där man tillsammans får möjlighet att jobba mot ett 
gemensamt förhållningssätt som även kan gynna barnen. Olssons (1996) studie visar 
dock att vissa pedagoger inte möjliggjorde för gemensam reflektion. Vi ser en fara 
med att inte ta tillvara på reflektionstiden eftersom vi anser att det är viktigt med 
gemensam reflektion, både för verksamhetens mål men också för att stärka 
gemenskapen i arbetslaget. I vår studie förekom både öppna och dolda konflikter i 
arbetslagen och här menar vi att Galtungs (1969) konflikttriangel kan användas för 
att förstå och hantera uppkomna konflikter. Vi menar att dolda konflikter kanske 
borde lyftas i reflektion med andra, eftersom att Ahrenfelt och Berner (1996) skriver 
att de dolda konflikterna kan få människor att se ner på sig själva. En konflikt i 
arbetslaget kan enligt respondenterna påverka barnen negativt. Vi menar att som 
förskollärare och pedagoger i förskolan använder vi oss av vår egen professionalitet 
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och personlighet som ett verktyg för att lära barnen det sociala samspelet. Säljö 
(2000) beskriver att det sociokulturella perspektivet handlar om att vuxna ska agera 
som förebilder till barnen så att barnen lär sig hur ett socialt samspel fungerar.  I 
läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010 s. 4) står det att: 

 Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.  
 

I studien ser vi att samtliga respondenter ser sig själva som goda kollegor vilket vi 
tolkar som att de har ambitioner och en vilja att vara goda kollegor. Däremot tror 
endast hälften av respondenterna att de uppfattas så av sina kollegor. Vi ställer oss 
undrande till varför det är så? Kanske behöver förskollärare och andra pedagoger 
inom förskolan jobba med sin egen självbild för att kunna vara goda förebilder till 
barnen. Våra tankar går i linje med Munkhammar (2001) då vi menar att ett 
gemensamt mål och en möjlighet att få reflektera tillsammans kan skapa 
förutsättningar för ett gott klimat på arbetsplatsen som även gynnar barnen. 
Munkhammar (2001) menar att reflektion och gemensamma mål i förskolan kan ses 
som en förutsättning för att stärka pedagogernas självbild.  Om pedagoger behandlar 
varandra på ett sätt som inte är acceptabelt enligt förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) hur kan då pedagoger vara förebilder till barnen? 
Om barnen ska få en möjlighet att lära sig sociala samspel med andra menar vi att 
vuxna måste vara medvetna om att barn ser hur pedagoger behandlar varandra, även 
Säljö (2000) belyser att barn lär i socialt samspel.  Det ingår i förskolans pedagogik 
att pedagoger inom förskolan ska lära barnen konflikthantering. I förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att verksamma pedagoger i förskolan ska 
vara som stöd för att hjälpa barnen att hantera och förstå konflikter som kan uppstå i 
förskolans verksamhet. Förskollärare ska även kunna hantera sig själv i samspel med 
andra, samt kunna hantera uppkomna konflikter professionellt. Här ser vi att våra 
respondenter ger uttryck för svårigheter då några vittnar om omplaceringar vid svåra 
konflikter.  Jordan (2013) menar att konflikthantering borde vara ett angeläget tema 
för ledningsgrupper. Vi menar att det också skulle kunna vara aktuellt på 
förskollärarutbildningen då konflikter är något som vi kommer att möta i praktiken. 
Kanske skulle Galtungs (1969) konflikttriangel kunna vara ett verktyg för att 
synliggöra konflikters uppkomst? Vi menar i likhet med Ahrenfelt och Berner (1996) 
att konflikter kan bli positiva om de hanteras på ett konstruktivt sätt.  Således visar 
studien att respondenterna menar att barn påverkas på olika sätt av konflikter i 
arbetslaget. Wahlström (2005) skriver att alla individer i förskolan är ständigt 
involverade i olika relationer, vare sig de vill eller inte. För att barn ska få möjligheter 
att lära i sociala sammanhang menar vi att pedagoger måste visa acceptans mot 
varandra i arbetslaget för att vara goda förebilder. För att möjliggöra 
konflikthantering behöver vi också ha kunskaper om hur konflikter uppstår och 
hanteras här menar vi att Galtungs (1969) konflikttriangel kan vara ett stöd för att 
förstå och hantera konflikter. I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) 
kan man läsa: 
 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra. (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9) 
 

En respondent beskriver att ”kollegor är trötta på sitt jobb”. Här menar vi att kanske 
har respondenten tolkat att kollegorna är trötta på jobbet och vi kan se detta som en 



32 
 

 

fara med att tolka andra då det lätt kan leda till missförstånd. Precis som Ekstam 
(2004) belyser att kommunikationen har en sändare och en mottagare ser vi vikten 
av att inte tolka information utan istället våga fråga hur personen menar. Det räcker 
inte alltid med att vara förskollärare menar vi, då vi tydligt ser att det ges ett uttryck 
för förskollärarens professionalitet men vi ser även att de uttrycker sig att de behöver 
annat stöd då de ser en gräns i vad de klarar i sin yrkesroll när det gäller konflikter i 
arbetslaget. Wahlström (2005) menar dock att det alltid är pedagogernas ansvar att 
ge förutsättningar i verksamheten för att goda relationer uppstår mellan alla 
individer. 
I vår kommande roll som förskollärare har vi genom den här studien insett vikten av 
vårt eget förhållningssätt mot kollegor, för att möjliggöra ett givande klimat för både 
barn och pedagoger på förskolan. Vi menar vidare att barnen bör få de bästa 
förutsättningarna till ett socialt samspel. Här ser vi att arbetslaget är en viktig del i 
det sociala samspelet då pedagogerna ska ses som goda förebilder enligt förskolans 
läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010).   
 

6.4 Vidare forskning 

Vi ser i studien att förskollärare har olika personliga egenskaper och även olika sätt 
att uttrycka sig på. Vi tänker att det kan leda till att konflikter och makt positioner 
uppstår men också att det skapas möjligheter till förändring. Därför skulle det vara 
mycket intressant att få ta del av hur förskolechefer tänker när de sätter ihop ett 
arbetslag för att kunna gynna ett optimalt samarbete mellan pedagoger. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till förskolechefer och förskollärare i förskolan. 
Hej! 
Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi heter 
Sara Hjalmarsson och Pernilla Johansson. Höstterminen-14 ska skriva vårt 
examensarbete i ämnet relationer, konflikter, sociala roller och makt. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar konflikter i 
arbetslaget samt hur det påverkar barngruppen. 
Med detta informationsbrev vill vi tillfråga dig om ditt deltagande i vår undersökning. 
Vi skulle vilja intervjua dig för att få ta del av dina tankar kring ämnet.  Intervjun 
kommer att pågå minst 30 minuter och den kommer att bestå av ett antal öppna 
frågor kring hur du ser på relationer, sociala roller, konflikter och makt i arbetslaget 
samt hur det kan påverka barnen. 
När vi intervjuar dig kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer, som 
innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när 
som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
konsekvenser för dig. Det innebär också att ditt deltagande och dina uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att vi kommer avidentifiera ditt 
och förskolans namn i arbetet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
När examensarbetet har blivit godkänt kommer vi att kassera intervju materialet. 
Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
för examensarbetet. 
Sara Hjalmarsson   XXX       e-post    
Pernilla Johansson  XXX      e-post      
Handledare 
Jonas Nordmark      XXX        e-post      
Eskilstuna 141114 
Med vänliga hälsningar 
Pernilla Johansson och Sara Hjalmarsson 
Datum                                                                                Underskrift 
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Bilaga 2 
Intervju frågor 
            Bakgrundsfrågor 

● Hur gammal är du? 
● Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 
● Hur länge har du arbetat i det här arbetslaget? ● Har du erfarenhet från andra 

arbetslag? 

Intervjufrågor 

● Hur ofta har ni gemensam reflektion i huset? 
● Hur upptäcks konflikter? 
● Har ni mycket sjukskrivningar på din arbetsplats? 
● Hur skulle du beskriva dig själv som kollega? Tror du att dina kollegor skulle 

beskriva dig på ett liknande sätt? 
● Vilken makt och status tycker du själv att du har i ditt arbetslag? Varför? 
● Kan du se att dina kollegor har annorlunda makt och status än dig och Varför? 
● Vilka metoder används för att få makt och status i arbetslaget? 
● Vad tror du påverkar hur arbetslag fungerar/inte fungerar? 
● Hur visar du att du är professionell när det gäller konflikter i arbetslag?  
● Tycker du att ni har ett öppet klimat på din arbetsplats?  
● Tror du att alla vågar uttrycka sina åsikter?  
● Hur arbetar arbetslaget för att respektera varandras åsikter och arbetssätt? 
● Vill du berätta om en konflikt som mynnat ut i någonting positivt. 
● Vill du berätta om en konflikt som inte slutat bra. 
● På vilket sätt stöttar pedagoger varandra i obekväma situationer? 
● På vilket sätt kan arbetslaget få stöd vid en intern konflikt? 
● Hur tänker du om likabehandlingsplanen? Gäller den i arbetslaget?  
● Hur syns det i verksamheten när ett arbetslag fungerar bra eller dåligt? 
● På vilket sätt tror du att barnen kan se eller höra om ni inte är överens i 

arbetslag? 
● Vad händer om arbetslaget inte kan lösa en konflikt? ● Hur vet du att en s.k. 

”dold konflikt” är löst? 

● Jobbar ni aktivt med konflikthantering mellan barnen? 
● Vilka strategier lär du barnen i konflikthantering? 
● Hur påverkas barnen av en eventuell konflikt i arbetslaget? 
● Kan konflikter mellan pedagoger i arbetslaget få konsekvenser för barnets 

samspels möjligheter på förskolan    
 

 
 
 
 


