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Abstract 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

The purpose of the study was to investigate if empathic communication (see definition 

further down) can contribute to children´s participation in a preschool environment. 

The purpose is answered through my research questions: Does the preschool teachers 

work  through an empathic approach, and if so how is it manifested in their cooperation 

with the children? 

Empathic communication in this context is equated with the term non violent 

communication; (nvc) an approach and a model of communicating with empathy, 

compassion and openness, which in itself, may contribute to less violent language and 

actions among children and adults, as well as greater cooperation and participation 

levels in their activities. 

The empirical data for this qualitative theses was collected through two interviews with 

two preschool teachers working in one nvc oriented preschool. I used semi-structured 

interviews, which is characterized by open questions and a curious and open attitude for 

me as an interviewer, where I tried to follow the interviewee by asking follow-up 

questions. Another part of the material I collected through non-participating 

observations of twelve children and one preschool teacher, in their everyday activities 

in a nvc oriented preschool.  

The theoretical understanding is based on the socio cultural perspective, a theory used 

to describe awareness of circumstances surrounding individuals and how their 

behaviors are affected specifically by their surrounding, social and cultural factors. This 

perspective also relates to how we communicate, understand, relate and cope with one 

another.  

 

The three socio cultural concepts cooperation (described through Vygotskijs theories), 

children´s participitation and empathy, (all parts of the nvc process), are presented and 
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described as a ground for the analyze of my empirical data. 

 

The Results presents the observations and the interviews, analysed through the social 

cultural view, in line with Vygotskijs theories of cooperation, as well as through the 

implication of the concepts children´s participation and empathy. The results are also 

discussed in the sight of the results of  two research surveys, presented in my essay, one 

investigating the effect of using the nvc as a model in preschools, the other one 

investigating children´s particiaption in a preschool environment. 

 

The conclusions of the study are that empathic communication (nvc) in many ways, can 

contribute to children´s participation in a preschool environment. This is seen in the 

interviews and confirmed in the observations; in the children´s behaviors, the preschool 

teachers approach and the unity in their cooperation. The results of this study is also 

confirmed by other studies in the research field. However, to consolidate my conclusions 

further, more and deeper studies in this area is needed. 

 

Key words: Non violent communication (nvc), children´s participation, cooperation, 

empathy  

Nyckelord: Icke vålds kommunikation, barns delaktighet, samspel, tillerkännande, empati 
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1. Inledning  

Jag har sedan många år haft ett brinnande intresse för kommunikation, och under åren 

också fördjupat mig genom praktiska kurser och litteraturstudier i ämnet. Under min 

förskollärarutbildning har jag reflekterat mycket kring hur jag som pedagog på bästa 

sätt ska kunna bemöta barnen med ett språk och förhållningssätt som de förstår och 

samtidigt kunna ge dem egna verktyg att hantera och uttrycka sina känslor med. 

Kommunikation anser jag nämligen vara en ovärderlig komponent för att lyckas i min 

roll som blivande förskollärare, både i relation till barngrupp, kollegor och i 

uppfyllandet av läroplanens strävansmål. Under förra terminens kurs: Ledarskap, 

kommunikation och konflikthantering presenterades i litteraturen flera olika 

kommunikationsverktyg och förhållningssätt, potentiellt användbara som hjälpmedel i 

arbetet på en förskola. Till min förvåning visade sig ett av dessa vara ett förhållningssätt 

jag sedan länge själv studerat och även, till viss del, använt mig av i mina egna relationer. 

Detta specifika förhållningssätt har, även om det krävts en hel del träning och tålamod 

för att greppa det, faktiskt hjälpt mig lösa riktigt svåra konfliktsituationer och även 

utvecklat min egen förståelse för mig själv och mina medmänniskor. Det handlar om 

förhållningssättet : ”Non violent communication, (nvc)” eller icke vålds kommunikation. 

Utifrån mina egna erfarenheter av nvc och med avstamp i kurslitteraturen fördjupade 

jag mig i ämnet och fann flera skolor och förskolor som använde sig specifikt av denna 

inriktning för sin verksamhet.  

 

Jag har valt att göra en mini-etnografisk studie, (mer om detta i avsnitt 5.2) då jag 

studerat barn och pedagoger i deras verksamhet på nvc-inriktade förskolor, under en 

kortare tid. Min intention har varit att genom observationer och intervjuer söka förstå 

barnen och pedagogernas unika sätt att uttrycka sig och eftersträva ett djupare, ”inifrån 

perspektiv.” 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa observationer och intervjuer 

”undersöka om, och i så fall på vilket sätt, ett nvc-inriktat arbetssätt kan bidra till barns 

delaktighet i förskolan.” 

 

För att besvara mitt syfte har jag använt mig av frågeställningen: 

• Om pedagogerna arbetar utifrån detta empatiska förhållningssätt, hur avspeglas det i 

samspelet med barnen? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Läroplanen i relation till Nvc 

Nedan har jag valt ut tre specifika citat ur Läroplanen, för att visa på sambandet mellan 

nvc och läroplansmålen. Enligt Läroplanen för förskolan Lpfö98/2010 (Skolverket) ska 

förskolan sträva efter att:  

 

• Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra (s.10).  

 

• Barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv(s.10).  

 

• Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation (s.12). 

 

”Non violent communication” eller ”nvc” som jag kommer att använda fortsättningsvis, 

är ett förhållningssätt som syftar till att hjälpa människan i hennes relationella samspel, 

vid konflikter och som stöd i att förstå sig själv och sina egna behov. Nvc skulle därför 

kunna vara ett användbart verktyg i processen att uppnå ovanstående läroplansmål, 

vilket gör förhållningssättet relevant att undersöka närmre. Bodil Weirsøe, pedagog och 

forskare i empatisk kommunikation ser på nvc som som ett praktiskt, professionellt 

kommunikationsredskap i mötet med barn och kollegor, ett effektivt medel att förstå 

och uppnå den värdegrund och de läroplansmål som förskolan förväntas förhålla sig till 

(Weirsøe, 2001). 

För att ge läsaren en djupare förståelse för nvc-begreppet som ligger till grund för mitt 

syfte och mina frågeställningar utvecklas i följande avsnitt begreppet under rubrikerna: 
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2.2 Nvc enligt grundaren och 2.3 Nvc-processen. 

2.2 Nvc enligt grundaren 

Den amerikanska psykologen Marschall Rosenberg, grundaren av nvc, växte upp på en 

våldsam plats i Detroit, Michigan. Till följ av en incident som hände när han var liten så 

började han fundera över två frågor:  

Vad är det som gör att vi tappar kontakten med vår medkännande natur 

och leder 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 s. 21).  

Anne-Christine Smith, socionom och verksam konsult inom kommunikation och 

konflikthantering utövar nvc i sin profession och beskriver modellen som en väg till 

kontakt och förändring. Smith (2001) förklarar att Rosenberg som vuxen och efter 

många års forskande blev medveten om vilken stor betydelse språket och användningen 

av orden har. Han utvecklade därefter, en teori om en icke våldsam kommunikation, 

eftersom han upptäckte att människor var omedvetna om sina känslor, behov eller 

önskningar och därför kommunicerade på ett våldsamt och dömande sätt.  

Weirsøe (2004) framhåller att nvc-modellen skriver in sig i välkända andliga och 

psykologiska strömningar som kristendomen, den humanistiska psykologin och den 

existentiella filosofin. Som kommunikationsteknik har nvc även likheter med-och skiljer 

sig från-andra kända kommunikationstekniker som assertiv kommunikation1 och NLP2  

Enligt Weirsøes (2004) tolkning av Rosenbergs beskrivning är nvc en modell som 

stärker vår förmåga att förbli mänskliga, även under svåra förhållanden och 

påfrestningar. 

 

                                                        
1 Att använda assertiv kommunikation är ett sätt att hävda sina egna behov och rättigheter och 
samtidigt visa respekt för andras rättigheter (Haakvort & Friberg, 2015, s. 14). 
 
2 Neurolingvistisk programmering (NLP) är en beteendepsykologisk modell som bygger på 
studier av professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin 
kommunikation (www.sv.wikipedia.org. Hämtad: 2015-12-06).  
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Nvc ger oss vägledning i hur vi kan ändra vårt sätt att uttrycka oss och vårt 

sätt att lyssna… Det innebär att vi uttrycker oss ärligt och tydligt, samtidigt 

som vi lyssnar med respekt och empati till andra (Rosenberg, 2003, s.23). 

2.3 Nvc-processen 

Enligt Rosenberg fokuserar vi i en situation med andra eller oss själva medvetet på fyra 

komponenter. Denna process hjälper oss att skapa ett kommunikationsflöde där tillit 

och medkänsla flödar. Nedan presenteras processens gång. 

Nvc-processen 

Genom fyra steg fokuserar man enligt Rosenberg (2003) på följande områden: 

1. De konkreta handlingar som man observerar och som påverkar ens mående  

2. Hur man känner i relation till det som man observerar  

3. Behoven, värderingarna, önskningarna etc. som får en att känna sina känslor  

4. De önskemål som man har och som kan berika ens liv  

Syftet med den Nvc-processen är att den ska fungera som en kommunikationsmodell till 

hjälp och stöd för en enklare samtalsdialog. Man visar respekt och lyssnar till varandras 

behov och känslor istället för att värdera och döma dem. Förutfattade meningar kring 

vad som anses som rätt respektive fel ska suddas ut. Det här är ett språk som ska ge 

möjlighet att utrycka känslor och behov, för att tydliggöra vad man önskar och behöver 

för att berika sitt liv just då (Smith, 2001). Det är viktigt att vara medveten om att man 

inte ska försöka ändra på andra människor och deras beteende för att få sin vilja fram. 

Det handlar istället om att skapa en relation byggd på ärlighet och empati vilket leder till 

att man känner av varandras behov. Kontentan av detta är att alla blir nöjda(Weirsøe, 

2004).  

Nvc är ett förhållningssätt som kan användas på alla kommunikationsnivåer och i flera 

olika sammanhang. Till exempel i nära relationer, familjer, skolor, organisationer och 

institutioner, terapi och handledning, affärsförhandlingar samt i alla slags dispyter och 

konflikter(Rosenberg, 2003).  
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Smith (2001) menar att nvc-processen kräver en hel del övning för att behärska som 

samtalsteknik, då vi vanligtvis inte är skolade i att tala på ett icke dömande sätt eller 

känner till våra känslor och behov särskilt väl. Weirsøe (2004) har märkt att när man 

arbetar med nvc synliggörs vanemässigt handlande och uppfattningar som pedagoger 

utövar mer eller mindre medvetet i sin yrkesmässiga kommunikation. Detta kan vara 

utmanande för vissa pedagoger, då de tvingas att förändras eller anta nya 

förhållningssätt.  

Juncadella (2013) har skrivit en magisteruppsats i psykologi; en samlad 

forskningsöversikt över de studier i världen som forskats på inom nvc. Enligt hans 

studier har en rad publikationer och ett certifierat träningsprogram spritt nvc:s 

principer till åtskilliga länder och ett brett urval instanser, inklusive skolor och 

kriminalvårdsanstalter. UNICEF har exempelvis finansierat ett fredsprojekt i serbiska 

skolor baserade på nvc:s principer. Genom certifierade nvc-tränare och verksamheter, 

erbjuds idag nvc träning i över 65 länder (Juncadella, 2013). 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Jag kommer nedan att beskriva det sociokulturella perspektivet som utgör arbetets 

teoretiska ram och även klargöra dess relevans för undersökningen. Därpå utvecklar jag 

innebörden av begreppen Samspel, Barns delaktighet och Tillerkännande/Empati som är 

relevanta inom det sociokulturella perspektivet och även i denna uppsats, vilket vidare 

motiveras i respektive begreppsavsnitt.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet  

Inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet genom interaktion. Perspektivet 

utgår från att människors kunskap skapas och upprätthålls genom samverkan som sker 

i specifika kulturella sammanhang. I samspel tar barn (eller vuxna) till sig sätt att tala, 

tänka och utföra handlingar som de blir delaktiga i (Williams, 2001). Ett sociokulturellt 

perspektiv valdes som utgångspunkt för min uppsats, då nvc är ett socialt 

kommunikationsverktyg, byggt på samspelet mellan människor i olika kulturella 

sammanhang. Genom interagerandet med andra påverkas vår kommunikation och vi 

görs delaktiga i den kulturella kontext vi befinner oss i (Rosenberg, 2003). 
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3.2 Tre viktiga begrepp 

Nedan presenteras tre sociokulturella begrepp, starkt kopplade till kärnan i nvc 

processen, som valts som de ”glasögon” jag senare i resultatdelen kommer att analysera 

min empiri igenom. 

 
3.2.1 Kommunikation och samspel  

De teoretiska influenserna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande kommer från 

bland andra Lev Semonenovich Vygotskij (Säljö, 2000). Då Vygotskijs tankegångar 

framförallt handlar om begrepp som kommunikation och samspel i interagerandet med 

andra, vilka är vitala delar i nvc-processen som jag undersöker, har jag valt att använda 

mig av hans perspektiv på dessa begrepp. I resultatdelen kommer jag sedan att tillämpa 

Vygotiskijs beskrivning av begreppen samspel och kommunikation genom att sätta 

dessa i relation till mitt empiriska material. 

 

Lev S Vygotskij (1869-1934) var ursprungligen språkforskare och hans intentioner var 

att skapa en vetenskap om barndomen i alla dess aspekter; som fysiska, sociala, 

psykologiska och pedagogiska. Huvudtemat i Vygotskijs tankar och teorier är enligt 

Williams (2001) betydelsen av kulturen och det sociala samspelet för människans 

emotionella, intellektuella och övriga utveckling. Genom socialt samspel i en gemensam 

problemlösningssituation kan strategier överföras från en mer kunnig kamrat eller en 

vuxen till barnet. Dessa strategier kan barnen sedan tillägna sig och använda sig av i 

framtida situationer.  

Utifrån Williams (2001) tolkning lär sig barn enligt Vygotskij, genom att kommunicera 

och imitera varandra. Vidare innebär Vygotskijs teori att vi, varje gång vi samspelar med 

andra har möjlighet att ta till oss kunskaper från varandra. Utifrån nvc- processen kan 

samtalsparterna genom samspelet och kommunikationsprocessen lära sig något både 

om sig själva och den andres perspektiv. Detta innebär att en möjlighet att lära av 

varandra (Rosenberg, 2003).  

 

Vi kan också få insikter genom att se nya möjligheter och mönster i de praktiska och 

intellektuella redskap vi behärskar. Ett annat sätt att beskriva denna utveckling och 

detta lärande är genom Vygotskijs begrepp ”närmaste utvecklingszon.” Vygotskij 

definierade denna utvecklingszon som ”avståndet” mellan vad en individ kan prestera 
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ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera ”under en vuxens ledning 

eller i samarbete med nära kompisar” (Williams, 2001).  

 

Enligt Williams (2001) tolkning av Vygotskijs begreppsdeffinition utvecklingszon 

betonas att för att en utveckling och ett lärande ska ske är ojämlikheten i de båda 

aktörernas kunskaper och förutsättningar en nödvändighet. Även om interaktionen är 

en vital del för rörelsen i samspelet krävs alltså att en av parterna, oavsett om det är en 

lärare eller en kamrat är mer kompetent i sammanhanget än den andre. Under 

lärandeprocessen minskas det yttre stödet successivt för att gradvis försvinna helt.  

 

3.2.2 Tillerkännande/Empati 

Inom nvc läggs stor vikt vid att komma i kontakt med sin inneboende medkänsla och 

empati. Utifrån detta har jag valt att utveckla begreppet empati nedan, för att sedan med 

hjälp av den beskrivning jag presenterar, i resultatdelen knyta an till begreppets 

innebörd för att analysera huruvida tillerkännande eller empati framkommit i min 

studie. Ulla Holm, legitimerad psykolog och docent i pedagogik, och även författare till 

boken Empati-att förstå andra människors känslor (2001) skriver om samspelet mellan 

barn och pedagog respektive mellan barn och barn. Detta samspel har även undersöks i 

min egen studie. Holms tolkningar av begreppen går i linje med min egen syn på empati 

och jag har därför valt att presentera hennes beskrivningar nedan.  

Tillerkännande är en ny term i Sverige som grundar sig på förmågan att empatiskt förstå 

barnet (se nedan för närmare beskrivning av begreppet empati). Detta inkluderar även 

att acceptera barnet, det vill säga inte göra några moraliska värderingar av barnet. När 

barnet känner sig accepterad av pedagogen, är det lättare för barnet att lyssna till vad 

pedagogen vill säga istället för att gå i försvar (Holm, 2001). Att visa tolerans, innebär 

likväl att acceptera barnets beteende, utan att för den skull låta åsamka skada på sig 

själv eller andra. Förmågan att lyssna empatiskt handlar alltså inte bara om att höra 

barnets ord utan likväl om att ta del av den avsikt och de känslor som finns bakom 

barnets ord. Att lyssna handlar om att släppa sina förutfattade meningar och inte på 

förhand tro sig veta vad barnet menar (Holm, 2001). 

 



 12

Nvc- processens steg handlar om att observera utan att värdera, att lyssna till sin 

partners (i detta fall barnets) känslor och behov, att söka kontakt och förståelse före allt 

annat. Enligt Rosenberg kan empatin och förståelsen för andra växa genom tillämpandet 

av nvc-processen, då den öppnar vägen för att se sin dialogpartners perspektiv och 

uppfattning (Rosenberg, 2003). 

 

Inom den vetenskapliga litteraturen om empati finns det många olika infallsvinklar. De 

vanligaste indelningarna är: affektiv (känslomässig) och kognitiv (intellektuell) empati. 

Här nämns också empatisk förståelse och empatisk kommunikation. Enligt Holm(2001) 

krävs det en balans mellan dessa delar för att den empatiska förståelsen ska upplevas. 

Den empatiska upplevelsen beskrivs som en plötslig kunskap och förståelse av en annan 

människas känslor. Att känna empati innebär kortfattat, att förstå någon annans tankar 

och känslor. Synsättet ger begreppet en värderingsfri, neutral betydelse. Man kan med 

andra ord älska någon utan att ha empatisk förståelse för personen i fråga, på samma 

sätt som man kan förstå någon man inte tycker om(Holm, 2001). I nvc-processen kan 

känslomässig såväl som kognitiv empati uppstå, genom att dialogpartnerna 

intellektuellt förstår varandra och känslomässigt kan relatera till den andres känslor. 

Enligt Rosenberg är det möjligt att bemöta någon med empati utan att man för den skull 

håller med om det den säger eller gör(Rosenberg, 2013). 

 

3.2.3 Barns delaktighet 

Då syftet med min uppsats är att undersöka huruvida nvc kan bidra till barns 

delaktighet i förskolan och om, på vilket sätt, finner jag det angeläget att först presentera 

hur jag tolkar begreppet delaktighet. Denna förståelse av begreppet som sådant kommer 

sedan ligga till grund för analysen av min empiri. De uppfattningar som presenteras 

nedan är alltså de uppfattningar av begreppet som jag valt att luta mig emot under 

analysdelen. 

 

Ann Åberg är forskare inom barnpedagogik, författare och har tjugo års erfarenhet som  

verksam förskole pedagog. I Lyssnandets pedagogik-etik och demokrati i pedagogiskt 

arbete (2005) presenterar hon sina tankegångar om barns delaktighet. Åberg framhåller 

att hon som pedagog i förskolan utifrån läroplanen ansvarar för att utforma 

verksamheten så att barnen ges inflytande och görs delaktiga(Åberg, 2005). För att detta 
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ska bli verklighet konstaterar Åberg (2005) att pedagogerna ständigt behöver reflektera 

över sitt bemötande mot barnen, på allvar bjuda in dem och lyssna på deras förmågor.  

Nvc-processen syftar till att pedagogen genom observerandet lär sig lyssna efter sina 

egna och barnets känslor och behov. Genom denna lyhördhet kan pedagogen lättare se 

barnet och sannolikheten att barnet vill vara delaktig i dialogen/aktiviteten ökar 

(Weirsøe, 2004). 

 

Barns delaktighet handlar enligt Åberg (2005) inte om att man som vuxen fullt ut 

lämnar över ansvaret till barnen och låter alla barn göra som de vill, däremot innebär 

det att lyssna på och respektera barnens tankar. Det handlar om att se till barnens 

intressen så att de vill bli delaktiga och samtidigt lära sig det ansvaret som delaktighet 

och inflytande innebär. Smith(2001) framhåller att nvc-processen inte innebär att låta 

barnens behov och önskningar ta över, men däremot att ta hänsyn till dessa genom att 

bekräfta och lyssna.  

 

Anette Hamerslag (2013) skriver i sin licentiatavhandling: Barns deltagande och 

delaktighet-Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia om barns 

delaktighet som aktörer i en förskoleverksamhet. Jag valde hennes avhandling då 

begreppet där beskrevs i syftet att förtydliga barnens deltagande specifikt på en förskola 

och inte i allmänhet, vilket även är avsikten med min studie. De definitioner och kriterier 

för uppnådd delaktighet som Hamerslag (2013) presenterar går i linje med min egen 

tolkning och hennes definieringar kommer även att användas för analysen av min 

empiri. 

Barns delaktighet framstår ofta som något självklart eftersträvansvärt, en mänsklig 

rättighet som ligger i förskolans uppdrag och anses utgöra en grund för lärande. I en 

kartläggning av forskning om barns delaktighet i samhället lyfts ofta begreppet i relation 

till graderingar eller nivåer. Syftet med detta är att kunna utvärdera graden av barns 

delaktighet och även nyansera begreppet som sådant (Hamerslag, 2013). Hart (1992, 

refererad i Hamerslag 2013) har under åren utvecklat den mest använda 

graderingsmodellen över barns delaktighet. Modellen tar hänsyn till följande kriterier:  
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• Barnen ska ha förstått intentionerna bakom initiativet  
 
• Barnen ska veta vem och varför beslut om deras deltagande tagits  
 
• Barnen ska ha en meningsfull roll  
 
• Barnen ska frivilligt ha valt att delta efter att de blivit informerade om initiativet  

 
 

Smith(2001) menar vidare att ett barn som inte har en tydlig förståelse för en situation 

eller ser sin roll i sammanhanget sällan blir en aktiv deltagare. Nvc- processens fyra steg 

(observera, uttrycka känsla, behov och önskan) liksom Harts modell ovan tolkar jag som 

förtydligandet av vad som försigår och varför. Tydlighet likställer jag med förståelse, och 

förståelse menar Smith (2001) kan bidra till att barnet blir en aktiv deltagare. För att 

barnen ska göras delaktiga krävs enligt Åberg (2005) pedagoger som på allvar bjuder in 

barnen, lyssnar på deras förmågor och låter dem vara med och påverka. 

 

En annan gestalt som fått stor betydelse inom området barns delaktighet och rättigheter 

är Shier (2001, refererad i Hamerslag 2013) som även han gjort en känd och väl använd 

indelning av delaktighet, där kriterierna beskrivs enligt följande: 

 

• Barn blir lyssnade på  
 

• Barn får stöd till att uttrycka sig  
 

• Barns synpunkter tas hänsyn till 
 

• Barn får involveras i beslutsfattarprocessen  
 

• Barn får delad makt och ansvar för beslutsfattandet  

 

Barns upplevda inflytande visar sig enligt Hamerslag (2013) i hög grad bero på 

pedagogernas förhållningssätt. Vilken position och vilket utrymme de ger barnen som 

aktörer har också visat sig påverka barnen.  

 

Enligt Åberg (2005) är vår bild av barnet det som lägger grunden för den pedagogiska 

verksamhet vi bygger och att vår synen på barn tydliggörs genom pedagogens 

bemötande av barnet i dagens alla små händelser. Oavsett om medvetenheten om 
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barnsynen finns där eller inte kommer den att påverka förhållningssättet till barnen. 

Åberg (2005) förklarar att hon kan välja att se barnet som kompetent och med en 

inneboende förmåga till lärande eller som någon som inte kan något alls. Därför ställs 

enligt Åberg (2005) stora krav på pedagogerna att göra sig medvetna om vad som styr 

deras sätt att tänka och agera och vilka värden som eftersträvas i arbetet. 

 

Nvc handlar om att inte värdera eller döma någon annan, att avstå ”sätta etiketter” eller 

förutse något man inte vet. Genom ett värderingsfritt förhållningsätt skapas empati och 

möjlighet till ett aktivt deltagande i det som sker (Rosenberg, 2003). 

 

4. Tidigare forskning  

Som forskningsunderlag valde jag delvis att använda mig av Juncadellas (2013) 

magisteruppsats i psykologi: What is the impact of the application of the Nonviolent 

communication model on the development of empathy?, en samlad forskningsöversikt 

över de studier i världen som forskats på inom nvc. Även om det förvisso är en 

magisteruppsats representerar den ett brett urval av forskningsbaserade studier, 

besitter ett  kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och presenterar även de exakta teser 

jag själv undersökt inom nvc, varvid jag fann den högst relevant. 

4.1 Nvc-modellen i förskolan 

Utifrån de 2634 träffar som registrerades, identifierades genom Juncadellas (2013) 

forskningsöversikt, 14studier, varav 13 stycken uppnådde de validitetsgraderingar som 

efterfrågades (Juncadella 2013). Studierna genomfördes framförallt på 

utbildningsenheter och skolor där deltagarna i studierna mestadels utgjordes av 

pedagoger, lärare och barn/elever, samt i något enskilt fall även föräldrar. Studierna 

genomfördes under 1990 och 2000-talet och ägde rum i framförallt USA och Europa. 

Totalt deltog 2589 personer i alla 13 studier. Bland de komponenter som undersöktes, 

ingår de nyckelbegrepp som jag presenterade i teoriavsnittet och som jag senare i 

resultatdelen kommer att analysera mitt material igenom. För att inte gå händelserna i 

förväg har jag dock valt att diskutera eventuella kopplingar till mina egen studie först i 

resultatdelen. Målet för nvc-studierna var enligt Juncadella (2013) att mäta/observera 

inflytandet och effektiviteten av nvc-modellen applicerad i verksamheten, utifrån bland 
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annat följande variabler: Utvecklandet av empati, barns delaktighet och förmåga att 

uttrycka sig, samspelet i relationer och i förmågan att hantera konflikter. 

Genom presentationer, grupparbeten, och övningar fick deltagarna träning och 

undervisning i nvc-modellen av certifierade nvc-tränare. Därefter integrerades nvc  

processen i den dagliga verksamheten och resultaten följdes sedan upp genom 

frågeformulär, observationer och fältanteckningar. Studiernas resultat av empatisk 

utveckling, samspel och delaktighet hos deltagarna är enligt Juncadella (2013) 

överensstämmande positiva och visar på en unik metod att sammanföra empatiska 

kvalitéer med kommunikation, relationer och konfliktlösning.  

En av de största studierna som rapporterats är Cosettis (1999 refererad i Juncadella, 

2013) som ägde rum på några lågstadieskolor i Italien. Lärare, barn ur förskoleklass, 

elever och föräldrar deltog i studien och fick under ett års tid gedigen nvc-träning som 

grund (Juncadella, 2013). Resultaten efter träningen på skolorna visar bland annat; 

markant högre nivåer av empati och förmåga att ta någon annans perspektiv, ett bättre 

samarbete och samspel och en större lyhördhet för varandra. Lärarna noterade större 

delaktighet i lärande situationer bland barn/elever och högre närvaro på 

lektioner/samlingar. De såg också hur barnen växte i empati genom nya sätt att 

kommunicera och samspela med varandra. Föräldrarna upplevde att barnen fick 

betydligt större stöd av pedagogerna. Klimatet i gruppen upplevdes lugnare och färre 

fysiska och verbala konflikter ägde rum. Det framkom även hur snabbt de yngre barnen 

tog till sig nvc-processen i jämförelse med de vuxna (Juncadella 2013). 

De mest framträdande resultaten med studierna, var enligt Juncadella (2013) den intima 

relationen mellan empatisk förbättring, konfliktlösande egenskaper, kommunikations 

färdigheter och relationsstärkande utveckling. Juncadella  (2013) menar dock att fler 

hållbart designade studier och ett större antal medverkande krävs för att bekräfta 

upptäckterna och effektiviteten av de specifika egenskaperna i  nvc-modellen. 

 

4.2 Barns och pedagogers delaktighet i förskolan 

I Teoridelen har jag använt mig av Hamerslag (2013) som även nämns som källa i 

avsnittet 3.2.3 Barns delaktighet. Med anledning av att Hamerslags licentiatavhandling 

(2013), även är en forskningsstudie kommer jag fortsättningsvis även att referera till 

Hamerslag empiriska studie och forskningsresultat.  
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Hamerslags (2013) licentiatavhandling handlar om barns och pedagogers deltagande 

och delaktighet i projektarbete på en förskoleavdelning i Sverige, inspirerad av Reggio 

Emilia filosofin3. Utifrån att syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall 

på vilket sätt, ett nvc-inriktat arbetssätt kan bidra till barns delaktighet i förskolan, 

finner jag det relevant att presentera Hamerslags (2013) resultat om delaktighet nedan. 

Hamerslags (2013) analyser visar att barns delaktighet är resultatet av ett komplext och 

dynamiskt samspel mellan barn och pedagoger. Dynamiken i barns delaktighet visar sig 

bland annat genom hur barn och pedagoger orienterar sig mot varandra, både barn och 

pedagoger är lyhörda för den andres intressen samtidigt som de arbetar aktivt för att få 

igenom sina egna.  

Genom att barnens intressen bevakas av pedagogerna i samband med frågor och 

reflektioner, bildas underlag för fortsatt arbetsgång med projektarbetet, barnens 

erfarenheter värdesätts och eventuella misstag accepteras. Delaktigheten synliggjordes 

även genom barnens eget aktiva deltagande i skapande arbete. Tillgängliga miljöer och 

material i barnens höjd är andra viktiga verktyg som används för att förenkla barnens 

utforskande arbete och delaktighet. Hamerslag (2013) betonar även att en stor del av 

barnens kommunikativa kompetenser har en viktig roll för deras möjligheter till 

delaktighet. Däribland deras användning av olika kommunikativa resurser som t.ex. att 

argumentera inom projektarbetet och att relatera till dagens uppgift, förmågor som 

utvecklades under arbetets gång. Den främsta förklaringen till barnens delaktighet är 

enligt Hamerslag (2013) att barnen hela tiden kan vara med och omförhandla innehållet 

i projektet, utifrån det faktum att det inte är givet och därmed öppnar upp för 

kontinuerliga förhandlingar mellan såväl barn och pedagoger som mellan barnen själva. 

5. Metod 

I följande kapitel kommer jag att redovisa närmare kring mitt metod val och studiens 

genomförande. Detta presenteras under rubrikerna; 5.1 Litteraturgenomgång, 5.2 Val av 

metod, 5.3 Studiens genomförande, 5.4 Diskussion av studiens tillförlitlighet och 5.5 Etiska 

överväganden.  

                                                        
3 Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi –en barnsyn snarare än en pedagogisk inriktning. Ett 
arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds kompetenta och 
intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. En pedagogik som de 
flesta förskolor i Sverige idag på något sätt i sin verksamhet är färgas av (www.reggioemilia.se. 
Hämtad 2015-11-25). 
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5.1 Litteratursökning 

Jag började söka uppsatser om nvc, empati och kommunikation via databasen DIVA. Då 

jag inte fick några relevanta träffar tog jag istället hjälp av sökverktyget google där jag 

slutligen hittade några c-uppsatser inom dessa ämnen. Utifrån uppsatsernas 

referenslitteratur och källförteckning fick jag därefter uppslag på en del användbara 

källor. Genom tips från min handledare kom jag också över en del litteratur. I mitt urval 

av forskning försökte jag välja så färska studier som möjligt och även i den mån det gick 

använda mig av litteratur skrivna av författare med egen inblick i förskolans 

verksamhet, eller i eget arbete med barn. Detta för att göra underlaget så trovärdigt och 

applicerbart som möjligt. Den största utmaningen var att hitta vetenskaplig forskning 

inom nvc. Det visade sig att den förskola jag skulle göra mina observationer på ingått i 

en nordisk forskningsstudie, där syftet varit att genom filmade observationer, 

undersökningar och studier på nvc-inriktade förskolor i Norden, påvisa på den bärande 

kraften i nvc som pedagogiskt förhållningssätt på förskolan. Projektet uppnådde goda 

resultat, men på grund av bristande ekonomiska bidrag kunde det inte fullbordas och 

därmed inte användas som reliabelt forskningsunderlag i min rapport. Genom google 

hamnade jag tillslut på en internationell nvc portal (vnvc.org). Jag läste några av 

rapporterna där och kom slutligen över en magisteruppsats, i form av en 

forskningsöversikt som behandlar 13 vetenskapliga studier, vilken jag använde som en 

del av mitt forskningsunderlag. 

5.2 Val av metod  

Jag valde, utifrån studiens syfte och metodval kvalitativa observationer och 

intervjuer(vilka presenteras mer ingående under rubriken kvalitativ metod nedan) att 

anta ett etnografiskt perspektiv. Begreppet etnografi innebär enligt Roos (2014) 

beskrivningar av folk och kulturer, metoder, oftast kvalitativa som syftar på att vinna 

kunskap om det dagliga livet där forskaren själv är närvarande. Då min intention varit 

att studera barn och pedagoger i deras egen vardag och verklighet, med mig som 

närvarande observatör och forskare passade det etnografiska perspektivet min studie. 

Att utveckla förmågan att se, förstå och beskriva, framförallt ur ett kulturellt perspektiv 

och omvandla det till ett vetenskapligt material kräver träning menar Roos (2014). Hon 
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beskriver detta som ett förhållningssätt, snarare än en metod, då forskaren interagerar 

och observerar.  

 

Att göra en mini-etnografisk studie, vilket varit min avsikt, har resulterat i en 

etnografisk studie i komprimerad form. Jag har studerat barn och pedagoger i en 

verksamhet i en förskolemiljö under en kortare tid, men försökt att göra materialet så 

rikt som möjligt. Min intention har varit att försöka förstå barnen och pedagogerna, 

genom deras unika sätt att uttrycka sig, då jag eftersträvat ett ”inifrånperspektiv. ” 

 

Enligt Roos (2014) består en etnografisk studie av diverse olika metoder att samla 

information, som till exempel: intervjuer, observationer och samtal, likväl som texter, 

bilder och estetiska uttryck. Det handlar om att producera data snarare än att samla in. 

Då jag valt en etnografisk ansats har min intention varit att vara så bred som möjligt i 

insamlandet av materialet, då dess data utgör grunden för studien. Min ansats är 

induktiv, d.v.s. jag som forskare har läst och sorterat mitt material tills jag sett tydliga 

mönster att reflektera över i diskussionsdelen och dra slutsatser av i resultatdelen. Den 

etnografiska studie jag gjort är även empirisk, vilket betyder att den bygger på gjorda 

observationer. I Forskningsmetodikens grunder (2011) menar Patel & Davidson att en 

etnografisk induktiv forsknings ansats inte utgår från en färdig teori som ska falsifieras 

(bevisas falska) eller verifieras (bevisas sanna) utan att den istället syftar till att 

generera en trovärdig, lokal teori, som gäller för en unik grupp eller situation.  

Kvalitativ metod 

I min undersökning har jag valt att använda mig av observationer och kvalitativa 

intervjuer, för att på bästa sätt ska kunna svara på mina frågeställningar. Tanken är att 

observationerna ska ge mig en övergripande bild av hur det ser ut när pedagogernas 

nvc-kunskaper appliceras i relationerna med förskolebarnen och även i relationen 

barnen emellan. För att få djupare svar och en större tydlighet i det som 

observationerna visar har jag även använt mig av kvalitativa intervjuer. I kommande 

avsnitt kommer respektive metoddel och dess relevans för min specifika studie 

beskrivas närmre. 

Avgränsningar  

Jag valde att observera tolv förskolebarn på en nvc-inriktad förskola under tre 
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förmiddagar, under totalt tio timmar. Anledningen till att jag valde specifikt tre dagars 

observation var för att den barngrupp som jag observerade dessa dagar var samlade för 

sig själva, vilket gav mig möjligheten att lättare kunna fokusera på just de barnen. 

Min första tanke var att efter observationerna även föra bokläsningssamtal med barnen, 

och samtidigt använda mig av färdigställda och ostrukturerade intervjufrågor på plats. 

På grund av långvarig sjukdom bland personal och barngrupp på förskolan fick jag dock 

utesluta boksamtalen.  

 

Till en början hade jag efter observationerna tänkt göra fem stycken intervjuer med nvc-

pedagoger på den förskolan, men på grund av sjukdom, som också bidrog till 

tidsuppskjutning i arbetet, fick jag tänka om och istället intervjua enbart två pedagoger 

på en annan nvc-förskola. Dock upplevde jag att deras underlag gav mig tillräcklig 

information då jag valde att göra två 30 minuters intervjuer, enskilt med varje pedagog. 

När jag utformade mina intervjufrågor utgick jag ifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar, samt de frågor som väcktes under mina observationer. Jag läste tidigare 

studier och forskning i ämnet för att hämta inspiration varefter jag diskuterade 

intervjufrågorna med min handledare. 

Min undersökning baseras på två intervjuer med yrkesverksamma pedagoger som 

jobbat i sex år med empatisk kommunikation på en nvc-inriktad förskola i samma enhet. 

En av dem har även tidigare jobbat på den förskola där mina observationer ägde rum.  

Material och metod 

Utifrån mitt syfte, som bygger på en etnografisk studie är det relevant att tillämpa en 

kvalitativ ansats. Ahrne och Svensson (2011) beskriver begreppet kvalitativa metoder 

som ett samlingsnamn för alla former av metoder som bygger på intervjuer, 

observationer eller analys av text, som inte utformats av statiska metoder och verktyg . 

Patel & Davidson, (2011) utvecklar begreppet ytterligare genom förtydligandet att; ”att 

arbeta kvalitativt” också syftar på hur man väljer att generera, ta hand om och analysera 

den information(data) man samlat in, vilken i det här fallet benämns som ”mjuk” data. 

Mitt syfte har besvarats genom observationer av pedagoger och barn på en specifik nvc- 

förskola. Observationerna har kompletterats med två intervjuer av nvc-pedagoger från 

en annan nvc-förskola i enheten. Dessa två metoder har jag valt för att på så många sätt 
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som möjligt kunna se mönster och få olika vinklingar på mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

 

Observationer 

Enligt Patel & Davidson (2011) är observation en teknik som används för att samla in ett 

etnografiskt material, en visuell upplevelse som även blandas med andra sinnesintryck, 

inte minst tänkandet. Min roll som observatör har varit att söka information ”mellan 

raderna”, det som inte alltid sägs, men förmedlas genom attityder, kroppsspråk och 

handlingar. Som forskare har jag har försökt att fånga helheten och få en bredare bild av 

det jag studerat, istället för att enbart luta mig mot litteratur. Patel & Davidson(2011) 

beskriver etnografiska observationer som något som görs i nuet, men som pågår från 

förberedelsearbetet genom observationsprocessen in i sista tolkningsfasen av 

materialet. Beroende på vilket fokus observatören väljer under resans gång kommer 

observationerna att färgas.  

 

I min roll som observatör har jag sökt finna mönster för den empatiska 

kommunikationens uttryck, både bland pedagoger och barn, samt varit öppen för det jag 

inte förväntat mig och slutligen försökt systematisera denna information med hjälp av 

vetenskapliga begrepp. Att observera handlar, utifrån min förståelse om att välja och  

välja bort.  

 

Koncentrerad observation är enligt Patel & Davidson (2011) krävande, då den innefattar 

effektiv koncentration av observatören och kan därför bara göras korta stunder i taget. 

Minnesbilderna förvandlas vid nedskrivandet till tolkningar varvid Patel & Davidson 

(2011) menar att bedömningar här blir något oundvikligt. Utifrån min tolkning behöver 

jag därmed som forskare och observatör vara ödmjuk inför det faktum att min egen 

position, mitt perspektiv och min ofullkomliga observationsförmåga bara ger en viss del 

av kunskap.  

 

Roos (2014) skriver om olika varianter av observationer, och om skillnaden mellan 

deltagande och icke deltagande observation. Enligt Roos innebär en deltagande 

observation att forskaren själv deltar i det som ska studeras, kunskap söks om ett 

dagligt liv på insidan. I den icke deltagande observationen står forskaren bredvid och 
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observerar utan att delta. Syftet här är att påverka situationen så lite som möjligt och 

man utgår man från något specifikt som ska studeras. Personligen valde jag att tillämpa 

icke deltagande observationer för att påverka barnen i deras aktiviteter så lite som 

möjligt. Observationer kan enligt Roos (2014) vara både strukturerade och 

ostrukturerade. En strukturerad observation innebär att forskaren redan definierat 

kategorier som ska besvaras innan hon observerar och sedan i princip bockar av dessa 

vid observationstillfället. Vid en ostrukturerad observation å andra sidan, noteras allt 

relevant som händer och som har koppling till det forskaren är intresserad av att 

studera genom så kallade ”fältanteckningar.” I mina observationer använde jag mig av 

de båda ovannämnda teknikerna, med syftet att få en bredare insyn och mer varierad 

data.  

 

Intervjuer 

Med observationerna som underlag skapade jag en intervjuguide. Jag valde att ställa 

mina frågor utifrån den information som inte tydliggjordes under observationerna, samt 

ytterligare frågor som stöd för att förstå mer av det jag observerat. Mina intervjufrågor 

följde en intervjumall men formades också efter hand i stunden. Detta innebar att jag var 

mer fri att vid intervjutillfället anpassa frågorna efter stunden istället för tvärtom. 

Semistrukturerade intervjuer används när intervjuaren vill hålla uppsikt över ett 

specifikt område men samtidigt ge den intervjuade möjlighet att själv påverka vad som 

ska diskuteras, samt kunna följa upp den intervjuades tankegångar (Stukát, 2011). Jag 

som intervjuare försökte applicera en följsam attityd och ställde följdfrågor utifrån den 

inspiration som gavs i relation till pedagogerna just då. Genom att de som intervjuades 

gavs möjlighet till att vara medskapare tror jag mig kommit närmare deras egna 

erfarenheter. 

Intervjuerna gjordes i personalrummet på pedagogernas förskola, via ljudupptagning på 

min telefon. Detta för att jag då lättare kunde fokusera på deras kroppsspråk och 

eventuellt andra nyanser, samt kunde vara mera närvarande och interagerande. Lantz 

skriver i Intervjumetodik (2013) om tre kvalitetskriterier som ofta nämns inom 

vetenskapliga sammanhang gällande intervjuer, dessa är: 

 

• Att metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 
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• Att resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) 

• Att andra kritiskt ska kunna granska slutsatserna 

 

Enligt Lantz (2013) är reliabilitet och validitet begrepp som används för att beskriva 

intervjuns värde. En väl genomförd intervju skall möjliggöra att resultaten blir 

tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara till nytta och kunna användas av andra. En 

väl genomförd intervju ger data som speglar källan, dvs den som blivit intervjuad och 

inte den som intervjuar. För att stärka validiteten är det viktigt att analysera just det 

som sagts och ingenting annat. Det är av största vikt att man beskriver hur man gått till 

väga med förberedandet inför intervjun så att resultatet kritiskt kan granskas av 

läsaren.  

 

5.3 Studiens genomförande 

Utifrån att jag tidigare studerat ämnet nvc en del, innan uppsatsen skrevs, behövdes 

relativt lite inläsning på själva ämnet som sådant, däremot en djupare studie av 

litteratur som beskrev nvc i relation till förskola, läroplan och som kommunikativt 

pedagogiskt verktyg. Därpå undersökte jag huruvida det fanns förskolor som arbetade 

med detta förhållningssätt i Sverige. Utifrån google lotsades jag mig vidare tills jag 

slutligen fann en nvc-portal med länkar till en förskolechef, ansvarig för specifika nvc-

förskolor.  

Jag började med att ringa förskolechefen för dessa nvc-förskolor och presentera mig och 

mitt examensarbetes syfte och upplägg. Jag fick positiv respons och chefen bad mig 

skicka ett utförligare mail om syftet med studien. Kort därpå, efter att chefen pratat med 

en passande förskola och dess pedagoger fick jag ett bekräftande mail om att jag var 

välkommen till en av dessa förskolor. Därefter kontaktade jag pedagogen på den 

förskolan och vi bestämde hur vi skulle lägga upp tiden. Jag mailade ut ett 

samtyckesbrev (se bilaga) och pedagogen tog på sig att dela ut det till föräldrarna. När 

pedagogen fått klartecken talades vi vid igen och stämde träff och startpunkt för 

undersökningen.  

Därefter påbörjade jag undersökningen genom mina observationer, vilka ägde rum 

under tre förmiddagar under totalt tio timmar. Jag valde att observera fem och 

sexåringar för att även kunna ta del av deras verbala uttryck, då uppsatsen handlar om 
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kommunikation. I centrum för observationen stod även en erfaren nvc-pedagog. Jag 

valde att fokusera på specifikt en pedagog och inte flera, då observationen är kvalitativ 

och ämnar undersöka ett sätt att arbeta med förhållningssättet nvc. Därutöver ville jag få 

en så ingående bild som möjligt, vilket hade försvårats om jag hade valt fler pedagoger, 

då fler intervjuer tagit större plats i uppsatsen, samt resulterat i fler transkriberingar, 

vilka kräver tid. Under de tre observationsdagarna följde jag med som en ”skugga” 

under barngruppens aktiviteter. Jag förde anteckningar och förhöll mig väldigt 

uppmärksam på det som hände och sades, också ”mellan raderna.” Jag fick kontinuerligt 

fatta snabba beslut om exakt vilka barn jag skulle betrakta och när. Dessa beslut 

baserade jag på barnens samtalsämnen och skiftande aktiviteter, samt hur de var 

kopplade till studiens syfte. I mina fältanteckningar skrev jag även ner potentiella 

intervjufrågor och frågor till pedagogen som följdes upp senare. 

När observationsdagarna var över gick jag igenom mina fältanteckningar, renskrev det 

som var relevant och försökte utifrån mitt teoretiska perspektiv dela in dem i passande 

teman och analysera vad jag sett.  

Jag valde att göra intervjuerna några veckor senare för att först hinna sammanställa 

observationsmaterialet och få lite betänketid över vilka frågor som bäst kunde besvara 

mitt syfte. Samtidigt hann jag läsa in mig mer på olika intervjumetoders syften och 

tillvägagångssätt, samt hämta inspiration från andra c-uppsatser. Pedagogerna som 

intervjuades var införstådda med att jag valde att använda deras svar enbart i 

uppsatsens syfte och att deras namn skulle förbli helt anonyma. Innan intervjutillfället 

ägde rum talades jag vid på telefon med pedagogerna, för att de skulle vara förberedda 

på en öppen intervju, vilket innebar att inga förbereda frågeformulär delades ut innan. 

Intervjuerna ägde rum på en nvc-förskola där pedagogerna jobbade. Detta för att dem 

skulle känna sig trygga och bekväma samt möjliggörandet av att få en bättre bild av 

deras förskole miljö. Enligt Stukát (2005) ska intervjun äga rum på en plats som känns 

lugn och trygg för båda parter. Det rummet vi satt i under intervjun, var åtskilt från de 

rummen som barnen och övrig personal befann sig i. Jag frågade pedagogerna om dem 

var bekväma med att intervjun spelades in och syftet var att inte gå miste om viktig 

information, samt mer avslappnat kunna lyssna på pedagogernas svar. Genom 

inspelning kan enligt Stukát (2005) intervjuerna tolkas och bearbetas på ett mer 
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trovärdigt sätt, då inget råmaterial utelämnas.  

Båda intervjuerna ägde rum under pedagogernas arbetstid under ca 30 minuter 

vardera. Jag valde att tillämpa enskilda intervjuer eftersom jag ville vara säker på att få 

del av båda pedagogernas oberoende svar. Stukát (2005) belyser risken med 

gruppintervjuer och menar att de intervjuade kan komma att påverka varandra i sina 

svar. Det kan dessutom vara svårt att vara helt ärlig när man är fler som deltar vid 

intervjun. 

Jag började med att skriva ned intervjuerna ordagrant, för att sedan skriva en 

sammanfattande text över vad pedagogerna sagt. Sammanfattningarna strukturerade 

jag på liknande sätt som observationernas för att kunna få en snabb överblick över vem 

som sagt vad. Därpå strukturerade jag upp resultaten, utifrån mina teoretiska begrepp 

och mitt syfte. 

5.4 Diskussion av studiens tillförlitlighet  

Enligt Stukát (2005) ligger kritiken mot kvalitativ forskning i att den kan bli allt för 

subjektiv, då resultatet färgas av vem som har gjort tolkningen. Stukát (2005) menar att 

det vanligen låga antalet undersökningspersoner, ofta gör det svårt att generalisera 

svaren. Då min undersökning enbart bygger på två intervjuer finns naturligtvis 

problematiken även här. Men då syftet för denna uppsats varit att fördjupa mig i 

upplevelser och tankar, snarare än att ge en allt för förenklad bild av de processer 

pedagogerna upplever anser jag trovärdigheten och relevansen av metoden för studien 

högst relevant och pålitlig. För att kunna göra mer omfattande intervjuer med 

djupgående analyser, valde jag att begränsa omfattningen av råmaterialet och avgränsa 

antalet respondenter till två stycken. Som jag tidigare nämnt har jag intervjuat två olika 

pedagoger från en nvc-inriktad förskola, och genomfört observationen på en annan nvc-

inriktad förskola, vilket gör min studie vetenskapligt tillförlitlig till specifikt dessa två 

platser, även om fler intervjuer på andra nvc-förskolor rent hypotetiskt skulle kunna 

generera liknande svar. 

Roos (2014) belyser vikten av att på djupet förstå barnens sätt att kommunicera för att 

kunna tolka deras svar, det krävs att vi först och främst ser barnen som värda att 

interagera med och påverkas av, inte bara lyssna på. Författaren menar att vi behöver 

vara ärliga i våra försök att både förstå och möta barns sätt att kommunicera sin vilja. 
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Vidare fastslår Ahrne och Svensson (2011) hur viktigt det är att som etnografisk 

forskare lägga tid på och söka förstå tidigare observationer för att framtida 

observationer ska bli så givande som möjligt. Roos (2014) belyser vidare att för att 

stärka reliabiliteten, det vill säga trovärdigheten ytterligare behöver man i en mini-

etnografisk studie samla in data på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd för att kunna 

dra några slutsatser av det. Det är viktigt att inte heller låta ens egna antaganden 

skymma sikten för det syfte man är ute efter att få svar på. Det gäller med andra ord att 

vara trogen sina data, att varken försköna, dölja eller ta bort. Resultatdelen bör därför 

enligt Roos (2014) vara så rik att läsaren själv kan göra sig en bild av vad man kommit 

fram till. Detta har jag i min egen resultatdel försökt att ta fasta på genom att vara så 

detaljrik och utelämnande i mina beskrivningar som möjligt. 

 

Anledningen till att jag valt att använda mig av specifikt kvalitativa metoder i form av 

observationer och intervjuer, har varit för att få en djupare inblick i hur nvc-processen 

fungerar i vardagen, genom att undersöka barns och pedagogers livsvärld. Utifrån att 

det ännu inte finns så många publicerade nvc-studier, på vetenskaplig nivå hade en 

renodlad litteratur studie inte varit ett hållbart alternativ. Med facit i hand finns det 

dock vissa saker jag kunde gjort annorlunda, för att underlätta forsknings processen: 

 

• Alltid spara sina dokument på en extern hårddisk, en så kallad ”back up”. 

Min dator kraschade nämligen efter några veckors arbete, vilket ledde till många 

timmars extra slit och frustration. 

 

• Alltid räkna med oväntade incidenter, i synnerhet i arbetet med människor. 

Då min studie byggde på observationer och intervjuer var jag beroende av att de 

tillfrågade pedagogerna och barnen skulle vara friska och infinna sig på plats under de 

specifika tidpunkter som stod till mitt förfogande. På grund av längre sjukdoms perioder 

i både barngrupp och bland pedagoger omöjliggjordes dock detta och jag tvingades 

avstå mina tänkta ”boksamtal” med barnen och även styra om intervjuerna med de 

tilltänkta pedagogerna till pedagoger på en annan förskola. Inför en ny, liknande studie 

skulle jag ”passa på” att göra alla observationer och intervjuer under samma vecka, för 

att undvika eventuella sjukdomsfall i framtiden. Däremot ser jag fördelen med att 

boksamtalen ställdes in, då detta hade blivit alltför tidskrävande att transkribera och 
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även tagit för stor plats i uppsatsen. Det faktum att intervjuerna slutligen blev med 

pedagoger som inte var inblandade i observationerna eller arbetade på samma förskola 

som studien gjordes, anser jag i slutändan gav studien större validitet.  

 

• Vara väl förberedd inför intervjuer 

Vid intervjuerna hade jag min lilla handburna dator till stöd för mina frågor. Detta 

bidrog till att jag inte kunde vara lika närvarande då skärmen ändå stod emellan mig 

och pedagogen. För att undvika detta hade jag kunnat välja ett litet anteckningsblock 

med frågorna nedskrivna, eller i bästa fall, lärt mig frågorna utantill. 

 

• Formulera syftet i god tid 

Ett dilemma jag drogs med var svårigheten att formulera ett passande syfte och 

frågeställning. Ända in i slutskedet omformulerade jag dessa, vilket skapade en viss 

förvirring och frustration då hela uppsatsen bygger på ett tydligt syfte. Inför en ny 

uppsats kommer jag att söka utarbeta ett tydligt syfte betydligt tidigare i processen.  

 

Sammanfattningsvis har ovannämnda utmaningar gett mig mer insikt i arbetet med 

att skriva en uppsats och kommer därför att användas på ett konstruktivt sätt i mina 

framtida studier. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Vid observationerna och intervjuerna utgick jag från de fyra etiska överväganden som 

Stukát (2005) tar upp: Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån dessa gick jag sedan tillväga enligt följande:  

Utifrån informationskravet berättade jag både via telefon, mail och i det direkta mötet 

med deltagarna tydligt igenom vem jag var, vad studien innebar och att resultatet enbart 

skulle användas och presenteras i mitt examensarbete. Personalen på förskolan tog 

själva fram frivilliga pedagoger för observationer och intervjuer. Jag informerade sedan 

de utvalda om mitt syfte med intervjun innan jag intervjuade dem och berättade att de 

skulle få ta del av det färdiga resultatet .  

För att uppfylla samtyckeskravet och respektera pedagogerna, barnen och föräldrarnas 

anonymitet på den förskola där observationerna ägde rum skickade jag först ut ett så 



 28

kallat samtyckesbrev (se bilaga). Detta innebar att jag skriftligt informerade om studiens 

tänkta syfte och metod, samt frågade barnens föräldrar om de godkände att jag 

genomförde dessa intervjuer och observationer. Här upplystes dem också enligt 

konfidentialitetskravet om att de skulle förbli anonyma och att det insamlade materialet 

enbart skulle användas för denna specifika c-uppsats. När pedagogen fått in sina svar 

från föräldrarna gavs jag ”klartecken” att komma. En förälder nekade sitt barn att delta 

och jag avstod därför att observera det barnet. Jag bad även förskolechefen om lov att 

intervjua de tilltänkta pedagogerna och fick sedan ett muntligt ja från de pedagoger jag 

intervjuade. Jag informerade även de berörda om att förskolorna, skulle förbli anonyma 

och om att ingen information som kan röja identiteten skulle avslöjas. Jag tydliggjorde 

även, utifrån nyttjandekravet att informationen som samlades in enbart skulle användas 

för forskningsändamål, vilket innebär att den inte kommer att vara tillgänglig för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

6. Resultat och analys  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, ett nvc-inriktat 

arbetssätt kan bidra till barns delaktighet i förskolan.  

 

6.1 Observationerna 

Mina observationer kommer med avstamp i syfte, frågeställning och forskning att tolkas 

och analyseras utifrån de tre teoretiska begreppen: Delaktighet, Tillerkännande och  

Samspel. För att förenkla för läsaren har jag presenterat tre olika observationer, som 

utifrån min tolkning, ger en sammanfattande bild över mitt material och som jag utifrån 

studiens frågeställningar anser relevanta. Observationerna är placerade under rubriker, 

kopplade till de teoretiska begreppen och frågeställningen ovan. För att göra 

observationerna lite mer levande, med deltagarnas bibehållna anonymitet, har jag valt 

fingerade namn. Pedagogen benämns som Tomas, medan de enskilda barn som 

omnämns har namnen: Lisa, Hampus, Ricardo, Eva och Astrid.  

 

      Barns delaktighet/ Räkneramsan 

Barnen leker på den stora uteplatsen, några sitter i pedagogernas knä framför en 

varm brasa, andra springer runt och vissa har ännu inte kommit. Jag ska vara med 

och observera en mindre barngrupp på cirka 15 barn mellan fem och sex år under 
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tre förmiddagar. Vi samlas i en ring, pedagogen presenterar mig som en student 

som ska vara med för att lära sig mer om hur det är att arbeta i förskolan i verkliga 

livet. Barnen tittar på mig och verkar acceptera min närvaro utan större 

förändringar i sitt beteende. Sedan börjar pedagogen Tomas räkna in hur många 

barn som har kommit. Han tittar först på barnen en liten stund och tycks reflektera 

ett ögonblick över vad han ser, varpå han utbrister:-Jag förstår att ni kan känna er 

lite trötta så här på morgonen och kanske bara vill sitta stilla och ta det lugnt, inte 

göra något särskilt…? Några av barnen nickar. En kort paus uppstår, varpå Tomas 

sedan fortsätter: -Mmm, jag förstår, det är helt okej.. Är det ändå någon som är 

sugen på att räkna in oss? Ett av barnen, Lisa, börjar tvekande räkna högt, sedan 

blir hon säkrare i rösten, varpå en efter en av barnen ansluter sig och slutligen 

räknar nästan alla.  

 

Åberg (2005) menar att genom att pedagogen ser till barnens intressen så kan de lockas 

till delaktighet. I exemplet ovan uppfattar jag att pedagogen Tomas såg till barnens 

intressen av att ”ta det lugnt” och att han utifrån den lyhördheten så småningom lockade 

fram en delaktighet hos barnen. Shiers (2001, refererad i Åberg 2005)  presenterar sin 

indelning av barns känsla av delaktighet utifrån bland annat följande komponenter: Att 

barnen får involveras i beslutsfattarprocessen, att de får stöd till att uttrycka sig och att de 

blir” lyssnade på.” 

 

Utifrån observationen anser jag att barnen blev ”lyssnade på”, att pedagogen gav dem 

stöd genom att komma igång genom sin direkta fråga och att barnen sedan gavs 

möjlighet att räkna in eller att avstå. De kunde därmed vara delaktiga i 

beslutsfattarprocessen kring sin egen medverkan i aktiviteten. Hamerslag (2013) 

hävdar att barns inflytande i hög grad beror på pedagogernas förhållningssätt, vilken 

roll och vilket utrymme de ger barnen att agera. Utifrån min tolkning ”gissade sig” 

Tomas, med hjälp av nvc-processen (observera, känslor, behov, önskan) till barnens 

eventuella känslor av trötthet och behov av lugn och valde utifrån det att inte pressa 

dem till aktivitet. Han hade ett accepterande, empatiskt förhållningssätt, gav dem en roll 

som aktörer och ett utrymme att själva ta ställning till sin grad av medverkan.  

Avslutningsvis skriver Hamerslag (2005) i sin licentiatavhandling att dynamiken i barns 
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delaktighet exempelvis tydliggörs genom hur barn och pedagoger orienterar sig mot 

varandra, att både barn och pedagoger är lyhörda för den andres intressen samtidigt 

som de arbetar aktivt för att få igenom sina egna. Observationen ovan tolkar jag som att 

både pedagogen och barnen försöker bevaka sina egna och den andres intressen, varvid 

den dynamiska delaktighet som Hamerslag (2001) ovan beskriver uppstår.   

 

Tillerkännande/ Hampus och Trollgrottan 

Vi är ute på skogsäventyr och har nu kommit fram till vårt första stopp. 

Pedagogen Tomas pekar på en orienteringstavla över naturreservatet och 

berättar med inlevelse om alla platser vi ska besöka. Han återknyter också 

till platser där barnen varit förut, för att göra dem mer delaktiga. Sedan 

ger Tomas barnen utrymme att komma med egna inlägg. Hampus, ett barn 

som aldrig besökt en av platserna, börjar gråta när pedagogen nämner att 

de ska gå till ”Trollgrottan”. Tomas: -Det är helt okej att du känner dig 

ledsen, det kan vara läskigt med det okända, som man aldrig sett, men hört 

talas om av kompisarna. Det är faktiskt just därför det är bra att du går dit, 

för att se att det inte kanske alls är så farligt som du just nu tror... Tomas 

lovar att Hampus ska få hålla sin mamma, som är med på utflykten i 

handen hela tiden och bara gå så nära som det känns bekvämt. Tomas 

lägger sedan inte mer uppmärksamhet vid Hampus gråt utan låter honom 

känna som han gör och fokuserar vidare på de andra barnen. När vi sedan 

närmar oss platsen blir Hampus alltmer rädd och ledsen, varvid han 

slutligen stannar av. De andra barnen springer iväg och leker vid 

”Trollgrottan”, medan Tomas stannar med Hampus. Tomas säger inte så 

mycket utan håller bara om honom och bekräftar att det är ”helt okej” att 

gråta. Sedan pekar Tomas på Trollgrottan och utbrister: -Titta Hampus, 

den ser väl ändå inte så läskig ut? Det är bara en sten.. Hampus:-Jag vill inte 

gå längre... Tomas: -Nej du behöver inte gå längre, det är helt okej att stå 

här… Efter en stund slutar Hampus att gråta och kort därpå kommer 

skrattet. 

 



 31

När barnet känner sig accepterad av pedagogen, är det enligt Holm (2001) lättare för 

barnet att lyssna till vad pedagogen vill säga istället för att gå i försvar. Att visa tolerans, 

innebär också att acceptera barnets beteende, utan att för den skull tilllåta det åsamka 

sig själv eller andra skada (Holm, 2001). Tomas visar i observationen att han ser och hör 

Hampus rädslor, att hans reaktioner är helt naturliga i den här situationen. Samtidigt 

klargör Tomas att Hampus känslor inte behöver bestämma utgången för skogsäventyret 

genom att han står fast vid att dem kommer att gå till trollgrottan, trots Hampus rädsla.  

 

Att visa tillerkännande och förstå någon empatiskt inkluderar enligt Holm (2001) även 

att acceptera barnet, och inte göra några moraliska värderingar. Tomas undviker att 

värdera Hampus känslor eller ge honom några värderande blickar/suckar eller 

”öknamn”, istället visar han Hampus acceptans och empati. Utifrån den empati som 

Tomas förmedlar vågar troligen Hampus anta utmaningen och gå emot sina starka 

”rädslokänslor.” 

 

I sin forskning på nvc och empati tydliggjorde Juncadella (2013) nvc-metodens förmåga 

att föra samman empatiska kvalitéer och kommunikation med konfliktlösning. I 

exemplet med Hampus kunde Tomas med hjälp av nvc-modellen uttrycka sin empatiska 

förmåga, samt hantera den inre konflikt som pågick i Hampus, och genom sin empatiska 

kommunikation även förebygga en ännu större konflikt.  

Samspel/Hålla handen 

Följande observation sker inom loppet av två timmar och är därför 

uppdelad i tre etapper, för att markera tidsavbrott.  

 

Etapp 1 

Vi befinner oss halvvägs framme på vårt skogsäventyr och Ricardo räcker 

leende fram sin hand mot Evas, i hopp om att få hålla hennes hand. Eva 

tittar aggressivt på Ricardo och drar snabbt undan sin hand. Episoden 

upprepar sig flera gånger under några minuters tid. Tomas observerar 

händelsen, griper slutligen in och säger med en kärleksfull röst till Eva: -

Jag misstänker att Eva inte vill hålla handen.. Stämmer det? Eva nickar med 

ett spänt ansiktsuttryck. Tomas vänder sig till Ricardo: -Jag ser att du 
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gärna vill hålla Evas hand, är det så? Ricardo nickar, och tittar ledsamt ner 

i backen.. Tomas fortsätter: -Om inte Eva vill hålla din hand, kan du inte 

tvinga henne..  

 

Etapp 2 

Vid nästa stopp försöker Ricardo få Evas uppmärksamhet genom att både 

rent fysiskt och verbalt kliva in i hennes lek. Eva ignorerar Ricardo och 

svarar inte på hans frågor. Tomas överblickar situationen en stund, sedan 

tar han Ricardo lekfullt åt sidan, håller om honom och säger: –Är det så att 

du hemskt gärna vill leka med Eva? -Jaa.. svarar Ricardo. Tomas fortsätter:  

-Det ser ut som om hon hellre leker själv just idag.. tror du det kan vara så? 

Ricardo:- Mmmm.. Tomas: –Du, jag tycker att du och jag går på en 

upptäcktsfärd ihop istället.. vill du det? –Ja, okej då.. svarar Ricardo, tar 

Tomas hand och tillsammans går dem djupare in i skogen. 

 

Etapp 3 

Innan skogsäventyret har kommit till sitt slut möts barnen upp igen. 

Ricardo hamnar nära Eva, men tittar bara snabbt på henne den här 

gången, sedan går han fram till Astrid och tar hennes hand istället. –Vill du 

springa till nästa stopp? frågar Ricardo. –Okej.. säger Astrid och de springer 

skrattandes iväg mot slut stationen. 

 

Utifrån Williams (2001) tolkning av Vygotskij, lär sig barn genom att 

kommunicera och imitera andra. Genom socialt samspel i en gemensam 

problemlösningssituation kan därför strategier överföras från en mer kunnig 

kamrat eller vuxen till barnet. Dessa strategier kan barnen sedan tillägna sig och 

använda sig av i framtida situationer (Williams, 2001). I exemplet ovan verkar 

Ricardo ha svårt att tolka eller acceptera Evas signaler på integritet/avskildhet, 

varvid deras samspel försvåras. Tomas griper in och tolkar Evas signaler åt 

Ricardo och lär honom både signalens betydelse och det faktum att man 

behöver respektera sin kompis gränser. Tomas visar också att det finns andra 

strategier som barnet kan använda för att lösa sitt ”problem”, i detta fall 

bestående av att få utlopp för sitt troliga behov av närhet, samspel och lek. 
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Ricardo lyssnar på den mer erfarne Tomas och lär sig av hans kunskap och 

erfarenhet och gör den till sin egen, genom att i sista delen av exemplet välja 

den strategi som Tomas visat honom tidigare. Det vill säga att söka upp en 

person, i det här fallet en jämnårig vän som vill samspela och också har ett 

behov av närhet och lek, så att ett jämbördigt samspel kan äga rum. 

 

Williams (2001) beskriver vidare Vygotskijs definition av den närmsta utvecklingszonen 

som ”avståndet” mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, 

och vad man kan prestera ”under en vuxens ledning eller i samarbete med nära 

kompisar”. I exemplet med Ricardo förmådde inte barnet tolka/acceptera Evas signaler 

eller hitta andra vägar att få utlopp för sitt behov, men med hjälp av pedagogen Tomas 

stöd lärde sig Ricardo nya strategier som han tillämpade och en synbar utveckling från 

en zon till en annan ägde rum. 

 

Enligt Juncadellas (2013) studie resulterade nvc-träningen bland annat i högre nivåer av 

empati och lyhördhet för andras perspektiv. I observationen ovan gav Tomas Ricardo 

”intensiv nvc-träning” vilket resulterade i att Ricardo i slutändan lärde sig något nytt; att 

visa Eva empati och lyhördhet för hennes behov av integritet och lämna henne ifred 

istället för att tvinga sig på henne. Samtidigt lärde sig Ricardo att han kunde ta ansvar 

för sina egna känslor och behov genom alternativa strategier och sökte därför kontakt 

och lek hos Astrid istället. 

 

6.2 Intervjuerna 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, ett nvc-inriktat 

arbetssätt kan bidra till barns delaktighet i förskolan. Mina intervjuer kommer med 

avstamp i syfte, frågeställning och forskning att tolkas och analyseras utifrån de tre 

teoretiska begreppen: Samspel, Tillerkännande och Delaktighet. Intervjuerna är 

placerade under rubriker, kopplade till de teoretiska begreppen och syftet ovan. 

 

Jag har intervjuat två pedagoger, var för sig, som jobbat med nvc som förhållningssätt på 

olika nvc-inriktade förskolor under sex års tid. De har båda två genomfört en ett års 

utbildning i nvc-processen för pedagoger på förskola, samt fortbildat sig genom 

kontinuerliga ”nvc-dagar.” För att ge intervjuerna en personligare känsla, men ändå 
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bibehålla de medverkandes anonymitet, har jag använt de fingerade namnen Sara och 

Nathalie. I de exempel där barn omnämns har de fått namnen Olle, Stina och Love.  

 

Tillerkännande och Empati i praktiken 

Jag ber Sara och Nathalie beskriva hur de använder sig av det empatiska 

förhållningssättet i en konfliktsituation och Sara beskriver det genom 

följande exempel: 

 

Olle och Stina, tre år står och sliter i en spade, som båda vill ha. Sara ser 

detta och griper in. Förut, menar Sara att hon direkt hade frågat: -Vem 

hade spaden först?! och sedan ”rykt” den ur handen på barnet, utan att ”ens 

blinka.” Idag, om en sådan situation uppstår, försöker Sara istället stanna 

upp och förhålla sig objektiv till händelsen. Sara menar att hon egentligen 

inte har en ”susning” om vad som verkligen har hänt, vilken relation 

barnen har till varandra, vad som hänt mellan dem på förmiddagen eller 

ännu mindre dagen före. Den situation hon ser kan utelämna en stor del 

viktig information som hon ännu inte har tillgång till.. Sara observerar 

därför först vad hon ser och säger sedan: 

-Jag ser att ni drar i samma spade, vad händer här? 

Sara berättar vidare att hon samtidigt håller om båda barnen och visar 

med sitt kroppsspråk att hon står på bådas sida. Sedan lyssnar hon till och 

bekräftar högt vad dem säger.  

Olle:- Jag hade spaden!  

Sara:- Okej, du hade spaden..  

Sara försöker ”gissa sig till” barnens känslor och behov, för att därefter 

utmana barnen att med hennes stöd, lära sig lösa konflikten och uttrycka 

sin önskan:  

-Okej, ni vill båda ha spaden? .. och du Olle känner dig arg för att du inte får 

den? Kan det vara så? Och är det så Astrid att du är du ledsen för att du inte 

heller får spaden? -Okej..hur ska vi göra nu då tycker ni?  

 

Genom att bekräfta barnen och sedan ”gissa” deras behov och känslor 

förklarar Sara att de ”känner de sig hörda” och oftast stillar sig och lyssnar. 
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-”Det får ta sin tid, men om jag som pedagog väntar in lite, hittar oftast 

barnen en lösning själva.” 

 

Nathalie får samma fråga och förklarar att det första inom empatisk 

kommunikation är att ”man inte vet någonting”, det vill säga man måste 

radera alla eventuella föreställningar om hur någonting är för att kunna 

förhålla sig neutral inför en situation. Nathalie beskriver att hon kan ha 

sett en konflikt uppstå, men ändå inte veta varför. Hon förklarar hur lätt 

det är att ”bli en domare”, som värderar och pekar ut ”det svarta fåret” i en 

konfliktsituation, vilket enligt hennes erfarenheter bara skapar skuld och 

skam i barnet och inte alls bidrar till empati. Genom följande rader, sagda 

av Nathalie förtydligas hennes ståndpunkt ytterligare: 

 

Mitt syfte som pedagog är att se intentionen bakom handlingen, vilka 

känslor, behov och önskningar som låg bakom det som hände. Slåss 

barnen i en konfliktsituation måste jag såklart stoppa dem, men 

sedan handlar det om att observera, bekräfta och ställa frågor mer 

än att säga vad som är ”rätt” eller ”fel”. 

 

Tillerkännande handlar enligt Holm (2001) om att acceptera istället för att värdera 

barnet. I exemplet ovan beskriver Sara och Nathalie hur de strävar efter att visa empati 

och acceptans, utan några ”pekpinnar” och dömanden, en beskrivning som går i linje 

med Holms förklaring ovan och som därmed skulle kunna tolkas som att pedagogerna 

tillämpat ett tillerkännande förhållningssätt. Holm (2001) konstaterar vidare att en 

”accepterande attityd” hos pedagogen stärker barnets motivation att lyssna, vilket enligt 

min förståelse kan kopplas samman med pedagogernas beskrivning av att barnen oftast 

lugnar ner sig och lyssnar, när de själva känner sig hörda och bekräftade av pedagogerna 

själva. Detta stämmer även överens med Juncadellas (2013) studier som visar att nvc i 

förskolan bidragit till ett lugnare klimat i barngruppen.  

 

Holm (2001) förklarar vidare att empatiskt lyssnande handlar om att ”släppa” sina 

förutfattade meningar och inte på förhand tro sig veta vad barnet menar, något som 

både Sara och Nathalie poängterar att de själva arbetar mycket med. Att känna empati 
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menar Holm (2001) i korta drag, innebär att förstå någon annans tankar och känslor, 

vilket pedagogerna ovan kontinuerligt beskriver att de försöker göra.   

 

Samspelet mellan pedagogen och barnet 

Jag ber pedagogerna sammanfatta hur samspelet mellan dem och barnen 

ser ut. Sara berättar att när man introducerar nvc för barnen ”redan som 

små” hinner de utveckla verktyg för att så småningom kunna lösa olika 

situationer själva, även om det inte ”händer på en kvart”. ”-Man får öva och 

öva, vara en bro, säga det barnen säger, gissa deras känslor och behov, 

sedan fasa ut sig själv som pedagog.” Sara har sett både fyra och femåringar 

sätta gränser, uttrycka sina känslor och behov och reda ut konflikter utan 

en vuxens hjälp, vilket hon menar är ett ”kvitto” på att de som pedagoger 

lyckats förmedla något av kärnan i nvc.  

 

Nathalie förklarar att mycket handlar om att ge barnen ett språk, både 

genom att bekräfta det dem säger men också genom att ställa frågor som: -

Hur blir det här för dig? Hur känns det då? Hur gör vi nu? Då börjar barnen 

automatiskt att reflektera, hitta ord för sina egna känslor och behov samt 

hitta vägar att lära sig nya saker och inta någon annans perspektiv. 

 

I de exempel som presenterats ovan, framkommer att pedagogerna försöker 

introducera nvc-processen för barnen och därigenom ge dem verktyg och ”ett 

språk” för att lösa olika situationer, nu och i framtiden. Detta går i linje med 

Williams (2001) tolkning av Vygotskijs idéer om att barns behärskning av 

redskap och färdigheter kommer via samspel, ett stöd utifrån, för att därefter 

behärskas av barnet på egen hand. Pedagogen Sara beskriver ovan att hon sett 

fyra och femåringar erövra nya kunskaper genom nvc , att de förmått uttrycka 

sina känslor och sätta gränser, vilket de inte klarat tidigare. Detta anser jag, 

utifrån Williams (2001) tolkning av Vygotskij är ett tecken på att kunskap 

överförts från pedagogen till barnet och att pedagogen också gett barnet 

tillräcklig stimulans och stöd för att nå nästa utvecklingszon. 
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Juncadellas (2013) studier visar att nvc lett till ett bättre samspel mellan barnen, vilket 

även Saras exempel med fyra och femåringarnas förmåga till gränssättning och samspel 

visar. 

  

           Göra barnen delaktiga 

Här ber jag pedagogerna berätta hur de tänker om barns möjlighet till 

beslutsfattande och delaktighet. 

 

Sara menar att empatisk kommunikation inte handlar om att alltid göra 

som barnen säger, även om man lyssnar till deras känslor och behov. Som 

barn kanske man inte alltid får sitt behov tillgodosett, men det viktigaste 

är att man blir hörd, menar Sara. Nathalie berättar hur viktigt det är att 

barnen görs ansvariga inför sina val. Om ett barn är ledset, får det 

bekräftelse och empati, men sedan behöver barnet bli uppmärksam på att 

det därefter har olika val att ta ställning till, för att komma vidare. 

Antingen, förklarar Nathalie, kan barnet fortsätta att sitta och vara ledset, 

eller kan det välja att leka med en vän eller komma till pedagogen. Barnet 

får själv fatta sitt beslut och därmed också ta konsekvenserna av sitt val. 

 

-Vi behöver självklart finnas där och vara en ”skyddande makt”, men på ett 

positivt sätt, hjälpa barnen där de annars skulle skada sig” fortsätter Sara. 

Treåriga Love klättrade en gång på en riskfylld plats, berättar Sara, vilket 

gjorde att hon som pedagog grep in, men samtidigt försökte hon få Love 

att förstå intentionen bakom hennes handling, så att han själv ville välja en 

säkrare väg. Istället för att hon skrek: Nej- ner! sa hon istället: -”Jag känner 

omsorg för dig Love och vill inte att du ramlar ner, så jag skulle hellre vilja 

att du klättrar här nere”. Love stannade upp, tänkte till och gjorde därefter 

som Sara sa. 

 

Harts (1992, refererad i Hamerslag, 2013) kriterier för att ett barn kan räknas som 

delaktigt innebär att: Barnet har förstått intentionerna bakom initiativet, vet vem och 

varför beslut om deras deltagande tagits, har en meningsfull roll samt frivilligt valt att 

delta efter att det blivit informerat om initiativet. Utifrån exemplet med Love kopplat till  
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indelningen ovan drar jag slutsatsen att delaktighet uppnåtts då alla kriterier berörts. 

Love ges först en förklaring till varför Sara vill att han klättrar på en annan plats, det vill 

säga, Love ges en chans att förstå intentionen bakom initiativet, vet vem och varför 

beslutet om hans deltagande i detta tagits, har en meningsfull roll i detta och sedan 

frivilligt väljer att delta.  

 

Enligt Åberg (2005) handlar det om att se till barnens intressen så att de vill bli delaktiga 

och samtidigt lära sig det ansvaret som delaktighet och inflytande innebär, tankegångar 

som även belystes av Sara i exemplet ovan. Hamerslags (2013) forskning visar att barns 

delaktighet är beroende av att både barn och pedagoger är lyhörda för den andres 

intressen samtidigt som de arbetar aktivt för att få igenom sina egna. I exemplet med 

Love såg Sara hans intresse av att klättra, samtidigt som hon uttryckte sitt intresse av att 

han klättrade på en säkrare plats, de orienterade sig mot varandra och ”möttes,” i linje 

med Hamerslags beskrivna studie. 

7. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, ett nvc-inriktat 

arbetssätt kan bidra till barns delaktighet i förskolan.  

 

I intervjuerna med Sara och Nathalie beskrevs detaljerade exempel på det empatiska 

förhållningssättets tillämpning i praktiken. Pedagogernas tankegångar och exempel 

stämde utifrån ovangjorda analys väl överens med både teori och forskningsunderlag, 

vilket stärkte relevansen i deras svar. Det som var mest slående och som jag anser ger 

studien störst validitet är dock det faktum att, när jag, under analysen av min 

observation, insåg att Sara och Nathalies beskrivande exempel inte bara varit ”vackert 

tal” utan även på ett tydligt och varierande sätt genomgående manifesterats i hela 

observationsstudien.  

 

Utifrån analysen av mitt empiriska material tolkar jag det som att pedagogerna tillämpat 

det empatiska förhållningssättet nvc, både intellektuellt, kommunikativt och rent fysiskt 

i samspelet med barnen. Min upplevelse är att nvc som synsätt och pedagogiskt 

kommunikationsverktyg blivit en del av ”nvc- pedagogernas” sätt att tänka och vara.  
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Förtydligande av studiens resultat- utifrån frågeställningen 

Sammanfattningsvis, utifrån analysen av intervjuernas beskrivande exempel och de 

observationer jag själv bevittnade, presenterar jag nedan mina resultat. Nvc som 

förhållningssätt synliggjordes i samspelet mellan pedagog/barn (etapp 1och 2) och 

barn/barn (etapp 3) enligt följande: 

 

Etapp 1 

Pedagog-barn 

Genom pedagogernas sätt att: 

•  observera och hantera en situation i samspel med barn på ett värderingsfritt sätt 

•  med både kropp, röst och tal visa empati 

•  med lyhördhet söka förstå barnens känslor och behov bakom deras handlingar 

•  tydliggöra sin egen önskan/sitt intresse som pedagog i samspelet med barn 

•  ge barnen alternativa kommunikativa verktyg och strategier till att lösa konflikter  

•  hjälpa barnen bli medvetna om sig själva och sina känslor, behov och önskan/vilja 

•  lära barnen ta andras perspektiv och lättare samarbeta 

 

Etapp 2 

Barn-pedagog 

Genom barnens sätt att: 

• lyssna till pedagogens känslor och behov/intressen 

• acceptera och följa pedagogens direktiv, utan större motstånd 

• förmåga att inför pedagogen sätta ord på sina känslor, behov och önskningar 

• förmåga att snabbt lära av pedagogens exempel 

 

Etapp 3 

Barn-barn 

Genom barnens sätt: 

• ”Lyssna in” och ”se varandra” 

• Berätta för varandra vad de önskar och vill 

• Tala till varandra på ett empatiskt sätt 

• Undvika både verbala och fysiska konflikter in i det längsta 
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Läroplanen för förskolan (98/2010) säger att pedagogerna ska sträva efter att barn: 

”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar 

och försöker förstå andras perspektiv(s.10). 

 

Utifrån min studie tolkar jag att pedagogerna lyckats uppnå ovanstående läroplansmål.  

Även Juncadellas (2013) forskningsresultat överensstämmer med mina och visar att nvc 

som kommunikativt verktyg på förskolan genererat i höga nivåer av empati och förmåga 

att ta någon annans perspektiv, ett gott samarbete och samspel och en stor lyhördhet för 

varandra.  

 
Hamerslag (2013) betonar utifrån sin studie hur stor del av barnens delaktighet som är 

beroende av deras kommunikativa kompetenser. Även min egen studie visar på starkt 

samband mellan barnens förmågor att uttrycka sig och möjligheten till delaktighet. En 

kommunikativ kompetens, vilken nvc-processen utifrån min tolkning av resultaten 

besitter, underlättar, utifrån min studie: delaktighet i beslut, i en aktivitets förlopp, i 

möjligheten att påverka andra, i samspelet med andra barn/pedagoger, i att ”bli hörd, 

sedd och förstådd.” 

Förtydligandet av studiens resultat- utifrån syftet 

Utifrån analysen av min empiri, har bland annat följande punkter visat på hur nvc kan 

bidra till barns delaktighet på förskolan:  

 

• att pedagogerna genom nvc gett barnen ett språk att stå upp och uttrycka sig         

igenom 

• att barnen fått förklarat att valet i olika aktiviteter är deras, vilket därmed 

gjort dem ansvariga och delaktiga för sitt eget beslut 

• att de setts som kompetenta att själva fatta beslut och även hållits ansvariga 

inför de beslut de fattat 

• att de förstått intentionen bakom pedagogens initiativ, vet vem och varför 

beslutet föreslagits 

• att de haft en meningsfull roll i aktiviteten, utifrån att de blivit ”sedda och 

hörda” 

• att de valt att vara aktiva och fattat beslut i olika situationer  
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Läroplanen för förskolan (98/2010) säger att pedagogerna ska sträva efter att barn: 

”Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation” (s.12). 

 
De exempel jag presenterat ovan går även i linje med beskrivningen av Shiers (2001, 

refererad i Hamerslag, 2013) kriterier för uppnådd delaktighet, vilka innebär att: 

 

• Barnen blir lyssnade på  

• Barnen får stöd till att uttrycka sig  

• Barnens synpunkter tas hänsyn till 

• Barnen får involveras i beslutsfattarprocessen  

• Barnen får delad makt och ansvar för beslutsfattandet  

 

Följande utdrag ur Lpfö 98 (2010) pekar på vikten av en empatisk förståelse process: 

”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt” (s.4).  

Avslutningsvis vill jag konstatera att nvc, utifrån analysen och slutdiskussionen ovan 

bidrar till barns delaktighet i förskolan och att det empatiska förhållningssättet, i min 

studie avspeglat sig tydligt och på många olika sätt i samspelet mellan pedagog och barn 

likväl som mellan barnen. Jag hoppas att du som läsare funnit uppsatsen intressant och 

kan dra nytta av dess innehåll i vilket sammanhang du än må verka i.  

 

8. Framtida forskning 

Enligt Juncadella (2013) behövs mer hållbart designade studier och ett större antal 

medverkande för att bekräfta upptäckterna och effektiviteten av de specifika 

egenskaperna i nvc-modellen. I egenskap av forskare instämmer jag fullt ut i hans 

resonemang och skulle därför gärna se ett större forskningsprojekt, som pågår under 

några års tid, och som innefattar alla nvc-inriktade förskolor i Sverige och eventuellt 

också i Norden. Intressant vore även att ta del av barnens egen upplevelse av nvc-

processen och genom uppföljning och utvärderande samtal följa dessa barn ändå in i 

skolåren. Om det empatiska förhållningssättet nvc kan användas som ett effektivt 
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kommunikationsverktyg, som i sin tur bidrar till lugnare barngrupper, mindre 

konflikter, bättre samarbete och som ett effektivt stöd i att uppnå läroplanens mål borde 

det vara högst relevant och ligga i både Skolverkets och förskolans intresse att vilja 

undersöka potentialen i nvc-modellen närmare. Ett sådant omfattande projekt skulle 

naturligtvis kräva en del resurser, men om vi samtidigt skulle hitta ett allmänt 

vedertaget förhållningssätt som bidrog till lugnare barn, effektivare inlärning, större 

självmedvetenhet och bättre samarbete skulle kanske förskolan på sikt även kunna dra 

ner på andra resurser av stöd.  
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Bilaga.  

Samtyckesbrev 

 

 

 

 

6/10-2015 

 

Hej föräldrar på X förskola!  

 

Jag är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista termin 

på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. 

Studien kommer att handla om på vilka synbara sätt som förhållning metoden icke vålds 

kommunikation genomsyrar verksamheten på en nvc (non violent communication) 

inriktad förskola.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet nästa 

vecka, mellan den 20-23/10. Jag skulle då vilja observera era barn under olika 

aktiviteter med hjälp av anteckningar och ev. ljudupptagning (som sedan 

raderas). Mellan den 10-13/10 kommer därefter kortare frågestunder/intervjuer 

att äga rum med de barn som så önskar. Genomförandet av uppsatsen är reglerat av 

etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta betyder att barnets, 

familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna 

analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 
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Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All 

medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat 

formulär. I sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om 

studien och de ges då också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande   

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Sandra Karlsson 

Telefonnr:  

Mailadress:  

 

Handledarens namn: Linda Murstedt 

Linda.murstedt@sh.se 

Södertörns högskola 

 

Jag/vi samtycker/samtycker inte till att mitt/vårt barn deltar i studien? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

 

OBS! Pga. tidsbrist återlämnas formuläret omgående till X eller någon av pedagogens 

kollegor, senast 15/10.  

 

 

Tack på förhand! 
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