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Syftet med vår studie är: att belysa hur en skola i Västerås kommun arbetar med 
konflikthantering. För att nå syftet behandlas följande områden: vad en konflikt 
är, den vanligaste konflikten, skolans arbete med konflikthantering, resurser och 
likabehandlingsplan. Vi använder oss av kvalitativ och kvantitativ metod i vår 
studie för att få ett bredare resultat. Vi har intervjuat och gjort 
enkätundersökningar. Genom enkäter undersöker vi hur verksam personal inom 
skolan arbetar med konflikthantering. Vi har även gjort intervjuer med fyra 
informanter som har konflikthantering som arbetsuppgift. Den skola vi valde för 
intervjuer och enkätstudier är en partnerskola till Mälardalens Högskola, detta 
för att underlätta samarbetet mellan oss och pedagogerna. Resultatet visar att 
informanterna anser att verbala konflikter är bland de vanligaste. Informanterna 
anser sig ha goda interna resurser på skolan för att lösa konflikter. Både elever 
och pedagoger har funnit ett behov av att bilda ett MåBra-team på skolan, för att 
lättare kunna kommunicera och lösa konflikter med varandra. 
Likabehandlingsplanen är känd på skolan och 50 % av informanterna anger att 
den genomsyrar deras undervisning. I vår diskussion lyfter vi upp de resultat vi 
fått fram och diskuterar hur vi ser på dessa.  

 
Nyckelord: Konflikt, konflikthantering, kommunikation, grundskola, 
undervisning, elev, pedagog och verksam personal inom skolan. 



2 
 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning...........................................................................................4 

1.1. Syfte och Forskningsfrågor ............................................................................. 4 

2. Litteraturgenomgång och teoretisk referensram ............................ 5 

2.1. Vad en konflikt är och hur den kan uppstå.................................................. 5 

2.2. Kommunikation och samspel ........................................................................... 6 

2.3. Kommunikationsteori ......................................................................................... 7 

2.4. Hur en konflikt kan hanteras ........................................................................... 8 

2.4.1. Samtal som konfliktmetod ............................................................................. 9 

2.4.2. Metoder mot mobbning................................................................................. 10 

2.4.3. Estetiska metoder mot konflikter ............................................................. 11 

2.4.4. Ökad självkänsla som förebyggande arbete.......................................... 12 

2.5. Likabehandlingsplan .......................................................................................... 14 

2.6. Litteratursammanfattning............................................................................... 15 

3. Metod och genomförande ..............................................................15 

3.1. Forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder .............................. 15 

3.2. Urval .................................................................................................................... 16 

3.2.1. Intervjuutformning ......................................................................................... 16 

3.2.2. Enkätutformning.............................................................................................. 17 

3.3. Genomförande ................................................................................................ 17 

3.4. Reliabilitet och validitet .................................................................................... 18 

3.5. Etiska ställningstaganden ................................................................................ 18 

4. Resultat och analys ....................................................................... 19 

4.1. Innebörd av konflikt ..................................................................................... 19 

4.1.1. En konflikt är ...................................................................................................... 19 

4.1.2. Den vanligaste konflikten ............................................................................. 20 

4.1.3. Sammanfattning ............................................................................................... 21 

4.2. Konflikthanteringsarbete................................................................................. 22 

4.2.1. Aktivt konflikthanteringsarbete................................................................. 22 

4.2.2. Förebyggande arbete ...................................................................................... 24 

4.2.3. Sammanfattning............................................................................................... 26 

4.3. Resurser på skolan.............................................................................................. 27 



3 
 
 

4.3.1. Användningsområde....................................................................................... 28 

4.3.2. Den viktigaste resursen ................................................................................. 29 

4.3.3. Sammanfattning............................................................................................... 30 

4.4. Likabehandlingsplan.......................................................................................... 31 

4.4.1. Sammanfattning ............................................................................................... 33 

4.5. Intervjuer ................................................................................................................ 33 

4.5.1 En konflikt är ................................................................................................... 34 

4.5.2. Den vanligaste konflikten ............................................................................. 34 

4.5.3. Arbetsområden ................................................................................................. 35 

4.5.4. Konflikthanteringsmetoder ........................................................................ 36 

4.5.5. Tidsramar............................................................................................................ 37 

4.5.6. Syn på resurser ................................................................................................. 38 

4.5.7.  Åsikter kring likabehandlingsplanen ..................................................... 38 

4.5.8. Sammanfattning............................................................................................... 39 

5. Sammanfattning och Diskussion...................................................40 

5.1. Metoddiskussion – Pedagogers ovilja till samarbete ......................... 40 

5.2. Resultat- och analysdiskussion ................................................................ 40 

5.2.1. Konflikter............................................................................................................. 40 

5.2.2. Konflikthanteringsarbete ............................................................................. 42 

5.2.3. Skolans resurser............................................................................................... 42 

5.2.4. Likabehandlingsplanen ................................................................................. 43 

5.2.5. Intervjuerna ....................................................................................................... 44 

5.3. Litteraturdiskussion – Om konflikt- och mobbningsmetoder .... 45 

5.4. Slutsatser och fortsatta studier ................................................................ 46 

Referenser ............................................................................................ 47 

Bilagor ..................................................................................................50 

 



4 
 
 

1. Inledning 
 
För pedagoger i skolan blir konflikthanteringsarbete viktigare då konflikter har blivit 
allt vanligare och eleverna måste ha redskap för att kunna lösa dessa (Wahlström 
1996). Barnombudsmannen skriver, ”Varje högskola ska lägga fast egna mål i de 
lokala kursplanerna för kunskap om mobbning och hur den förebyggs” 
(Barnombudsmannen, BO, 1997). Den åsikten lyfter BO upp i sitt förslag på 
förbättring av lärarutbildningen när det gäller kunskaper om mobbning. BO menar 
att makten att förebygga mobbning och konflikter sitter i kunskap. Kunskap som man 
då, år 1997, och nu, år 2007, inte får tillägna sig under lärarutbildningen. Under våra 
sex terminer på lärarprogrammet anser vi att det har lagts för lite fokus på 
konflikthanteringsutbildning. Vi menar att den förförståelsen vi har fått för konflikter 
och konflikthantering inte är tillräcklig. Vi vill därför fördjupa oss inom detta 
ämnesområde. Vi tror att man aldrig kan komma ifrån konflikter, i skolan eller på 
jobbet, men genom att arbeta medvetet så kan man minska dess utsträckning och 
antalet konflikter i vardagen.  
 
Mängden forskning kring konflikter och mobbning i skolan ökade under slutet av 
1990-talet, men innehållet framstår vara likartat. Vi tror att man idag har större 
medvetenhet om vikten av att arbeta aktivt med konflikthantering.  
 
I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever (Utbildningsdepartementet Lag 2006:67) står följande i 6 §  
 

Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till 
att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall 
syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall 
årligen följas upp och ses över (Utbildningsdepartementet 2006). 
 

Sett till denna lag ska alla skolor upprätta en egen likabehandlingsplan där de aktivt 
ska motverka trakasserier och annan kränkande behandling av elever och barn. Om 
likabehandlingsplaner finns på varje skola, hur kan det då komma sig att så många 
elever råkar ut för konflikter, mobbning och annan kränkande behandling? Det finns 
idag många olika metoder mot konflikter och mobbning som skolor använder med 
utgångspunkt att direkt ta tag i de konflikter som uppstår. Med denna studie vill vi ta 
reda på hur en skola arbetar med konflikthantering. 
 

1.1. Syfte och Forskningsfrågor 
 

Syftet med detta arbete är att belysa hur en skola i Västerås kommun arbetar med 
konflikthantering. För att fånga syftet tar vi hjälp av följande forskningsfrågor. 

Vad anser verksam personal i skolan att en konflikt är och vilken konflikt är den 
vanligaste mellan elever? 
Vilka tillgängliga individuella resurser och åtgärder har skolan för att arbeta aktivt 
med konflikthantering och vilka är resursernas arbetsuppgifter? 
Har skolan utvecklat en likabehandlingsplan och i vilken mån används den? 
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Med verksam personal inom skolan avses i detta fall alla vuxna inom skolan. 
 

2. Litteraturgenomgång och teoretisk referensram 
 
I vårt sökande efter relevant litteratur med anknytning till skolan har vi haft en del 
svårigheter. Utbudet är begränsat och därför har vi valt att även använda oss av 
litteratur med anknytning till konflikthantering på jobbet eller liknande. I vissa fall 
har böckerna varit äldre än 15 år men vi anser att detta inte påverkar vårt resultat då 
konflikter är något som är bestående, även om olika konflikthanteringsmetoder har 
blivit allt vanligare på senare år. All litteratur vi har använt har varit svenskspråkig.  
 
Vi anser att eftersom utbudet är så tunt blir vårt examensarbete av ännu större vikt. I 
de följande rubrikerna redovisas vad en konflikt är, hur den kan uppstå och metoder 
för hur verksam personal inom skolan kan arbeta förebyggande och aktivt med 
konflikter samt teoretisk referensram.  
 

2.1. Vad en konflikt är och hur den kan uppstå 
 
Begreppet konflikt härstammar från det latinska ordet conflictus som betyder 
sammanstötning, tvist eller motsättning (Maltén 1998). Mobbning betyder ”utsätta 
någon för förföljelse från gruppens sida, stöta ut (kamrat) ur gemenskapen, göra till 
ensam hackkyckling” (Bonnier 2002). Lind (2001) tar upp begreppen konflikt och 
mobbning och vad skillnaden är mellan dem. Hon menar att den viktigaste skillnaden 
mellan mobbning och konflikt är att mobbning är en långt utdragen process, där det 
oftast är flera personer som förtrycker en ensam person. Det mesta av litteraturen vi 
fann handlar om konflikter i arbetslivet. Den forskning vi använt oss av under 
arbetets gång har vi sett att det inte är någon större skillnad på litteratur från 20 år 
sedan och litteratur från de senaste åren. Konflikter kan delas in på flera olika sätt 
och i flera olika perspektiv. En indelning är att se vilken status en konflikt har, är det 
en öppen eller dold konflikt? En öppen konflikt är erkänd av alla runt omkring den. 
En dold konflikt erkänns däremot inte av någon på arbetsplatsen och tar på så sätt 
större plats i gruppen. Den dolda konflikten kan liknas med att sopa problemen 
under mattan medan den öppna konflikten ofta leder till många lösningsförslag 
(Ahrenfelt och Berner 1999).  
 
”Mobbning är en typ av våld, men allt våld är inte mobbning” (Larsson 2000:15). När 
två killar slåss i korridoren och båda är aktiva, när två flickor blir osams och slutar 
prata med varandra eller när en pedagog för 20:e gången säger åt sina elever att sitta 
ner och vara tysta räknas inte till mobbning.  Även om många barn och ungdomar 
idag missbrukar begreppet mobbning på detta sätt (Larsson 2000).  
 
Mobbning kan beskrivas som att någon eller några blir utsatta för upprepade 
händelser under en längre period, spontant bråk är inte mobbning (Lagerman och 
Stenberg 1994 & Lind 2001). I mobbning finns det både psykiskt och fysiskt våld, i 
det psykiska våldet räknas även utfrysning in (Lagerman och Stenberg 1994).  
 
Överallt runt omkring oss i samhället förekommer konflikter. Både barn och vuxna 
råkar ut för det dagligen. Det kan handla om konflikter inom oss som påverkar vårt 
handlande och beteende eller i större sammanhang där flera personer och grupper 
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inblandade. Enligt Carlander (1990) finns det många orsaker till att konflikter 
uppstår. Några av dem är: 
 

• Oförenliga värderingar, mål och intressen 
• Feltolkning av en situation 
• Otillfredsställda grundläggande behov 
• Reaktioner på fientlighet, hot eller tvång 
• Försök att hindra någon annan i hans/hennes verksamhet 

 
När en konflikt uppstår mellan två individer menar Hammarlund (2001) att det allt 
som oftast kan följas tillbaka till vilka individerna är i grunden. Det handlar ytterst 
om vilken relation man ska ha till varandra och vem som ska ta vilken roll. Vem 
bestämmer reglerna för sammankomsten? En sådan konflikt är vad man kan kalla en 
äkta eller egentlig konflikt. Hammarlund menar att konflikter som uppkommer på en 
arbetsplats ofta har sin grund i arbetsledningen. Om reglerna inte är tillräckligt 
tydliga så blir tolkningarna och tankarna fria. Detta leder till att många lägger in olika 
definitioner på reglerna och det gör att konflikter uppstår. Oklarheten leder till dyra 
kostnader, både i tid att laga relationerna mellan kollegor och ibland ekonomiska 
kostnader då en utomstående part behöver komma in och medla. Det är ledningens 
ansvar att se till att de mål som sätts upp efterföljs och uppnås. Genom en öppen och 
tydlig kommunikation kan verksamheten utvecklas och förbättras. Men om gruppen 
har otydliga mål och ledningen ger ut dubbla budskap kan det ofta leda till att 
gruppen blir osäker och konflikterna ökar (Hammarlund 2001).  
 
Maltén (1998) menar att en konflikt trapps upp ju längre tiden går. Vi hoppas att 
problemen ska försvinna och gör då inget aktivt för att lösa konflikten. En konflikt 
kan inte försvinna av sig själv, den kommer förr eller senare tillbaka och då oftast i 
större utsträckning. Under tiden som konflikten växer händer det ofta att personer i 
omgivningen börjar diskutera kring vem som är syndabock eller liknande (Maltén 
1998).  
 
I en konfliktsituation reagerar alla olika, barn i konflikt försöker allt som oftast att 
överträffa varandra och trycka ner varandra med ord. Båda parter vill hela tiden stå 
högst i kurs. När orden inte längre räcker till tar barnen till knytnävarna istället och 
konflikten går då över i ett slagsmål (Åhs 2005). Enligt Nilzon (2005) föds våld ur 
rädsla. När eleverna känner sig utsatta eller maktlösa tar de ofta till våld för att ta sig 
ur situationen och återfå sin makt. När en elev är rädd eller arg tolkar han eller hon 
signalerna och hoten som större än vad de egentligen är. Detta gör att eleven faller på 
sin egen rädsla för att vara försvarslös (Nilzon 2005).  
 

2.2. Kommunikation och samspel 
 
Kommunikation är något livsviktigt för alla människor, utan kommunikation har vi 
svårt att fungera normalt. Maltén skriver: ”En människa måste kommunicera. 
Behovet av gemenskap och mänsklig kontakt är angeläget, för att inte säga 
livsnödvändigt för oss alla” (1998:11). För att få ett bra samspel mellan pedagog och 
elev krävs det att pedagogen är en god lyssnare. Den goda lyssnaren kännetecknas 
inte bara utifrån dennes hörsel. En god lyssnare måste vara med i många av sina 
sinnen, speciellt då med ögonen. Med ögonen kan lyssnaren upptäcka vilka signaler 
som sändaren uttrycker med sitt kroppsspråk och mimspråk. I början av ett samtal 
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kan ett passivt lyssnande räcka, mottagaren lyssnar men lägger inte in egna tankar i 
diskussionen. För att samtalet ska få en djupare mening är det bra om mottagaren 
går över till aktivt lyssnande. I ett aktivt lyssnande visar mottagaren med sitt 
kroppsspråk och ord att han eller hon förstår det som sändaren berättar (Maltén 
1998). Backlund (1999) definierar kroppsspråk på följande sätt: ”Kroppsspråk är de 
signaler som går ut från kroppen och som tillsammans med orden antingen 
förstärker eller försvagar en utsaga och i värsta fall talar tvärtemot den” (Backlund 
1999:77). Backlund menar med detta, att det som kroppsspråket säger måste inte 
alltid vara överens med det som uttrycks genom talet. 
 
Konflikter uppstår ofta på grund av missförstånd, vi har inte riktigt lyssnat på vad 
den andra sagt och misstolkar då det vi hört. Kommunikation är på så sätt viktigt att 
arbeta med, för att få ett bra klimat är det viktigt att lyssna på varandra, minst lika 
viktigt är att få bli lyssnad på. Konflikter kan inte lösas förrän vi har lyssnat, talat och 
bekräftat varandra. Det är viktigt att man som pedagog, vän eller familjemedlem inte 
struntar i vad den som vill berätta något har att säga. Ibland tror vi att vi hört precis 
allt som personen kommer att säga, men så är det inte alltid och då är det viktigt att 
vi tar oss tiden att lyssna (Lind 2001).  
 
Skällsord och svordomar är även de ofta grunden till konflikter. Genom att använda 
sig av svordomar och fula ord hävdar eleverna sin status. Svordomar ger en större 
vikt åt det eleven vill uttrycka i sin kommunikation (Ljung 2006). Skällsord kan 
användas för att befästa den makt utövaren vill ha. Genom att använda sig av 
nedsättande ord kan utövaren trycka ner offret och behålla sin egen makt. Ibland kan 
användningen av hårda och fula ord anses som häftigt och ”coolt”, bland åhörarna 
(Svahn 1999).   
 
I mötet mellan barn och vuxna kan barnen mötas på en mängd olika sätt. Men om 
den vuxna har ett kärleksfullt bemötande lär sig barnen att det är så man kan fungera 
tillsammans med andra. Åhs (1998) menar att studier visar att när elever observerar 
pedagoger och ser att de möter alla elever med kärlek och respekt tar eleverna åt sig 
av detta och påverkas på så sätt positivt. När eleverna får möjlighet att ha 
betydelsefulla vuxna omkring sig som ger ett gott föredöme i samspel med andra 
kommer deras toleransnivå att höjas och detta leder till minskat antal konflikter. 
Genom att låta eleverna arbeta tillsammans i smågrupper har studierna visat att 
självkänslan, empatin och samarbetsförmågan påverkas positivt, elevernas prosociala 
förmåga ökas.  När eleverna får möjlighet att öva sin sociala förmåga ökar chanser att 
de också lättare kan lösa konflikter (Åhs, 1998).  
 

2.3. Kommunikationsteori 
 
I en kommunicerande värld som vi lever i finns det många olika sätt att kommunicera 
på.  Kommunikation är exempelvis när vi pratar med varandra, ser på tv, sprider 
information, tidningar, böcker och vidare (Fiske 1990). Kommunikation kommer inte 
bara i den verbala formen – att tala med varandra. En stor del av kommunikationen 
går via kroppsspråket och de uttryck vi visar med exempelvis ansiktsuttryck, tonläge 
och betoning (Maltén 1998).  Fiske (1990) menar att listan kan göras ändlös.   
 
Det finns speciellt två skolor om kommunikation. Den första syftar till överföring av 
meddelanden. Den skolan menar att det finns sändare och mottagare som 
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meddelandet sänds mellan. De båda parterna kodar och avkodar meddelanden som 
skickas. Skolan anser att sändaren kan använda sig av olika kanaler för 
kommunikationen. Denna inriktning kan kallas för processkolan (Fiske 1990).  
 
Den andra skolan inriktar sig mer på hur meddelanden samverkar med människor 
för att skapa betydelse. Skolan utgår från texters olika roller i vår kultur. Fiske (1990) 
kallar denna skola för semiotik.  
 
Processkolan har ofta sin grund i samhällsvetenskapliga ämnen, så som psykologi och 
sociologi, och har kommunikationshandlingar som utgångspunkt och inriktning. 
Semiotikskolan har däremot lingvistik och humaniora som grund och har sin 
utgångspunkt på kommunikationens funktioner. Båda skolorna har gemensamt att 
de tolkar kommunikation som en social samverkan med hjälp av meddelanden (Fiske 
1990).  
 
Med meddelande menar processkolan det som överförs mellan sändare och 
mottagare under kommunikation. I processkolan menar man att sändarens avsikt 
kan både vara medveten eller omedveten. Fiske skriver: ”Meddelandet är vad 
sändaren lägger i det, oavsett hur han gör det” (Fiske 1990:14). Enligt den 
semiotikiska skolan är ett meddelande däremot en konstruktion av tecken som 
mottagaren sedan skapar en betydelse för. Sändaren blir i det här läget endast 
överförare och får på så sätt en mindre viktig roll (Fiske 1990).  
 

2.4. Hur en konflikt kan hanteras 
 
En konflikt uppstår när olika intressen kolliderar (de Klerk 1991). Båda parter har 
som utgångspunkt att det är jag som har rätt och det är du som har fel (Brännlund 
1991). Slutsatsen blir då att parterna inte förstår varandra. För att lösa konflikten 
behöver båda parter få en ökad förståelse för den andras intentioner och intressen. Vi 
behöver inte vara vänner med alla, men det underlättar om vi kan arbeta och leva 
tillsammans även fast vi inte delar samma åsikter. För barn kan detta vara en svår 
uppgift, men det går att lära sig. Genom sig själv, känner man andra säger ett 
välkänt talesätt och det ligger något i det uttrycket. Wahlström (1996) menar att har 
man en sund självkänsla kan man lyssna till andras åsikter eller övertygelser utan att 
känna sig hotad eller kränkt. Att ha en tolerant människosyn är också att vara 
tolerant mot sig själv (Wahlström 1996). 
  
När vi hanterar en konflikt förhandlar vi tillsammans för att komma till ett 
gemensamt mål. I en förhandling är det viktigt att båda parterna ger och tar i 
diskussionen för att lösningen ska bli så bra som möjligt. Enligt Hammarlund (2001) 
visar studier att de förhandlingar som får den bästa utgången är de där parterna 
lyckas vara sig själva och inte spelar olika roller. 
 
Maltén (1998) förespråkar starkt att alla konflikter måste lösas inom en snar tid. Han 
menar att arbetsplatsen annars kan drabbas av att produktionen sjunker och att 
sjukskrivningarna ökar. I skolan är det pedagogens ansvar att vara uppmärksam på 
om en eller flera elever visar tecken på annorlunda beteende. Om elever visar sig vara 
splittrade eller klagar på huvudvärk eller illamående kan det vara tecken på en 
konflikt som inte är löst. Pedagogen måste då försöka sortera ut vad symtomen kan 
bero på, ligger problemet hos eleven eller i gruppen (Maltén 1998).  
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När det uppstår konflikter mellan elever är det viktigt att man tar det på allvar och 
bearbetar det problem som uppstått. Annars finns det risk att eleverna samlar på sig 
olösta konflikter som till slut får dem att koka över. Tyvärr är det många gånger som 
pedagoger anser att de inte har tid att hjälpa eleverna att lösa sina konflikter, utan ser 
istället till att de lovar varandra att vara vänner i fortsättningen och tar varandra i 
hand (Westblad-Dicks 2000).  
 
Som vuxen och pedagog är det viktigt att kunna kommunicera med både barn och 
andra vuxna. Det välkända talesättet Barn gör inte som vuxna säger, de gör som 
vuxna gör säger en hel del. Därför är det viktigt för oss att vara goda förebilder. Hur 
gör vi vuxna när vi hanterar konflikter, sopas det under mattan eller tas det upp till 
diskussion? ”Att hjälpa det uppväxande släktet att hantera sina konflikter är ett 
utomordentligt viktigt arbete. Det är en del av det fredsarbete som förefaller mer och 
mer livsavgörande för denna och kommande generationer” (Wahlström 1996:10). 
 
Redan i tidiga stadier kan vi se en skillnad på hur pojkar och flickor hanterar 
konflikter. Flickorna väljer att prata om varandra, istället för att direkt tala med den 
som det berör. Pojkarna vänder sig direkt till den som konflikten berör, men 
använder sig av mer våld och hotfullt beteende. Dessa mönster kan vi ibland även se i 
vuxen ålder hos kvinnor och män, vilket vi då anser vara barnsligt beteende. Genom 
att göra barn och elever medvetna om vilken personlig utveckling och vinst man kan 
göra genom konflikter, kan detta negativa beteendemönster förändras till det positiva 
(Wahlström 1996). Konflikter är helt enkelt en del av livet. Oftast uppfattas det som 
något negativt, men behöver inte alls vara det. Det är inte roligt att möta en konflikt, 
men blir den löst på ett bra sätt, finns det chans att se lösningen på ett positivt sätt. 
Det som kan vara bra med konflikter är att vi får chansen att göra något bättre, än det 
vi för tillfället gör (Lind 2001).  
 
Åhs (2005) menar att det finns många olika konflikthanteringsmodeller men att de i 
grunden liknar varandra. Under följande rubriker behandlas olika 
konflikthanteringsmetoder som pedagoger kan använda sig av.  
 
2.4.1. Samtal som konfliktmetod  
 
Här presenteras två modeller inom konflikthantering som har sin grund i 
samtalsform. Den första är konfliktsamtal (Åhs 2005) och den andra är 
kompissamtal (Edling 1997). 
 
När man börjar ett konfliktsamtal tillsammans med barnen är det viktigt att först gå 
igenom vad konflikten handlar om. Hur ser båda parter på konflikten? Här har 
pedagogen en viktig roll som frågeställare, för att få reda på så mycket fakta som 
möjligt. I detta skede är det också viktigt att som pedagog visa att man inte är 
intresserad av att lyssna på anklagelser och frånskyllningar. Efter att pedagogen rett 
ut vad som hänt kan man gå vidare med att fråga barnen hur de vill att situationen 
ska se ut nu. För att kunna nå fram till de målen får barnen tillsammans göra en plan. 
Planen är oftast kortsiktig så att barnen inte under dagen eller närmaste veckan 
hamnar i ytterligare bråk. Barnen får godkänna planen och tillsammans bestämmer 
man en dag för uppföljning. Uppföljningen är pedagogens ansvar, att se till att den 
kommer till skott och hur den ska vara upplagd. Åhs (2005) pekar på vikten av att 
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inte fråga barnen varför de gjort någonting då det ordet ofta har en negativ klang hos 
barnen och det gör det svårt för dem att svara på. När barnen har fått ta del av dessa 
konfliktsamtal under en period kan de själva ta vara på de kunskaper de tagit med sig 
och hjälpa varandra lösa konflikter genom diskussion. Det ligger ett stort värde i att 
barn lär sig diskutera och prata med varandra själv när det gäller konflikthantering. 
Det ger barnen en chans att öka sin sociala kompetens (Åhs 2005).  
 
En modell som pedagoger kan använda sig av i klassrummet är kompissamtal. Med 
kompissamtal vill man få eleverna att själva ta tag i konflikten med en gång, men för 
att göra det behövs en grund att bygga på. Enligt Edling (1997) ska pedagogen börja i 
klassrummet, gärna på schemalagd skoltid. Det bästa är om det går att skjuta bänkar 
och stolar åt sidan för att få plats till att sitta i en ring på golvet, så att alla kan se 
varandra. Eleverna får sedan svara på tre frågor. Den första frågan är: Har de klarat 
av att lösa en konflikt på egen hand den senaste veckan? Eleverna får i tur och 
ordning räcka upp handen om de anser att de har något viktigt att berätta om. Här är 
det viktigt att pedagogen som ställer frågan berömmer eleverna för deras insatser, så 
de känner att de har gjort ett bra jobb. Den andra frågan lyder: Har de gjort någon 
kamrat ledsen den senaste veckan? Alla oklarheter reds ut oavsett om det är små eller 
stora problem. Syftet med den andra frågan är att eleverna ska förstå sin del i 
konflikten. Den tredje frågan är: Har de själva råkat ut för något under den senaste 
veckan? Här får de elever som anser att deras problem inte tagits upp ännu, sin chans 
att redogöra för hur de känner och varför. Under de tre frågornas gång är det bra om 
pedagogen är med och driver på diskussionen. Eleverna ska känna att de får stöd från 
pedagogen, men också att de kan tala om sina känslor inför hela klassen. Pedagogen 
tar aldrig någons parti och får heller aldrig dela ut straff, då frånfaller de modellen. 
Genom kompissamtal ger man eleverna ett sätt att lösa konflikter med ord istället för 
våld. De lär sig att känna empati och att lyssna på varandra, samtidigt som de får öva 
på att tala inför publik och öva kroppsspråk (Edling 1997).  
 
2.4.2. Metoder mot mobbning 
 
I det följande presenteras tre modeller inom konflikthantering som har sin grund i 
arbete mot mobbning. Den första är Österholmsmodellen (Lagerman & Stenberg 
1994), vidare följer Farstametoden (Ljungström 1997) och sist Olweusmetoden 
(Myndigheten för skolutveckling 2007). 
 
Österholmsmodellen är en modell för hur en skola kan arbeta mot mobbning. 
Modellen rekommenderar att alla elever ska ha en mentor. Varje pedagog på skolan 
bör ansvara för en grupp elever som de är mentor för. Mentorn (pedagogen) ska ha 
träffar med sin grupp med jämna mellanrum. Skolan ska också se till att det finns ett 
mobbningsteam uppbyggt med trygga och respekterade vuxna. Varje klass ska ha 
klasstödjare som kan återkoppla till mobbningsteamet. Dessa två saker är 
grundpelarna och förarbetet som sker kring Österholmsmodellen (Lagerman och 
Stenberg 1994). 
 
Farstametoden som metod mot mobbning uppkom i slutet av 80-talet då en pedagog 
vid namn Karl Ljungström arbetade i en av Stockholms förorter, Farsta. Skolor som 
arbetar med Farstametoden som mobbningsplan uppmanas att bilda ett 
behandlingsteam på skolan, bestående av två till fem personer som under vilken tid 
som helst på skoldagen ska kunna ta itu med en konflikt som uppstår. Dessa kan vara 
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pedagoger, skolvärdar/värdinnor, socialpedagoger, kurator eller skolsköterska 
(Ljungström 1997) .  
 
När behandlingsteamet pratar med den person som blir mobbad är det viktigt att 
försiktigt fråga hur offret har uppfattat mobbningen. Hur många gånger har eleven 
blivit retad? Hur ofta? Senaste tillfället? Verkar det vara systematiskt? Det teamet vill 
få fram är: vilka mobbarna är, vem ledaren är, var har mobbningen förekommit, när 
och hur länge?  
 
När teamet börjar få klarhet i vad det är som har hänt är det dags att börja prata med 
dem som utför mobbningen. Detta utförs så fort som möjligt då teamet fått reda på 
misstankar om mobbning, för att mobbarna inte ska kunna prata ihop sig och hitta på 
undanflykter. 
 
De misstänkta mobbarna frågas försiktigt i början om de vet varför de blivit inkallade 
till behandlingsteamet. Här är det viktigt att teamet förklarar att skolan har noll 
tolerans mot mobbning och att om det existerar måste det upphöra direkt. Efter 
samtalet med mobbaren ska ett uppföljningssamtal äga rum dagen efter igen. Detta 
för att mobbaren ska inse att mobbning tas på allvar på skolan. När mobbaren har 
förstått att sättet han/hon beter sig mot mobboffret är fel, är det dags att gå vidare. 
Då börjar teamet att ställa frågor som: vad mobbaren kan göra för att mobboffret ska 
få det bättre i skolan, o.s.v. 
 
Efterkommande dagar ska inblandade elever hållas under uppsikt så att inte 
problemen förvärras. Ibland kan mobbarna bli desperata och försöka hota 
mobbningsoffret till tystnad. Om mobbningen inte varit alltför grov brukar 
problemen lösas här och fortsatta samtal med de inblandade behövs inte. Det teamet 
alltid måste avsluta med i processen, är ett sista uppföljningssamtal cirka två veckor 
efter att mobbningen observerats på skolan (Ljungström 1997).  
 
Dan Olweus, grundare av Olweusmetoden, har varit verksam inom forskning om 
mobbning de 20 senaste åren. Hans metod bygger på att skolmiljön ska präglas av 
värme och engagemang från de vuxna, som också ska fungera som auktoriteter och 
förebilder. Något som Olweus anser vara viktigt för att detta ska fungera, är 
personalkompetensen på skolan. Ansvaret ligger hos personalen och det är därför 
viktigt att skolan upprättar pedagogiska samtalsgrupper med regelbundna träffar. 
När mobbning uppstår ska pedagoger på skolan utveckla en åtgärdsplan tillsammans 
med inblandade elever och deras föräldrar. Här ses föräldramedverkan som ett 
självklart val och en förutsättning för en långsiktig lösning. Tyngdpunken ligger dock 
hos pedagogerna och deras medvetenhet och engagemang för att motverka 
mobbningstendenser (Myndigheten för skolutveckling 2007).  
 
2.4.3. Estetiska metoder mot konflikter 
 
Här presenteras två modeller inom konflikthantering som har sin grund i estetiska 
ämnen, i detta fall drama. Den första är forumspel (Byréus 2001) och den andra är 
kommunikationsövningar (Lind 2001). 
 
Forumspel är ett arbetssätt inom drama som ger gruppen möjlighet att påverka 
händelseförloppet i en pjäs. Forumspel härstammar från forumteatern som 
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grundades i Brasilien mellan 1960 och 1970-talet. I ett forumspel tar man upp, för 
gruppen, aktuella ämnen och problem. En grupp elever spelar upp en kort pjäs på 
cirka fem minuter med ett slut som liknar en kris eller ett kaos. Ämnet på pjäsen kan 
vara allt ifrån grupptryck till misshandel eller trakasserier. När pjäsen spelats upp 
första gången börjar gruppen om. Nu får publiken, när de själva vill säga STOPP och 
avbryta pjäsen för att byta ut någon (oftast den utsatta) i pjäsen och ta över den 
platsen själv. På så sätt kan publiken förändra utgången av pjäsen. Det är viktigt att 
förklara för gruppen att det inte finns några rätt eller fel och att alla förslag på 
annorlunda slut är välkomna. Pjäsen kan nu göras om flera gånger om det är många i 
publiken som har förslag på slut. Här är det också viktigt att ledaren (pedagogen) tar 
ansvar för att alla får komma till tals (Byréus 2001).  
 
Kommunikationsövningar kan göra det lättare för elever att kommunicera. Genom 
enkla samarbetsövningar kan vi komma långt i att utveckla oss till kommunicerande 
människor. Lind (2001) presenterar några kommunikationsövningar som lätt går att 
ta in i klassrummet. Hon lyfter två övningar som är varandras motsatser. I övningen 
Du lyssnar inte (Lind 2001:59) får eleverna arbeta två och två. Den ena eleven ska 
berätta något spännande och roligt medan den andra eleven ska göra allt för att visa 
att hon/han inte lyssnar, den eleven får göra vad som helst för att visa att hon/han 
inte lyssnar. Allt förutom att börja prata eller gå därifrån. Den andra, motsatta, 
övningen Aktivt lyssnande (Lind 2001:60) är övningen upplagd precis tvärt om. Här 
ska den som lyssnar hela tiden vara aktiv och följa med i berättelsen och kommentera 
och uppmuntra.  
 
Elever får på det här sättet möjlighet att öva sig i att lyssna. De får samtidigt känna 
efter hur det känns att inte bli lyssnad alls på och ha full fokus på det hon/han 
berättar. Det är en viktig erfarenhet som eleverna bär med sig ut i vardagen och som 
gör att de förhoppningsvis tänker till nästa gång någon berättar något för dem och då 
lyssnar aktivt (Lind 2001).  
 
2.4.4. Ökad självkänsla som förebyggande arbete 
 
I detta avsnitt presenteras två metoder som har sin grund i att öka elevers självkänsla 
och självkännedom. Den första är ART (Aggression Replacement Training) 
(Goldstein 1998 & Hammerström 2007). Den andra är Projekt Charlie, som står för 
’CHemical Abuse Resolution Lies In Education’, vilket fritt översatt betyder: 
lösningen på kemiskt missbruk ligger i undervisning (Delin-Morsten och Johansson 
2007). 
  
ART är en metod som skolor kan använda sig av, när elever uppfattas som aggressiva 
eller när man vill lära sig mer om sina olika känslouttryck.  Idag är skolklasserna 
stora, med ibland över 30 elever. Det kräver då av eleverna att de har en stor social 
kompetens, vilket de inte alltid har med sig hemifrån. Med ART får eleven träna på 
att lyssna, tala och lära sig kontrollera sina känslor på ett sundare sätt, än tidigare. 
För att eleverna ska få ta del av denna träning krävs det att pedagogen som håller i 
undervisningen, själv är utbildad i de olika delmoment som ingår i metoden. Det 
finns tre steg i denna metod: Den första är interpersonell färdighetsträning, den 
andra är ilskekontrollträning och den sista är träning i moraliskt resonerande 
(Goldstein 1998). 
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I den interpersonella färdighetsträningen får eleverna bland annat lära sig att lyssna, 
samtala, tacka, presentera sig, belöna sig, bemöta och förstå andras känslor, be någon 
om lov, självbehärskning, lära att sig undvika slagsmål och så vidare. Dessa övningar 
är till för att eleven ska lära sig de sociala koder som finns runt omkring oss 
(Hammerström 2007).  
 
Vid ilskekontrollträningen får eleven vägledning i hur hon/han ska hantera stor 
besvikelse, ilska, ledsenhet och ångest på ett ickedestruktivt sätt. Här vill man med 
ART få eleven att använda andra metoder än de invanda och att eleven ska lära sig 
känna igen de fysiologiska signalerna hos sig själv och andra i en konfliktsituation. 
 
I det sista steget, träning i det moraliska resonerandet, används samtalet som grund. 
Diskussioner om dilemman, problemsituationer och olika frågeställningar är viktiga 
inslag, då det fortfarande inte är riktigt säkert om eleven har förstått hur man bör 
leva och varför. Har eleven brister i sin egen moraliska utveckling, är det inte helt 
ovanligt att eleven är egocentrerad och självisk (Hammerström 2007).  
 
Projekt Charlie växte fram i USA under 1970-talet. Droger hade tagit en stor plats i 
samhället och genom Projekt Charlie kunde man arbeta förebyggande med barn och 
unga i skolorna. Arbetssättet kom till Sverige under början av 1990-talet och har 
sedan dess vuxit till att användas på allt fler skolor. Målsättningen i Projekt Charlie är 
att öka elevernas självkänsla, sociala kompetens och deras emotionella intelligens. 
Genom lekar, rollspel och lektioner i grundskolans tidigare år, får eleverna lära sig att 
uttrycka och hantera sina känslor. Eleverna får lära sig att lösa konflikter och att öka 
deras empatiförmåga. Arbetet med Projekt Charlie ligger i fem steg:  
1. Självmedvetande – här får barnen möjlighet att bygga upp sin självbild på ett 
positivt sätt, de får lära sig att uttrycka känslor, hantera rädsla, oro och ilska samt att 
träna sin förmåga att lyssna. 
2. Relation – familj och vänner – genom att hjälpa eleverna att skapa positiva 
relationer kommer barnen få en bättre förmåga att kommunicera, eleverna får hjälp 
med metoder för konfliktlösning och ett ökat samarbete. 
3. Beslutsfattande – val och konsekvenser – Genom att eleverna blir medvetna om de 
val de gör och vilka konsekvenserna kan bli får de lättare att fatta rätt beslut. När 
eleverna har en större förmåga att sätta gränserna har de även lättare att säga nej och 
att stå emot grupptryck.  
4. Alkohol och droginformation – Genom information kring alkoholens och 
drogernas effekter och skador ger man eleverna en större grund och en anledning att 
säga nej till att testa. Eleverna får övning att stå emot grupptryck och deras tillit till 
de vuxna ökar. 
5. Justa kompisar – För att eleverna ska lära sig att uppskatta varandra och 
varandras olikheter arbetar man genom denna punkt på att lyfta fram en 
handlingsplan mot mobbning och sexuella trakasserier. Eleverna får här lära sig att 
hantera och lösa konflikter, arbeta aktivt för att motverka diskriminering och 
fördomar (Delin-Morsten och Johansson 2007).  
 
Genom att arbeta med Projekt Charlie ger pedagogen eleverna en god och stark grund 
att stå på och eleverna lär känna sig själva och varandra. De får möjlighet att testa 
sina tankar och åsikter mot varandra och se vart de själv står i svåra frågor rörande 
mobbning, konflikter, droger och fördomar (Delin-Morsten och Johansson 2007). 
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2.5. Likabehandlingsplan 
 
Inga barn eller elever ska behöva känna sig rädda eller otrygga när de går till 
förskolan eller skolan. Skolan och förskolan ska vara en miljö fri från trakasserier och 
kränkande behandling (Skolverket 2006). Lagen om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever, tar upp dessa punkter och har till 
ändamål att främja barn och elevers lika rättigheter oavsett bakgrund och 
ståndpunkter. Lagen är till för all verksamhet som lyder under skollagen och ska på 
så sätt gälla i alla åldrar i skolan. Enligt lagen ska huvudmannen/rektorn på varje 
skola se till att en likabehandlingsplan uppförs för att främja barns och elevers lika 
rättigheter. Alla barn och elever ska oavsett kön, sexuell läggning, religion eller annan 
trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller funktionshinder ha rätt till lika behandling 
och skolan ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 
(Utbildningsdepartementet 2006). 
 
Skolverket gav 2006 ut en skrivelse med allmänna råd och kommentarer kring den 
lag som finns beskriven ovan. Skolverket menar att lagen skärper skolverksamhetens 
ansvar vad det gäller trakasserier och annan kränkande behandling av barn och elev. 
Skolverket skriver vidare att lagen ställer krav på verksamheterna att de ska arbeta 
aktivt för att alla elever ska behandlas lika. Skolan har till ansvar att upprätta 
likabehandlingsplaner och aktiv efterfölja dessa (Skolverket 2006). 
 
Skolverket menar att likabehandlingsplanen ska genomsyra hela skoltiden och 
pedagogerna ska välja arbetsformer som främjar dess innehåll. Dessa val görs för ett 
långsiktigt arbete för att i längden minska trakasserier och kränkande behandling. 
Skolverket rekommenderar att arbetet med likabehandlingsplanen ska involvera 
eleverna. Eleverna ska ha möjlighet att påverka vad som ska stå i planen och på vilket 
sätt den ska vara utformad. Skolverket skriver: ”Kunskap, delaktighet och 
engagemang gynnar ansvartagande och ger mening och kraft i arbetet att skapa ett 
gott klimat och en säker miljö för alla” (Skolverket 2006). 
 
”Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsan. Möjlighet till delaktighet och inflytande är 
kärnfrågor för ett demokratiskt samhälle” (Statens folkhälsoinstitut 2007). För att 
möjliggöra delaktighet och inflytande på skolan och i klassrummet är det viktigt att 
eleverna känner till sina rättigheter och skyldigheter, annars går det inte att påverka. 
Finns det en demokratisk lärmiljö hos eleverna finns det också starka krafter mot 
kränkande behandling. Pedagoger och elever som känner maktlöshet har lättare att ta 
till ett kränkande beteende mot varandra. Det är därför viktigt att båda parter har en 
ömsesidig respekt och chans till inflytande (Myndigheten för skolutveckling 2007). 
Genom elevers delaktighet i skolans pedagogiska och kunskapsmässiga utformning 
kan pedagoger bidra till en personlig utveckling och förbättrad självkänsla hos 
eleverna. Enligt läroplanen ska rektorn på varje skola jobba aktivt för elevinflytande. 
Detta gäller även i klassrummet där lärarna ansvarar för att alla elever får inflytande 
över undervisningens innehåll och över arbetet i skolan (Barnombudsmannen 2007). 
Delaktighet i skolan, är i grund och botten ett försök till ökad lust för lärande 
(Myndigheten för skolutveckling 2007).  
 
Skolverket skriver att kränkande behandling kan ta flera uttrycksformer så som 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Kränkande 
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behandling kan uttryckas synligt eller dolt och det kan förekomma i alla möjliga 
situationer. Det som alla sorters kränkande behandling har gemensamt är att de alla 
på något sätt går emot principen om alla människors lika värde. Kränkande 
behandling kan förekomma i grupp eller mellan två individer och förekommer i alla 
miljöer. Skolverket menar att en verksamhet kan genom t.ex. regler, grupperingar 
och schemaläggning medverka till diskriminering. Detta behöver inte vara medvetet 
eller avsiktligt men i vissa fall menar skolverket att det förekommer (Skolverket 
2006). 
 

2.6. Litteratursammanfattning 
 
En konflikt är en sammanstötning av något slag, mellan två eller flera parter. När 
kommunikationen inte räcker till hamnar många barn och elever i konflikter. 
Konflikterna kan vara allt från slagsmål till utfrysning och mobbning. Pedagoger och 
elever får i dag möta konflikter dagligen. All verksam personal inom skolan bär ett 
ansvar att ge elever möjligheter och verktyg som gör att de kan hantera, möta och 
förebygga konflikter. När pedagoger är förebilder och visar hur man ska behandla 
varandra, tar eleverna efter det och lär sig på så sätt att hur de ska vara i möten med 
andra människor. Forskningen erbjuder idag många olika modeller och metoder för 
arbete mot konflikter och mobbning. Det finns både förebyggande och aktiva planer 
för hur konflikter kan hanteras. Får eleverna redan i tidiga år en kontakt med dessa 
ökar elevernas medvetenhet om detta och många konflikter kan förebyggas. När 
konflikten har uppstått är det viktigt den reds ut på en gång. Detta för att konflikten 
inte ska ligga och växa. Växer konflikten till något större händer det ofta att 
konflikten går över till mobbning, detta kan i sin tur innebära större problem för de 
elever som är inblandade. 
 
När pedagogen samtalar med eleverna och ger dem möjligheten att berätta om hur de 
upplevt den sociala miljön i skolan, kan pedagogen upptäcka konflikter i ett tidigt 
skede och detta bidrar till konflikthanteringen. Om eleverna har en god självkänsla 
och självkännedom kan många konflikter förebyggas. Genom att arbeta aktivt med 
dessa områden så kan man tillsammans med eleverna begränsa antalet konflikter och 
eleverna får även en mer positiv bild av sig själva.  
 
Likabehandlingsplanen är en plan som grundar sig på lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Planen finns för 
att ge pedagoger en bra bas att stå på i sitt konflikthanteringsarbete. Varje skola ska 
arbeta fram en egen likabehandlingsplan, där ska skolan lyfta upp just de punkter 
som de anser vara viktiga för just deras skola.  
 

3. Metod och genomförande 
 

3.1. Forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder 
 
I detta arbete kommer både kvalitativa och kvantitativa metoder att användas. Med 
kvalitativa metoder menas att vikten av studien läggs på innehållet och inte på 
summan. ”Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de 
resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga” (Stukát 
2005:32). Kvalitativa metoder görs främst genom observation och intervjuer med 
öppna frågor. Svaren från intervjuerna analyseras av forskaren och tolkas bland 
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annat genom tankar, känslor och erfarenhet. Detta kritiseras ibland att bli för 
subjektivt eftersom undersökningen då är beroende av vem som har gjort den.  
 
Syftet med kvantitativa metoder är att kunna få med många i undersökningen med 
okomplicerade frågeställningar och utifrån dessa generalisera. Lättast gör man detta 
genom enkätundersökningar med slutna frågor. Resultatet ska kunna gälla flera och 
inte bara en speciellt utvald grupp. En aspekt på kvantitativa metoder är att studien 
oftast blir generell och saknar djup (Stukát 2005).  
 
Det finns tre olika sorters intervjustrukturer att använda sig av: strukturerade, 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer (Stukát 2005; Denscombe 2000). 
Med strukturerade frågor menar Stukát (2005) att det finns en viss bestämd följd på 
de frågor som informanten får. Med ostrukturerade frågor menas tvärt om. Vid 
ostrukturerade frågor gäller det att lyssna till informanten och ställa frågorna i den 
ordning som intervjun bjuder till (Stukát 2005). Vid semistrukturerade intervjuer går 
det att vara flexibel med frågorna till informanten, även om frågorna har en bestämd 
ordning (Denscombe 2000). 
 
Vid intervjuer har forskaren lättare att koncentrera sig på informantens svar 
(Denscombe 2000). Därför har vi valt att vid några tillfällen göra personliga 
intervjuer för att få en djupare inblick i konflikthanteringsarbetet på skolan. 
Enkätundersökningar är däremot relevanta att använda när det är ett stort antal 
informanter. Vi har därför också valt att använda oss av enkätundersökningar där en 
större samling av pedagoger har svarat (Denscombe 2000; Stukát 2005).  
 

3.2. Urval 
 
Skolan som valts för studien, är en låg- och mellanstadieskola. Den valdes för att det 
är inom de årskurserna vi vill i jobba när vi är examinerade lärare. Skolan är också en 
partnerskola till Mälardelens Högskola, vilket har underlättat samarbetet. Skolan har 
en hög andel elever med olika kulturella bakgrunder, vilket vi såg som en fördel i 
konflikthanteringsarbetet.  
 
De informanter vi valt att intervjua och göra enkätundersökningar med är verksam 
personal på skolan. Vid intervjuerna valde vi att intervjua fyra personer, en 
skolsköterska, en pedagog som arbetar med ART och två pedagoger som arbetar i 
MåBra-teamet. På skolan finns endast en skolsköterska, en ART-pedagog som är 
speciellt utbildad för ART och två pedagoger som också är speciellt utbildade för 
MåBra-teamet. Enkäterna delades ut till klasslärarna på skolan, oavsett vilken 
åldersgrupp de arbetade med. Totalt delades 30 enkäter ut av dessa kunde vi samla in 
18 ifyllda enkäter. Bortfallet blev då totalt 12 enkäter. Läs mer om pedagogernas 
inställning till enkätundersökning under Metoddiskussion. 
 
3.2.1. Intervjuutformning 
 
Vi har valt att använda oss av intervjuer för att få mer djupgående svar från de 
informanter som har konflikthantering som en del av sina arbetsuppgifter.  
 
Vid utformning av intervjuerna togs hänsyn till tre saker. Det första är att alla 
intervjufrågor har sin grund i våra frågeställningar och syfte (Stukát 2005). Vidare 
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har hänsyn tagits till de olika informanternas arbetsområde. Till sist försöktes en så 
likartad karaktär på frågorna ges som möjligt. 
 
Varje intervju består i grunden av åtta till tio frågor (se bilaga 1), till det kommer 
följdfrågor. Informanterna fick möjlighet att utveckla sina svar väl och diskussion 
kring frågan var välkommen. En forskare bör ta hänsyn till att utforma intervjuerna 
så att frågorna inte uppfattas stötande för informanten. Frågorna ska börja med 
okomplicerade frågor för att sedan gå över till mer komplicerade och känsliga ämnen 
i slutet av intervjun (Denscombe 2000). Vi startade intervjun med att fråga 
informanten vad hon eller han anser att en konflikt är och vad den vanligaste 
konflikten är. Vidare frågade vi om informanternas egna arbete inom 
konflikhantering. Hur mycket tid de lägger ner per vecka och om de arbetar med 
konflikhantering på något annat sätt än inom sitt ansvarsområde. Till sist frågade vi 
informanterna om deras åsikter och kännedom om likabehandlingsplanen.  
 
Vi valde att använda oss av bandspelare vid våra intervjuer för att få med hela 
diskussionen och sedan kunna transkribera.   
 
3.2.2. Enkätutformning 
 
Vi valde att dela ut enkäter för att nå fler informanter och på så sätt få en generell bild 
av hur skolan arbetar med konflikthantering.  
 
Vi använder oss av ett ostrukturerat frågeformulär för vår enkätundersökning (se 
bilaga 2). Det ostrukturerade formuläret innehåller öppna frågor som ger 
informanten större utrymme att svara personligt: ”Fördelen med sådana frågor är 
dels att man inte på förhand behöver begränsa sitt val av information och dels att den 
tillfrågade får tillfälle att utveckla och anpassa sitt svar” (Stukát 2005:44).  
 
Vårt formulär innehåller ett tiotal frågor (se bilaga 2). Precis som intervjufrågorna 
har de sin utgångspunkt i våra frågeställningar och syfte. Även här börjar vi med att 
fråga om vad informanterna anser är en konflikt och vad den vanligaste konflikten är. 
Vidare frågar vi på vilket sätt informanterna arbetar med konflikthantering och vilka 
interna resurser de har kännedom om. Till sist frågar vi informanterna om deras 
inställning till likabehandlingsplanen och om den används i undervisningen.  
 

3.3. Genomförande 
 
Efter utformning av enkäter och intervjuer togs den första kontakten med skolan. 
Genom kontakt med rektorn på skolan fick vi möjlighet att komma ut med enkäterna 
(se bilaga 2). Med varje enkät följde ett missivbrev (se bilaga 3) för att informanterna 
skulle veta vad enkäten handlade om. Informanterna fick tre veckors svarstid.  
 
Efter kontakt via mail med intervjuinformanterna bestämde vi tid och plats för 
intervjuerna. Dessa ägde rum under en tvåveckorsperiod. Den första veckan 
intervjuade vi den pedagogen som arbetar med ART samt skolsköterskan (se bilaga 
1). Under den andra veckan hade vi en parintervju med de två pedagoger som är 
ansvariga för MåBra-teamet, på grund av tidsbrist från våra informanters sida. 
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Efter insamling av enkäter och intervjuer, fortlöpte arbetet med transkribering av 
intervjuerna och sammanställning av enkäterna. Efter sammanställningen delade vi 
in svaren i kategorier under varje forskningsfråga. Detta för att underlätta för resultat 
och analys. Resultaten av en del enkät- och intervjufrågor har vi redovisat med hjälp 
av diagram.  
 
När informanterna skulle nämna vilken som den vanligaste konflikten var i skolan 
märkte vi att många av dem hade svårt att skilja på vad en konflikt är och vad den 
vanligaste konflikten är. Många svar blev på så sätt likartade. Att först svara på vad en 
konflikt är för att sedan direkt svara på vad den vanligaste konflikten är inser vi i 
efterhand kan vara svårt. Vi har förstått på informanternas svar att många av dem 
skrev ner den första konflikten de tänkte på, när vi bad dem svara under den första 
frågan. När de då inte läst genom fråga två ordentligt blev svaret likartat där. Vi ville 
gärna inte upprepa oss allt för mycket i analyseringen och valde därför att under 
första frågan skriva analysen direkt under kategorierna. I den andra frågan 
redovisade vi analyseringen efter alla kategorier istället. Även under rubrik 4.3. och 
4.3.1. valde vi att göra på liknande sätt, för att inte upprepa oss för mycket.  
 

3.4. Reliabilitet och validitet  
 
Med reliabilitet menar Stukát (2005) hur tillförlitligheten är på själva 
mätinstrumentet. Hur pålitligt är egentligen resultatet? Pålitligheten är viktig 
eftersom undersökningen ska kunna göras om igen och då få samma resultat. Det är 
viktigt att man redovisar resonemangen bakom besluten för att få all information och 
därav kunna ta del av processen. Reliabiliteten kan vara hög eller låg. Om den är hög 
anses mätinstrumentet vara trovärdig och om den är låg anses det vara tvärt om, 
mindre trovärdig. Validitet och reliabiliteten hänger ihop med varandra. Om 
reliabiliteten är mätinstrumentet är validiteten det som är mätt. Bara för att 
reliabiliteten är hög behöver inte svaren vara trovärdiga, utan tvärt om, inte alls ha 
med saken eller resultatet att göra. Validiteten grundar sig därför i hur pass 
användbar reliabiliteten är och därmed om resultatet verkligen har relevans och 
trovärdighet (Stukát 2005).  
 

3.5. Etiska ställningstaganden 
 
Enligt de etiska principerna ska informanterna i en studie informeras om studiens 
syfte, forskarens namn och det frivilliga deltagandet (Stukát 2005). Genom vårt 
missivbrev (se bilaga 5) fick informanterna information om studies syfte, våra namn 
och det frivilliga deltagandet. Var och en av informanterna ska således kunna avsluta 
sitt deltagande när de själva vill, utifrån de forskningsetiska principerna.  
 
Forskaren ska ta hänsyn till anonymiteten hos informanterna och de ska inte kunna 
identifieras av utomstående. Den information som samlas in ska endast används till 
forskningens ändamål. Detta för att hindra kommersiellt bruk av informationen 
(Stukát 2005). Vi har i vår studie använt oss av koder för att göra informanterna 
anonyma. Varje kod bestod av två bokstäver och en siffra som grund. Utöver det fick 
varje enkät en unik kod, detta för att underlätta hanteringen vid sammanställningen.  
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4. Resultat och analys  
 
Här redovisas de svar som framkommit under intervjuer och enkäter. Inledningsvis 
redovisas resultatet av enkätstudien.  
 

4.1. Innebörd av konflikt 
 
Här nedan redovisas de enkätresultat informanterna lämnat angående vad en 
konflikt är och vad de anser är den vanligaste konflikten.  
 
4.1.1. En konflikt är 
 
I vår undersökning vill vi se vad verksamma personer inom skolan anser är den 
vanligaste konflikten. För att få reda på vilken den vanligaste konflikten är bad vi 
informanterna att först förklara vad en konflikt är för dem. Av de svar vi fick från 
enkäterna framträder fem olika kategorier i vad en konflikt är. Nedan redovisar vi 
kategorierna: Oenighet, Verbalt, Kommunikation, Fysiskt samt Utsatthet och 
mobbning. 
 
Oenighet  
De flesta av informanterna har svarat att en konflikt är när två eller flera inte kommer 
överens. Det kan handla om att två viljor går isär, att eleverna har olika uppfattningar 
eller att det blir en sammandrabbning av något slag. En informant beskriver en 
konflikt på följande sätt: När två eller flera är oense om någonting och de inte kan 
lösa tvisten. En annan informant skriver: När 2 eller fler har olika uppfattningar 
men saknar respekt för den andres åsikter.  
 
Mer än 60 % av informanterna ansåg att en konflikt är när två viljor går isär. Enligt 
de Klerk (1991) uppstår konflikter när olika intressen kolliderar och i vår analys ser vi 
att det är det som informanterna menar i den här kategorin.  
 
Verbalt 
Några av informanterna menar att en konflikt har sin grund i negativa uttryck och 
hårda ord. Eleverna ger varandra skällord och säger kränkande ord till varandra. 
Detta leder till att eleverna slåss verbalt. En informant skriver: När barn blir ledsna 
eller arga på varandra pga kränkande ord. Vidare skriver en annan informant: När 
barnen ger varandra skällsord. 
 
I en konflikt anser båda parter att jag har rätt och du har fel (Brännlund 1991). I ett 
verbalt slagsmål blir dessa ståndpunkter extra tydliga när eleverna försöker trycka 
ner varandra och vinna övertag (Åhs 2005). Om eleverna har en bra självkänsla kan 
de lättare ta till sig andras tankar och åsikter, utan att själv känna sig kränkt 
(Wahlström 1996).  
 
Kommunikation 
När det brister i kommunikationen uppstår ofta konflikter. När eleverna ser olika på 
saker och inte kan kommunicera uppstår problem. Det kan handla om olika 
tolkningar vid lekar eller att de har otillräcklig respekt för varandra. En informant 
skriver följande: När man inte kan kommunicera om ett problem. 
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För att eleverna ska kunna fungera tillsammans bör de ha en god kommunikativ 
förmåga. Pedagogen bör stötta eleverna att utveckla sig i socialt samspel. Är 
pedagogen en bra förebild och visar hur man är en god lyssnare, lär sig eleverna av 
detta (Maltén 1998).  
 
Fysiskt 
Konflikter uppstår när barn inte längre har möjlighet till verbal kommunikation och 
då tar till handgripligheter. Knuffar och bråk leder ofta till slagsmål som eleverna inte 
själva kan reda ut. En informant menar: Några som fysiskt bråkar – slåss. Vidare 
skriver en annan informant: Tex när två elever slåss. 
 
Åhs (2005) beskriver fysiska konflikter på samma sätt. Han menar att det är en 
övergång från en verbal konflikt till ett slagsmål när orden inte räcker till (Åhs 2005).  
 
Utsatthet och mobbning 
När eleverna under upprepade tillfällen blir utsatta för trakasserier, retning eller slag 
leder detta till mobbning. Det gör att eleverna får svårigheter att klara sig ur 
konflikten. Två informanter svarade på följande sätt: En eller flera blir utsatta för 
något som de inte vill, och det inte upphör och När två eller flera parter har svårt 
att enas och detta innebär svårigheter för en eller flera.  
 
Maltén (1998) menar att konflikter inte försvinner av sig självt utan kommer ofta 
tillbaka och då i större utsträckning än tidigare. Detta kan leda till mobbning och det 
gör det svårt för eleverna att klara av konflikten själva. Lind (2001) menar att det är 
viktigt att skilja på begreppen mobbning och konflikt, även om mobbning ofta börjar 
med en liten konflikt. De informanter som anger mobbning som en konflikt tror vi 
inte har reflekterat över de olika begreppens betydelse. 
 
4.1.2. Den vanligaste konflikten  
 
Vidare frågade vi vad informanterna anser är den vanligaste konflikten. Ur de svar vi 
fick kunde vi se fyra kategorier. Här har vi valt att sammanfatta analysen efter 
kategorierna. Kategorierna är: Oenighet, Verbalt, Fysiskt och Utsatthet. 
 
Oenighet 
Flera informanter menar att den vanligaste konflikten ligger i oenigheter. Det kan 
vara i lekar och spel där eleverna inte är överens om regler och liknande. Eleverna är 
oense om vem som har rätt till bollar och leksaker som används på rasterna. En 
informant beskriver oenighet på följande sätt: När två eller flera inte är överens om 
tolkningen av något tex regler i en lek, vad någon sa.  
 
Verbalt 
Informanterna anser att det är vanligt med hårda ord och elaka kommentarer mellan 
eleverna. Eleverna retar och kränker varandra ofta genom att använda könsord och 
”skitprat” i klassrummet. En del elever har svårt att tolka kroppsspråk och 
missuppfattar då varandra. En av informanterna menar att respektlöshet blir allt 
vanligare i skolan, detta oavsett kön. En informant skriver: Hårda ord och elaka 
kommentarer. En annan informant skriver: När de retar varandra och svär och 
skriker.  
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Fysiskt 
När orden inte räcker till leder detta ofta till fysisk osämja. Bråk och slagsmål hör till 
vanligheterna på skolgården. Ett skojbråk leder ofta till riktiga slagsmål då ena parten 
tar i för mycket och då vill den andra parten ”ge igen”. Informanterna pekar på att det 
är vanligast att pojkar hamnar i slagsmål. En informant svarar: Missuppfattning, 
knuffar eller buffligare lekar som leder till att någon vill ge igen. 
 
Utsatthet 
Ett fåtal informanter anser att utanförskap är en av de vanligare konflikterna. Eleven 
får då inte vara delaktig i leken och känner sig utfryst. Vissa elever är mer säkra i sig 
själva och kan då bättre stå emot utanförskap än andra. De svagare eleverna hamnar 
på så sätt lättare i dessa situationer. Enligt informanterna är det oftast flickor som 
fryser ut varandra. En informant beskriver på följande sätt: Mellan elever startar 
ofta konflikter ute på skolgården där ingen vuxen finns eller ser. Så den vanligaste 
konflikten där är nog utanförskap eller när eleverna (barnen) inte får vara med och 
leka. 
 
Analys 
Informanternas svar när det gäller vad den vanligaste konflikten är, ligger nära 
svaren vi fick under frågan vad en konflikt är. Vi anser dock att det är viktigt att skilja 
svaren åt då informanterna fick uppmaningen att verkligen belysa de konflikter de 
möter varje dag.  
 
Den vanligaste konflikten hamnar under kategorin Verbalt, med det menas att 
eleverna säger hårda och fula ord till varandra – ett verbalt slagsmål. En konflikt har 
ofta sin grund i en elevs inre, något kan ha hänt hemma som gör att den idag är extra 
känslig och det kan leda till konflikter med andra elever på skolan (Carlander 1990).  
Vidare menar informanterna att oenigheter tillhör bland de vanligaste konflikterna. 
Bråk om regler och lekar blir ofta starten till konflikter och eleverna måste söka stöd 
hos pedagogerna för att kunna lösa konflikten (Wahlström 1996).  
 
Några av informanterna menar att det finns skillnader mellan pojkar och flickor i 
deras hantering av konflikter. Informanterna anser att pojkar lättare hamnar i fysiska 
konflikter medan flickor fryser ut varandra. Wahlström (1996) menar att pojkar ofta 
vänder sig direkt till den som han har en konflikt med. Flickor har större benägenhet 
att prata om varandra istället för med varandra (Wahlström 1996).  
 
4.1.3. Sammanfattning  
 
De flesta av informanterna att en konflikt är när två eller fler elever är oense, har 
olika uppfattningar och drabbar samman. Enligt informanterna är också en av den 
vanligare förklaringen till vad en konflikt är att eleverna använde fula ord, såsom 
svordomar och könsord.  Andra förklaringar enligt informanterna är när 
kommunikationen brister eller när eleverna inte längre kan sätta ord på sina känslor 
och tar till knytnävarna istället. Några av informanterna svarade också att de ansåg 
att utsatthet och mobbning var en typ av konflikt.  
 
Den vanligaste konflikten är enligt informanterna även här ”oenighet”. Det kunde 
vara i lekar och spel där eleverna var otydliga med vilka regler som gällde och därav 
gav upphov till konflikter. Den näst vanligaste konflikten var enligt informanterna 
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samma här som frågan innan, nämligen att eleverna använde fula ord och kränkte 
varandra verbalt. En informant tillade att det blir allt vanligare med respektlöshet i 
skolan, både mellan flickor och pojkar. Informanterna svarade också att bråk och 
slagsmål är vanligt förekommande ute på skolgården, då oftast mellan pojkar. Enligt 
informanterna stod flickorna istället för utfrysning och prat bakom varandras ryggar.  
 

4.2. Konflikthanteringsarbete 
 
Genom att fråga om informanterna arbetar med aktivt och förebyggande 
konflikthantering kunde vi fastställa följande resultat. 
 
4.2.1. Aktivt konflikthanteringsarbete 
 
Av 18 informanter är det 17 som har svarat Ja och endast en har svarat Nej (se figur 
1). Vi önskade kommentarer från informanterna om varför de svarade Ja eller Nej. Av 
dessa kunde vi urskilja sju kategorier som vi presenterar nedan. Informanterna har 
svarat med flera olika svar och har på sätt hamnat i flera kategorier. Kategorierna är: 
Kompissamtal, Direkt verkan, Förebyggande ansvar, Personalens ansvar, 
Föräldrakontakt och efterverkan, Skolans resurser och Lämnar över ansvaret.   
 

 

 
Figur 1: Fördelning över informanternas aktiva konflikthanteringsarbete. 

 
Kompissamtal 
Åtta informanter använder sig av kompissamtal i klassrummet. En informant skriver: 
Genom att ha kompissamtal varje vecka. En annan informant skriver: 
Kompissamtal (som är jättebra!!).  
 
Av de informanter som angett att de använder sig av kompissamtal var det flera som 
lämnat kommentarer om hur bra och viktigt det är med dessa samtal. Eleverna får 
möjlighet att prata och fundera tillsammans med jämngamla och likatänkande. I 
kompissamtalen får eleverna fundera över hur de löser sina konflikter och kan få tips 
och idéer av andra elever (Edling 1997).  
 
Direkt verkan 
Sju informanter anser att det är viktigt att ta tag i konflikterna direkt när de uppstår. 
Det kan handla om att ha enskilda samtal eller samtal med hela klassen där alla får 
komma till tals. Informanterna menar att det är pedagogens ansvar att hjälpa 
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eleverna reda ut sina konflikter. En informant beskriver på följande sätt: Genom att 
alltid försöka hjälpa barnen att lösa konflikterna och låta alla parter komma till 
tals. Vidare skriver en annan informant: Direkt efter konflikt utreder vi detta. 
Kontakt med föräldrarna samma dag vid större konflikter.  
 
Genom att ta tag i konflikten på en gång minskar risken att den kommer växa och bli 
större än vad den egentligen är menar Åhs (2005). När pedagogerna använder sig av 
samtal efter en konflikt är det viktigt att pedagogen tar rollen som frågeställare och 
inte lägger någon värdering i barnens agerande. Pedagogen ska vara en medlare 
mellan eleverna så att de får chansen att reda ut konflikten. Tillsammans kan 
eleverna och pedagogen lägga upp en plan för hur just dessa elever ska kunna hålla 
sams (Åhs 2005).  
 
Förebyggande ansvar 
Åtta informanter bygger sin konflikthantering på att bygga upp en medvetenhet hos 
eleverna så att de själva ska kunna ta ansvar för sitt handlande. Genom att diskutera 
värdegrund och skolans gyllene motto så blir eleverna medvetna om etik och moral. 
En informant svarar: Pratar alltid med elever om deras eget ansvar och att vad de 
gör spelar roll för dem själva eller någon annan. Handling + handling = 
konsekvens.  
 
Att arbeta förebyggande är en viktig del i konflikthanteringsarbete. Genom att 
använda sig av medvetna övningar kan pedagogen ge eleverna redskap för att minska 
negativa konflikter. Skolan använder sig bland annat av ART som förebyggande 
arbete. Här får eleverna möjlighet att träna sina sociala färdigheter, detta ger en 
bättre grund att stå på inför vardagliga konflikter. I ART-arbetet får eleverna lära sig 
att lyssna, samtala, bemöta och förstå andras känslor. Detta ger en ökad förståelse för 
andra elever (Hammerström 2007).  
 
Personalens ansvar 
Tre informanter lyfter upp vikten av att skolans personal tar sitt ansvar i kontakten 
med elever. Personalen måste hjälpa eleverna att bryta konflikten. En informant 
anser att det vore oklokt att inte använda sig av aktivt konflikthantering i 
klassrummet, den informanten skriver: Det kommer alltid finnas i klassrummet på 
skolan. Att inte arbeta med det vore oklokt. När problemen uppstår tar vi itu med 
det.  
 
Enligt dessa informanter har personalen det yttersta ansvaret att se till att eleverna 
inte hamnar i negativa konflikter. Om elever mot förmodan skulle göra det är det 
också personalens ansvar att finnas där och stödja eleverna i konfliktlösningen. 
Westblad-Dicks (2000) menar att det finns pedagoger som blundar för problem som 
uppstår mellan elever samt att många pedagoger känner att de inte har tid att ta itu 
med konflikter (Westblad-Dicks 2000).  
 
Föräldrakontakt och efterverkan  
Tre informanter belyser vikten av en regelbunden kontakt med föräldrarna. När 
större konflikter uppstår bör föräldrar kontaktas samma dag. Med hjälp av 
efterföljande samtal kan nya konflikter förhindras. En informant skriver: 
Efterföljande samtal för att se att problemet är avvärjt.  
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Att ha en god kontakt med föräldrar är viktigt enligt Olweusmetoden. Den lyfter upp 
vikten av att föräldrarna ska vara delaktiga i sina barns skolgång och känna till deras 
rättigheter och skyldigheter i skolan (Myndigheten för skolutveckling 2007). Genom 
att pedagogerna har efterföljande samtal med eleverna som varit inblandade i en 
konflikt kan nya konflikter motverkas.  
 
Skolans resurser 
Att ta kontakt med skolans interna resurser anser tre informanter är det bästa. Till 
hjälp för pedagogerna finns ett MåBra-team som består av två pedagoger som har tid 
avsatt för att arbeta med konflikthantering. En informant skriver: Kopplar in 
MåBraTeam och en annan informant skriver: Av Må Bra-teamet, som kommer när 
vi behöver dem, men de hjälper oss även i andra sammanhang med olika övningar i 
klassen. 
 
Att våga ta kontakt med kollegor utanför klassrummet bör ses som en styrka istället 
för en svaghet. Skolan som används i undersökningen arbetar med Farstametoden 
som grundpelare i sin mobbningsplan. Skolan har därför upprättat ett MåBra-team 
som finns till hands vid konflikter, som ett stöd för pedagogerna. MåBra-teamet finns 
även till för elever och föräldrar så att de ska kunna få stöd med sina konflikter.   
 
Lämnar över ansvaret 
En informant menar att hon eller han inte har något ansvar i dessa frågor utan att det 
finns annan, mer utbildad personal på skolan som kan ta hand om konflikterna. 
Informanten skriver: Det tar Måbra teamet hand om. 
 
Som Wahlström (1996) säger så finns det pedagoger i alla verksamheter som väljer 
att ta avstånd från konflikter och lägger ansvaret på någon annan. En informant har 
angett att han eller hon inte arbetar aktivt med konflikter. Han eller hon anser sig 
inte ha tid, kunskap eller lust att arbeta med konflikter.   
 
4.2.2. Förebyggande arbete 
 
Vidare i enkäten frågade vi efter informanternas förebyggande arbete. Även här har 
informanterna lämnat flera svar och därför hamnat i flera kategorier. Totalt finns sex 
kategorier, de är: Kompissamtal, Förebyggande samtal, Skolans motto, Estetiska 
arbetssätt, Personalresurser och föräldrakontakt och Yttre resurser. Här har vi valt 
att sammanfatta analysen efter kategorierna, detta för att analysen inte ska bli 
likartad som analysen under förra rubriken.  
 
Kompissamtal 
Även i det förebyggande arbete lyfter informanterna upp kompissamtal som ett 
arbetssätt. Här är det sex informanter som anser att kompissamtal är ett bra och 
viktigt arbetssätt då eleverna får lära sig att lyssna på och prata med varandra. En 
informant skriver: Kompissamtal där elever lär sig att prata och även lyssna på 
varandra. En annan informant: skriver I förebyggande syfte har vi kompissamtal. 
 
Förebyggande samtal 
Genom att ha samtal i klassen om hur man ska vara mot varandra kan många 
konflikter förebyggas. Att tillsammans diskutera känslomässiga uppfattningar i 
klassrummet får elever chansen att lära sig mer kring empati och få större förståelse 
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för andra. De elever som ofta hamnar i konflikter kan få stödjande samtal för att lära 
sig mer om sig själv och varför hon/han reagerar som den gör. Sju informanter anser 
att detta är ett bra sätt att arbeta på. En informant svarar: Samtal, belysa problemet, 
finna andra fredliga lösningar, bla att kommunicera med varandra. En annan 
informant svarar: Med samtal med elever. Jag försöker få dem att förstå och i första 
hand lösa konflikter själva genom att prata med varandra och förklara hur de 
känner för varandra.  
 
Skolans motto 
Skolan där informanterna har sin arbetsplats har arbetat mycket med 
värdegrundsövningar. Utifrån de tankar som kom upp då har skolan arbetat fram fem 
gyllene regler som gäller för alla klasser. Fem informanter har lyft upp dessa regler 
som ett bra sätt att arbeta förebyggande. Varje vecka diskuteras ett motto som gäller 
just den veckan. En informant svarar följande: Gå igenom veckans ”motto för trevlig 
samvaro” som är gemensam för hela skolan. En annan svarar: Ständigt aktualisera 
våra ”värdegrund för eleverna” lappar. Varje vecka sätter vi upp en ny ”gyllene 
regel”, av våra 5. Där den första är: Behandla andra som du själv vill bli 
behandlad. 
 
Estetiska arbetssätt 
Tre informanter använder sig av dramaövningar som förebyggande arbete. En 
informant svarar: Har dramaövningar varje vecka.  
 
Personalresurser och föräldrakontakt 
Tre informanter anser att genom att ha god kontakt mellan vuxna och barn så kan 
många konflikter förebyggas. Att ha goda föräldrakontakter underlättar arbetet 
mellan pedagoger och elever. Att ofta vara med ute på skolgården ger eleverna en 
större trygghet. En av informanterna skriver: Ofta vara med ute på rasterna. Goda 
föräldrakontakter. En annan informant skriver: Vi får ofta hjälpa barnen att hitta 
en meningsfull sysselsättning.  
 
Yttre resurser 
Två av informanterna tar hjälp av resurser utanför klassrummet så som MåBra-
teamet och ART.  
 
Analys 
Kompissamtal är även i det förbyggande arbetet ett av de vanligare sätten att arbeta 
på. Informanterna föredrar arbetssätt som gör eleverna aktiva och där eleverna själva 
får tänka över sitt agerande. Något vanligare är det med förebyggande samtal som på 
många sätt kan kopplas samman med kompissamtalen.  Att tillsammans i klassen 
eller i mindre grupper diskutera och reflektera över åsikter och handlingar ger 
eleverna en ökad förståelse för varandra och sin omvärld. Maltén (1998) menar att 
kommunikation är livsviktigt för alla människor, utan kommunikation har vi svårt att 
fungera normalt. Vi människor får då ingen övning i hur vi ska vara mot varandra och 
då uppstår konflikter lättare (Maltén 1998).   
 
Att använda sig av estetiska arbetssätt i det förebyggande arbetet anser ett fåtal 
informanter är värdefullt. Genom forumspel kan kris- och mobbningssituationer 
bearbetas och synliggöras utan att någon känner sig utpekad. När eleverna får vara 
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med i ett forumspel får de lära sig hur man kan reagera och får då insikt i de känslor 
dessa dilemman väcker (Byréus 2001).  
 
Skolans resurser, både pedagoger och interna resurser, utgör ett viktigt nätverk för 
arbetet med förebyggande konflikthantering. Österholmsmodellen förespråkar att 
alla elever ska ha en mentor och då att alla pedagoger ska vara mentorer. Mentorn 
ansvarar för en mindre grupp av elever där hon eller han ska ha samtal om vardagliga 
händelser. Mentorn ska ha regelbundna träffar med de enskilda eleverna för att se 
hur dessa trivs i skolan (Lagerman och Stenberg 1994).  
 
En av informanterna menar att det är endast de interna resursernas ansvar att lösa 
och förebygga konflikter mellan elever. Detta anser vi inte är ett sunt förhållningssätt 
till konflikter. För att kunna vara en bra förebild måste pedagoger våga möta de 
konflikter som uppstår i skolan. När en pedagog visar respekt för sina elever och 
kollegor påverkas eleverna positivt av detta och kan själva utveckla respekt och sin 
toleransnivå mot medmänniskor (Åhs 1998). 
 
4.2.3. Sammanfattning 
 
Utifrån informanternas svar handlar konflikhanteringsarbete om att skapa en bra 
relation mellan elev – elev och pedagog – elev. I enlighet med Maltén (1998) anser 
informanterna att det är viktigt att eleverna bygger upp en förmåga att kommunicera 
med varandra.  
 
Som figur 1 visar hade 17 av 18 informanter svarat att de aktivt arbetar med 
konflikthantering och att endast en informant valde att inte göra det. Av dessa svar 
kunde vi urskilja sju kategorier, hur vilket sätt de arbetar på. Informanterna hade 
svarat att kompissamtal och samtal med inblandade elever var bland de vanligaste 
sätten att arbeta aktivt på. Att arbeta med etik och moral för att öka medvetenheten 
hos eleverna är också vanligt, ansåg informanterna. Några av informanterna svarade 
också att personalen på skolan och den goda kontakten med föräldrar var viktigt. Ett 
fåtal informanter angav skolans interna resurser som aktivt arbete med 
konflikthantering. Även den informant som svarat att hon eller han inte arbetar 
aktivt, valde här att lägga till att det ansvaret läggs över till annan utbildad personal 
istället. 
 
Vid det förebyggande arbetet var svaren från informanterna mycket lika de svar som 
gavs i frågan innan. De flesta av informanterna hade även här svarat att 
kompissamtal var en av de vanligaste arbetsmetoderna och lika så att pedagogen 
samtalar med eleverna direkt efter att en konflikt uppstått. Att diskutera problemen 
med en gång gör att eleverna får en ökad förståelse för varandra. Pedagogerna valde 
också att arbeta med etik och moral, då de på skolan varje vecka diskuterade skolans 
motton. Drama ansåg några informanter vara viktigt, då det lär eleverna att leka ut 
och förstå sina känslor. Även i denna fråga ansåg informanterna att föräldrar och 
skolans personal hade betydelse i arbetet. Att vara ett gott föredöme och visa respekt 
för varandra är något eleverna kan lära sig av. MåBra-teamet hjälper till även i det 
förbyggande arbetet ute i klassrummen, vilket några av informanterna valt att 
använda sig av. 
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Skolan har tagit fram fem gyllene regler som alla klasser ska arbeta med för att öka 
trivseln bland elever och pedagoger. Varje vecka lyfts ett motto/regel upp till 
diskussion i klassrummen.  
 

4.3. Resurser på skolan 
 
Skolan som vi utfört undersökningen på kan erbjuda några interna och individuella 
resurser. För att ta reda på vilka resurser som används och är mest kända hos 
informanterna bad vi dem nämna de resurser som de helst använder sig av. 
Informanterna har under denna fråga inte lämnat några övriga kommentarer.  
 
De 18 informanterna fick alla möjlighet att ange flera olika resurser som svar. Figur 2 
visar resultatet. MåBra-teamet kan vi utläsa är den resurs som informanterna 
använder sig mest av, 15 informanter har angett MåBra-teamet som svar. ART har 
nio informanter angett. Sex informanter har angett skolsköterskan som resurs medan 
kuratorn har endast tre informanter valt. Elev- och barnavårdsteamet används endast 
vid svårare konflikter och det gör att antalet informanter som angett den inte blir 
särskilt många. Projekt Charlie används endast av de informanter som själva är 
utbildade i det.  
 

 
Figur 2: Fördelning över informanternas vetskap om skolans individuella resurser och åtgärder. 

 
Analys 
I diagrammet kan vi tydligt se att MåBra-teamet är det som de flesta pedagogerna 
helst använder sig av. MåBra-teamet har ett positivt rykte om sig som gör att många 
gärna vänder sig till dem när konflikter uppstår.  
 
ART används i första hand till de elever som har svårigheter i sitt bemötande med 
andra människor, sett till respekt och kontroll av känslor (Hammerström 2007). 
Därför tror vi att denna stapel är något lägre än MåBra-teamet då den inriktar sig 
mer till en specifik grupp elever.  
 
Anledningen till att skolsköterskan får högre antal än kuratorn torde bero på att 
skolsköterskan har sitt arbetsrum på skolan medan kuratorn har sin arbetsplats på en 
annan skola i närheten. Det gör att kuratorn inte är lika lätt att ta hjälp av och då är 
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det färre antal informanter som anger kuratorn om resurs. Elev- och barnavårdsteam 
faller dels under skolsköterskan och kuratorns arbetsområde, vilket torde vara 
anledningen till att inte fler informanter angett detta svar.  
 
För att arbeta med Projekt Charlie bör pedagogen vara utbildad (Delin-Morsten och 
Johansson 2007), vilket inte alla är och på så sätt arbetar endast ett fåtal med detta.  
 
4.3.1. Användningsområde 
 
Vidare i enkäten fick informanterna svara på hur de använder sig av dessa resurser i 
sin vardag, se figur 3. Som vi kan se kunde tre kategorier urskiljas, Specifik 
användning, Inplanerad/ej direkt insats och Direkt insats. 
 

 
Figur 3: Fördelning över informanternas användning av skolans resurser. 

 
 
Specifik användning 
Med specifik användning menas att informanten använder sig av resurserna vid ett 
specifikt tillfälle. En informant skriver, Elevvårdsteam och en annan informant 
skriver: Vid samtal.  
 
Inplanerad/ej direkt insats 
Resurserna används även i förebyggande arbete som stöd till elever, pedagoger eller 
föräldrar. Det kan även vara samtal och förebyggande övningar. En informant 
skriver, Har några som går hos ART. 
 
Direkt insats  
När konflikten uppstår och pedagogen inte har tid kan de interna resurserna tas i 
bruk. En informant svarar, Måbra-teamet kommer ibland i klassrummet och hjälper 
oss lösa konflikter som uppstått. En annan informant svara, När jag märker att 
eleven/rna har behov av att prata av sig. Det kan vara något som har varit länge 
som jag känner att jag inte kan lösa. Det kan vara ett problem hemifrån eller ett 
typiskt tjejbråk 2 mot där en känner sig utanför. 
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Analys 
Om informanten känner att elever har ett behov av att prata av sig mer än vad som är 
möjligt under lektionstid så finns skolans interna resurser tillgänglig. De flesta 
använder sig av MåBra-teamet i situationer där informanten behöver stöd eller inte 
har tid att ta hand om konflikterna.  
 
De interna resurserna används också vid inplanerade tillfällen. Det kan handla om att 
några elever går till ART för att lära sig att hantera sin aggression och känslor. 
Informanterna kan få handledning och hjälp i förväg med hur de kan möta konflikter 
i klassrummet.  
 
Några informanter anger att de endast använder sig av de interna resurserna vid 
specifika tillfällen som elevvårdsteam och elevvårdskonferenser.  
 
Ibland är kanske inte pedagogen i klassrummet den bästa konfliktlösaren då hon eller 
han kan vara delaktig i konflikten. Då är det bra att skolan kan erbjuda andra vuxna 
som stöd och hjälp för eleverna. Om en stressad klasspedagog ska ta hand om 
konflikten kan det leda till att eleverna bara tar varandra i hand och säger förlåt, utan 
att mena det (Westblad-Dicks 2000).   
 
4.3.2. Den viktigaste resursen  
 
Vilken den viktigaste resursen för elever och vuxna i skolan är enligt informanterna 
visas i figur 4. Informanterna fick själva sätta ord på den viktigaste resursen. Varje 
informant har angett ett svar. Endast ett fåtal informanter har kommenterat svaren. 
Svaren är indelade i sex kategorier som är: Eleverna, Ledarskap, Alla vuxna, Den 
egna insatsen, Interna resurser och Personalen på skolan.   
 

 
Figur 4: Fördeling över informanternas åsikter angående den viktigaste resursen på skolan. 

 
Eleverna 
En informant skriver Eleverna själva.  
 
Ledarskap 
En informant pekar på att ett tydligt ledarskap är viktigt för verksamheten. Utan ett 
tydligt ledarskap är det svårt att ha ett gemensamt synsätt.  
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Alla vuxna 
Två informanter menar att alla vuxna som finns runt eleverna är den viktigaste 
resursen. Informanterna menar här även föräldrar.  
 
Den egna insatsen 
Tre informanter anser att den egna insatsen är den viktigaste resursen. En av 
informanterna skriver: Människor med ”gyllene regeln” och ”Bästa möjliga möte” i 
ryggmärgen.  
 
Interna resurser 
Fem informanter anser att de interna resurser så som MåBra-teamet, kuratorn och 
skolsköterskan är de viktigaste resurserna.  
 
Personalen på skolan 
Den största kategorin har sex informanters svar. Här handlar det om personalen på 
skolan i allmänhet. Kollegorna och all verksam personal på skolan menar 
informanterna är viktigast. En informant svarar: Alla vuxna som jobbar kring 
barnen.  
 
Analys 
Som figur 4 visar så anser informanterna att personalen på skolan är den viktigaste 
resursen. Genom ett bra samspel mellan kollegorna kan konflikter lättare förebyggas 
då skolan får en enad personalstyrka. Är personalen mottaglig för nya idéer och 
tankar blir samarbetet med både vuxna och barn lättare. Lind (2001) menar att det är 
viktigt att ta sig tid att lyssna även om man hört vad personen ska säga redan flera 
gånger, det finns alltid nya detaljer som inte får missas.  
 
Att informanterna har interna resurser som näst högsta val anser vi är naturligt 
eftersom de tidigare i enkäten påpekat vikten av deras arbete på skolan.  
 
Med den egna insatsen menar informanterna sitt eget arbete tillsammans med 
eleverna i klassrummet. Att tillsammans arbeta för ett bra arbetsklimat är självklart 
för dessa informanter.  
 
De tre minsta kategorierna är det ett fåtal informanter som lyft upp. De tycker att alla 
vuxna kring eleverna, ledarskap och eleverna själv bär ansvaret för en fungerande 
skola. Hammarlund (2001) menar att om inte arbetsledningen har tydliga mål och 
syften för sin verksamhet, kan det leda till att regler definieras på ett personligt sätt 
och då kan konflikter lätt uppstå. Relationer mellan pedagoger och rektor eller 
pedagog och elev kan på så sätt liknas vid en arbetsplats, där alla måste vara delaktiga 
för att känna relevans till det som ska utföras, exempelvis skolans undervisning 
(Hammarlund 2001). 
 
4.3.3. Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att informanterna anser att de interna resurserna är 
viktiga för konflikthanteringsarbetet. MåBra-teamet anser många är värdefulla och 
de används i både förebyggande syfte och vid de tillfällen då konflikter uppstår. Det 
största antalet av informanterna använder sig av de interna resurserna vid direkt 



31 
 
 

verkan. Informanterna vänder sig till resurspersonerna när de känner att de själva 
inte klarar av situationen eller inte har tid att sätta sig ner och prata med eleven just 
den minut som eleven behöver. ART-pedagogen används mest i förebyggande och 
utvecklande syfte. ART-pedagogen har regelbundna träffar med mindre grupper 
elever för att öva upp elevernas känslomässiga uttryck.  
 
Informanterna anser att de interna resurserna är viktiga men de menar att det är 
personalen på skolan som utgör den viktigaste resursen. Informanterna menar att 
alla vuxna på skolan bidrar positivt till den psykiska miljön och att fler pedagoger ute 
på rasterna kan minska antalet konflikter elever mellan. En del informanter menar 
att det bästa sättet att förebygga konflikter är att själv föregå med gott exempel.  
 

4.4. Likabehandlingsplan 
 
För att fastställa hur många informanter som känner till den lokala 
likabehandlingsplanen som skolan ska ha, frågade vi informanterna om detta.  

 

 
Figur 5: Fördelning över informanternas vetskap om likabehandlingsplanen. 

 
Figur 5 symboliserar vetskapen kring likabehandlingsplanen. Siffrorna inom 
parentesen visar hur många informanter som angett det alternativet. 14 informanter 
har svarat att de känner till likabehandlingsplanen, tre informanter anger att de 
känner till den till viss del och endast en informant säger sig inte känna till den.  
 
Analys 
Att endast en informant av 18 stycken inte känner till likabehandlingsplanen måste 
ses som positivt. Likabehandlingsplanen blev lagstadgad under våren 2006 och är på 
så sätt fortfarande ganska ny i skolsammanhang. Skolans huvudman har ansvaret för 
att en likabehandlingsplan uppförs och efterlevs (Utbildningsdepartementet 2006). 
Vad informanterna menar med: till viss del är svårt att veta, då de inte lämnat vidare 
kommentarer.  
 
Som följdfråga till vetskapen om likabehandlingsplanen frågade vi efter hur många av 
informanterna som varit aktiva i utvecklingen av likabehandlingsplanen.  
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Figur 6: Fördelning över informanternas delaktighet i utveckling av likabehandlingsplanen.  

 
Nio informanter angav att de inte alls varit med och tagit fram 
likabehandlingsplanen. Fem av informanterna har varit delaktiga till viss del och 
endast fyra anser sig varit delaktiga i utvecklingen av planen.   
 
Analys 
Som figur 6 visar så har den stora andelen informanter inte varit med och utvecklat 
likabehandlingsplanen på skolan. Med till viss del menas att informanterna har läst 
och kommenterat innehållet i likabehandlingsplanen.  
 
Som tidigare nämnt är det huvudmannens ansvar på skolan att uppföra en 
likabehandlingsplan, men också att utveckla, följa upp och revidera den. All personal 
ska vara delaktig i arbetet med planen (Skolverket 2006). Som figur 6 visar, är det 50 
% av lärarna som inte har varit delaktiga i arbetet med att ta fram 
likabehandlingsplanen. Närmare 30 % av informanterna har svarat till viss del, dessa 
kan inte räknas in helt i utvecklingsarbetet, då de endast läst och kommenterat 
innehållet. Kvar finns då endast lite över 20 %, som anger att de har varit med och 
utvecklat planen. 
 
Informanterna fick även ange i vilken mån de använder sig av likabehandlingsplanen 
i sitt arbete.  

 

 
Figur 7: Fördelning över informanternas användning av likabehandlingsplanen.  
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I figur 7 kan utläsas i vilken mån informanterna använder sig av 
likabehandlingsplanen i sin undervisning. Nio informanter anger att de använder sig 
av likabehandlingsplanen i allt sitt arbete, fyra informanter använder sig av den vid 
behov och fyra sällan eller aldrig. En informant har angett svaret vet ej. 
 
Analys 
Skolverket skriver att likabehandlingen ska ”…vara levande i den meningen att den 
ständigt ska vara aktuell i det vardagliga arbetet” (Skolverket 2006:15). De menar 
således att likabehandlingsplanen ska finnas med i all planering och undervisning 
som pedagogerna utför. Pedagogerna ska arbeta aktivt för att förebygga 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (Skolverket 2006). 
Som vi kan utläsa i figur 7, är det 50 % av informanterna som anser sig använda 
planen i sitt dagliga arbete. Cirka 23 % av informanterna anger att de vid behov 
använder sig av likabehandlingsplanen. Samma antal anger att de sällan eller aldrig 
använder sig av planen. Då inte fler använder sig av likabehandlingsplanen på skolan, 
måste detta tyda på att de inte följer de allmänna råden som Skolverket (2006) gett 
ut. 
 
4.4.1. Sammanfattning  
 
Det är lag på att skolor i Sverige ska ha en likabehandlingsplan sedan våren 2006. 
Skolans huvudman har ansvar för att likabehandlingsplanen uppförs, efterlevs och 
når ut till all verksam personal på skolan. Därför ställde vi frågan om informanterna 
kände till att skolan faktiskt har en likabehandlingsplan. Majoriteten kände till 
planen, medan ett fåtal ansåg att de till viss del kände till den. Endast en informant 
kände inte till den.  
 
Ungefär en 25 % av informanterna var med och utvecklade likabehandlingsplanen, 
vilket Skolverket rekommenderar att all personal på skolan ska vara delaktig i. 
Hälften av informanterna har inte varit med och utvecklat likabehandlingsplanen, 
medan några anser att de till en viss del har varit med. 
 
Nio informanter har svarat att likabehandlingsplanen genomsyrar hela 
undervisningen i skolan. De resterande 50 % använder planen vid behov eller inte 
alls. Att inte fler använder sig av planen i större utsträckning måste ses som ett 
misslyckande och att de inte följer de uppsatta målen för likabehandlingsplanen. 
 

4.5. Intervjuer  
 
Vidare ska vi redovisa svaren från de informanter vi intervjuade för att se vad de 
anser om konflikter och deras arbete kring konflithantering på skolan. Vid 
intervjuerna träffade vi fyra verksamma vuxna inom skolan. En skolsköterska (här 
kallad syster), en pedagog som arbetar med ART (här kallad Art) och två pedagoger 
som arbetar i MåBra-teamet (här kallad Måbra). Pedagogerna i MåBra-teamet 
träffade vi tillsammans, på grund av tidsbrist från informanternas sida.  
 
Vi frågade informanterna åtta till tio frågor (se bilaga 1) där en del av frågorna har 
liknande innebörd.  
 



34 
 
 

4.5.1 En konflikt är 
 
Vi frågade informanterna som vi intervjuade vad de anser en konflikt är. Utifrån 
svaren framträdde tre kategorier: Oenighet, Negativa handlingar och Mobbning och 
övergrepp. 
 
Oenighet 
Måbra anser att en konflikt är när åsikter går isär och att eleverna tolkar saker olika. 
Den ena i Måbra säger: Det är när olika åsikter går isär, det kan vara mellan två 
elever men även mellan flera. Eleverna tolkar olika. Art menar också att en konflikt 
är en oenighet. Art säger: En konflikt är när det uppstår en tvist eller när eleverna 
har olika uppfattningar om något som hänt eller hur det gick till och så.  
 
Negativa handlingar 
Syster menar att en konflikt är när någon utför en negativ handling mot en 
medmänniska. Syster svarar: En konflikt är när någon utför negativa handlings mot 
en medmänniska och det blir obalans i förhållandet mellan dem.  
 
Mobbning och övergrepp 
Art menar vidare att om parterna i en konflikt skiljer sig för mycket i storlek och 
styrka kan det ibland gå över till att vara mobbning eller övergrepp. Art säger: Är det 
stor skillnad i styrka eller antal kan det ibland vara en fråga om mobbning eller 
övergrepp. 
 
Analys 
Måbra och Art anser båda två att en konflikt är när två viljor går isär eller när 
eleverna har olika uppfattningar om en händelse. Carlander (1990) anser att det finns 
flera sätt konflikter kan uppstå på. Det behöver inte bara vara meningsskiljaktigheter 
eller feltolkningar av situationer, utan även att människors olika behov har blivit 
otillfredsställda, de har hotats med tvång eller att någon har hindrats utföra sin 
verksamhet (Carlander 1990). Dessa påståenden gör att även Syster och Arts tolkning 
av vad en konflikt är, också passar in under Carlanders förklaringar. Resultatet från 
intervjustudien visar liknande resultat som resultatet i enkätstudien. ”Oenighet” 
anser även dessa informanter är den vanligaste konflikten.  
 
4.5.2. Den vanligaste konflikten 
 
Vidare frågade vi informanterna vad de anser vara den vanligaste konflikten. Svaren 
är indelade i fyra kategorier: Oenighet, Fysiskt, Verbalt och Utanförskap. 
 
Oenighet 
Måbra anser att rättvisefrågor på rasterna tillhör de vanligaste konflikterna. Art 
instämmer och menar att missförstånd ofta leder till konflikter. En ur Måbra svarar: 
Ja, det är rättvisefrågor i lek och spel, till exempel på fotbollsplanen.  
 
Fysiskt 
Måbra menar att fysiska konflikter är vanligare hos killar. En ur Måbra säger: Killar 
tar oftast till våld istället för ord. Det börjar med ett skojbråk som sedan urartar. 
Syster anser att knuffar och bråk är de vanligaste konflikterna.  
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Verbalt 
Syster menar också att kränkande ord eller när elever retar varandra, tillhör de 
vanligaste konflikterna. Art instämmer med att säga att kränkningar också tillhör de 
vanligaste konflikterna. Art säger: Har en elev dålig självkänsla kan det ofta leda till 
fler konflikter. Eleverna har en förmåga att då använda sig av kränkningar och 
fula ord för att höja sin egen status.  
 
Utanförskap 
Måbra menar att tjejer fryser ut varandra istället för att hamna i fysiska konflikter. En 
ur Måbra säger: Hos tjejerna är det vanligast med utanförskap. Art menar även att 
grupptryck och otrygghet skapar situationer där elever blir utfrysta.  
 
Analys 
Både Måbra och Art anser att den vanligaste konflikten är rättvisefrågor eller 
missförstånd mellan eleverna på skolan. Syster anser att bråk och knuffar är bland 
den vanligaste konflikten. Det finns dock en skillnad i hur konflikterna yttrar sig, hos 
flickor och pojkar. Lind (2001) menar att pojkarnas sätt att lösa konflikter på, ofta 
yttrar sig i slagsmål och bråk. Tjejer pratar istället illa om varandra, bakom varandras 
ryggar. Art och Måbra stämmer in i Linds (2001) åsikt om skillnaden mellan flickor 
och pojkar (Lind 2001). Dessa mönster kan vi ibland även se i vuxen ålder hos 
kvinnor och män, vilket vi då anser vara barnsligt beteende (Wahlström 1996).  
 
4.5.3. Arbetsområden 
 
De fyra informanterna vi intervjuade arbetar på olika sätt med konflikthantering. 
Vidare redovisas tre kategorier utifrån deras arbetsuppgifter. Kategorierna är: ART, 
Konflikt- och mobbning och Hälsa. 
 
ART 
Art beskriver sitt arbete på följande sätt: Mina arbetsuppgifter är att vara instruktör 
och ledare för en grupp barn som går ART-kurs. Art har ansvar för all ART-
verksamhet som skolan kan erbjuda. Art tar emot mindre grupper av elever som 
behöver hjälp med att hantera sina känslor.  
 
Konflikt- och mobbning 
Måbra arbetar med konflikt- och mobbningsfrågor utifrån Farstametoden som de 
har valt att arbeta om till en egen metod som passar just deras skola. Måbra menar 
att de är Farsta-inspirerade. Måbra vill få eleverna att känna sig trygga på skolan och 
att de ska våga be om hjälp vid konflikter. En av pedagogerna i Måbra beskriver 
arbetssättet på följande sätt: Vi vill se till att problemen upphör och att eleverna 
förstår att deras beteende är fel. Vidare fyller den andre pedagogen i: Fast oftast har 
eleverna koll på när de gör rätt eller fel.  
 
Hälsa 
Syster arbetar mycket med att bidra till elevernas känsla för samhörighet med andra 
människor och att kartlägga elevernas mående, både fysiskt och psykiskt. Syster 
menar att alla vuxna har en viktig roll i arbetet med konflikter och att man ofta måste 
lita till sina egna erfarenheter.  
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Analys 
Alla fyra informanter arbetar på något sätt med att försöka lösa de konflikter som 
uppstår på skolan. Även fast informanterna har andra arbetsuppgifter väljer de att se 
de problem som finns istället för att sopa dem under mattan. Wahlström (1996) anser 
att ju mer tid pedagoger och vuxna på skolan lägger ner på konflikthanteringsarbete, 
desto mer kan eleverna få hjälp med att lösa framtida problem själva (Wahlström 
1996). Att vara en god förebild och hantera konflikter på ett korrekt sätt som 
pedagog, förefaller därför ännu viktigare eftersom eleverna spenderar stor del av sin 
tid i skolan. 
 
4.5.4. Konflikthanteringsmetoder  

 
Informanterna arbetar alla på olika sätt med konflikthantering och här redovisar vi 
på vilka sätt de arbetar med konflikthantering. Deras metoder delas in i tre 
kategorier: ART, Farstametoden och Samtal. 
 
ART 
Art menar att han eller hon inte bara möter konflikter kring ART-grupperna utan 
även i det dagliga arbetet i skolan och på fritids. Art menar att konflikthantering är en 
stor del av jobbet och att det inte får glömmas bort. I ART-grupperna arbetar Art med 
elever som har svårt att hantera sin aggression och sina känslouttryck. ART är ett 
förbyggande arbetssätt där eleven bland annat får möjlighet att lära sig att 
kommunicera med andra.  
 
Farstametoden 
Måbra arbetar med inspiration av Farstametoden. Där har Måbra samtal med de 
inblandade vid en konflikt eller vid mobbning. Måbra träffar först den som blivit 
utsatt för att ta reda på hur den eleven uppfattar situationen. Sedan tar Måbra in den 
som utfört handlingen till samtal för att diskutera händelsen och för att få höra allas 
variationer av händelsen. En i Måbra säger: Vi är alltid två vid samtalen, då kan en 
anteckna och en ställa frågor. Måbra pekar på vikten av att en ställer frågor och 
lyssnar medan en skriver ner svaren. Om en person skulle göra båda, tappar man ofta 
eleven och man blir även en sämre lyssnare. När Måbra träffat de båda parterna vill 
de alltid ha ett samtal med alla samtidigt. Detta för att parterna ska kunna prata och 
diskutera med varandra på neutral mark utan att ytterligare konflikter uppstår. En ur 
Måbra säger: Det är viktigt att se både offer och förövare. Vidare fyller den andre i: 
Vi försöker jobba utan förutfattade meningar, då går man in med ett öppnare 
sinne. Måbra vill ge eleverna ett verktyg att själva klara av konflikter i framtiden och 
arbetar därför också förebyggande. Måbra går vid vissa tillfällen ut till klasserna och 
håller i övningar som stärker gruppens sammanhållning och elevernas självkänsla. 
Måbra har även enskilda samtal med alla elever i klassen för att kartlägga hur 
eleverna anser att stämningen är. Sammanställningen av dessa svar redovisar Måbra 
sedan för klassen och utifrån det kan klassläraren och eleverna arbeta vidare för att 
förbättra stämningen.   
 
Samtal 
Syster berättar om att hon eller han använder sig av seriesamtal med bilder som 
konflikthantering. Syster beskriver på följande sätt: Genom bilder som visar 
konsekvenser med både ord och bild blir de (eleverna) medvetna om vad olika 
beteenden kan ha för utgång. Syster använder sig av olika bilder till den som blir 
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utsatt och den som utsätter. Detta för att stärka den som blir utsatt och få den som 
utsätter att tänka till på konsekvenserna av sitt handlande. Syster har i förebyggande 
syfte hälsosamtal med eleverna. Syster säger: I hälsosamtalen finns frågor om 
konflikter, mobbing och mående med. Genom hälsosamtalen får Syster en 
övergripande bild av elevernas uppfattningar kring konflikter och mobbning. Syster 
kan samtidigt se om det finns elever som behöver hjälp att lösa konflikter genom 
dessa samtal.  
 
Analys 
Även om alla fyra informanter har olika sätt att hantera konflikter på så använder de 
alla lyssnandet som en viktig källa. De lyssnar först på vad problemet handlar om för 
att sedan på sitt sätt och sin metod försöka reda ut konflikten så gott det går. Art 
arbetar mycket med förebyggande arbete, men även där måste en viss förkunskap om 
elevens problem innehas. Maltén (1998) menar att en god pedagog måste vara en bra 
lyssnare. Detta utmärks inte bara på hörseln utan även med andra sinnen, som till 
exempel synen. Om munnen och kroppen inte talar samma språk, är det svårt att 
tolka innebörden av vad eleven säger. Därför är det viktigt att pedagogen kan lyssna 
aktivt och analysera både elevens kropp- och mimspråk (Maltén 1998). 
 
4.5.5. Tidsramar  
 
Vi bad informanterna att uppskatta hur mycket tid de lägger ner på konflikthantering 
per vecka. Genom svaren kunde vi ta fram två kategorier: Varierande tidsramar och 
Fasta tidsramar. 
 
Varierande tidsramar 
Syster jobbar endast deltid på skolan och har fyra skolor totalt, att ansvara för. Syster 
tycker att det är synd att hon eller han inte får möjlighet att arbeta mer aktivt med 
konflikthantering. Syster menar att det inte går att beräkna hur mycket tid hon eller 
han lägger ner på konflikthantering från vecka till vecka då arbetsuppgifterna 
varierar mycket. 
 
Fasta tidsramar 
Art anger att arbetet med konflikthantering finns varje dag i skolan. Fokuserat på 
ART-träffar finns det sex timmar per vecka som är schemalagt. 
 
Måbra har en sammanlagd arbetstid på fyra timmar i veckan som är schemalagd för 
MåBra-teamet. Måbra säger att de lägger ner mycket mer tid än så på 
konflikthantering. Någon av pedagogerna i Måbra finns på skolan varje dag i veckan 
för att finnas till för elever och lärare och kunna ta tag i konflikten precis när den 
uppstår. De anser att om man inte finns där på en gång kan konflikten växa och bli 
större än vad som är nödvändigt. 
 
Analys 
Syster har i huvudsak andra uppgifter att göra på skolan när hon eller han är där och 
kan därför inte lägga ner mer tid än vad Syster gör idag. Att inte ha resurser på skolan 
som tar hand om konflikter är oansvarigt, därför har skolan valt att arbeta fram ett 
MåBra-team och en pedagog som är ART-utbildad. Art och Måbra finns på skolan 
som tillgängliga resurser och har inplanerade timmar till konflikthantering, medan 
syster kan arbeta med det när hon eller han har tid och blir ombedd att göra det.  
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4.5.6. Syn på resurser   
 

Vi frågade också om informanterna ansåg att skolan lägger ner tillräckligt med tid 
och resurser på konflikthanteringsarbete. I dessa svar framträdde två kategorier: Ja 
och Nej.   
 
Nej 
Art anser att tiden inte alltid räcker till och att skolan borde satsa på fler vuxna i 
skolan. Art menar att det behövs fler vuxna ute på rasterna, i tamburen och vid 
omklädningsrummen efter gymnastiken, allt för att förebygga konflikter. Art menar 
att alla vuxna omkring eleverna utgör en av de viktigaste resurserna.  
 
Måbra menar precis som Art att det läggs ner för lite tid och resurser på 
konflikthanteringsarbete i skolan. Måbra anser att det är bra att de själva får finnas 
till och en av dem säger: Bra att det finns någon som oss som kan se problemet och 
inte sopar det under mattan för att dom har ont om tid.  
 
Ja 
Syster anser, till skillnad från Art och Måbra, att skolan lägger ner tillräckligt med tid 
och resurser på konflikthanteringsarbete. Syster menar att det också är klasslärarnas 
ansvar att reda ut konflikter och att det då inte borde behöva finnas så många andra 
resurser. 
 
Analys 
Som analysen innan tog upp, är Systers uppgifter på skolan inte bara 
konflikthantering. Måbra och Art har i huvuduppgift att främja goda miljöer och lära 
eleverna att hantera sina känslor och uttryck. Det finns alltså ett samband mellan de 
informanter som jobbar med konflikthantering i huvudsak och de som vill ha mer tid 
att lösa konflikter på.  
 
Både Måbra och Art menar att skolan lägger ner för lite resurser på 
konflikthantering. Syster anser däremot att skolan lägger ner tillräkliga resurser. 
Måbra och Art är således överens med enkätinformanterna om att skolan lägger när 
för lite energi på konflikthantering.  
 
4.5.7.  Åsikter kring likabehandlingsplanen 
 
Vidare frågade vi informanterna om deras tankar kring likabehandlingsplanen. 
Utifrån svaren kunde vi endast utläsa en kategori: Viktigt för skolan.  
 
Viktigt för skolan 
Alla informanterna anser att likabehandlingsplanen är bra och att den borde synas 
mer i skolan. Art säger: Det är bra att den finns men det viktiga är att vi pedagoger 
är medvetna om den och diskuterar hur den efterlevs.  
 
Syster säger: Den är bra. Det gäller bara att få ut planens innebörd och budskap till 
personal, föräldrar och elever.  
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Måbra menar också att planen är bra och att den borde synas mer i skolan. En i 
Måbra säger: Den bör användas som ett redskap i både planeringen och 
undervisningen.  
 
Analys 
Alla fyra informanter har samma åsikter om likabehandlingsplanen. De anser att 
planen är viktig för undervisningen, men också att de personer som jobbar eller går i 
skolan blir mer medvetna om att den finns och vad dess innebörd betyder. Som 
tidigare nämnt är det huvudmannens ansvar att skolan uppför, utvecklar och 
reviderar en likabehandlingsplan. Personalen måste också vara delaktig i arbetet med 
planen (Skolverket 2006). När det gäller dessa fyra informanter har alla en god 
kunskap och kännedom om likabehandlingsplanen, vilket måste ses som ett gott 
arbete från huvudmannen sida. 
 
4.5.8. Sammanfattning  
 
ART är ett färdigt koncept som skolan valt att arbeta med. För att få göra det krävs att 
en pedagog utbildar sig på området, för att sedan själv kunna hålla i ART-kurser för 
elever på skolan. Art anser att han eller hon lägger ner mer tid än bara de timmar 
som är inplanerade i schemat på konflikthantering med eleverna. ART är till stor del 
ett förebyggande arbete med konflikthantering och därför riktar Art in sig på en 
speciell grupp med elever, där beteende och känslouttryck måste övas på. Art anser 
att mer tid till konflikthantering vore bra och att fler vuxna borde finns runt omkring 
eleverna på skolan för att förhindra konflikter. Den vanligaste konflikten enligt Art är 
kränkningar av något slag som oftast startat genom missförstånd.  
 
MåBra-teamet är inspirerade av Farstametoden och har själva arbetat fram en egen 
metod som de tycker passar bra på skolan. Om en konflikt uppstår mellan elever så 
hjälper Måbra till att samtala med inblandade parter. Måbra anser precis som Art att 
för lite tid läggs ner på konflikthantering och att mer tid bara skulle vara en fördel för 
skolans elever. Den vanligaste konflikten enligt Måbra är rättvisefrågor, som slutar i 
tvister. Pojkar har, enligt Måbra, lättare att ta till våld, medan flickor fryser ut 
varandra istället för att prata sig ur situationen. 
 
Skolsköterskan har i huvudsak andra uppgifter än konflikthantering att göra på 
skolan när hon är där. Utöver skolan som vi har gjort studien på har Syster tre andra 
skolor att besöka. Hon eller han kommer ändå i kontakt med elever som behöver stöd 
i vissa situationer, när det gäller konflikthantering. Den vanligaste konflikten enligt 
Syster är när eleverna retar eller kränker varandra, men även bråk och knuffar 
förekommer. Syster anser att skolan inte lägger ner för lite tid på konflikthantering, 
men skulle själv vilja arbeta mer med det. 
 
Frågan om likabehandlingsplanen fick liknande svar från alla fyra informanter. 
Planen är väl känd hos informanterna och alla anser de att den är viktig för 
undervisningen hos eleverna.  
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5. Sammanfattning och Diskussion  
 
I vårt examensarbete om konflikthantering ville vi ta reda på vad verksam personal 
inom skolan anser om konflikter, konflikhantering och likabehandlingsplanen. För 
att göra det utgick vi ifrån följande forskningsfrågor.  
 
Vi ville ta reda på vad begreppet konflikt står för hos våra informanter och vilken 
konflikt de anser är den vanligaste. Genom våra intervjuer och enkätundersökningar 
har vi fått en stor bredd på frågorna och har på så sätt kunna utläsa vad 
informanterna anser är en konflikt. Informanterna anser att oenigheter och verbala 
konflikter tillhör de vanligaste konflikterna. 
 
För att se vad skolan erbjuder för arbetssätt mot konflikter, ville vi se om 
informanterna känner till de interna resurser som skolan faktiskt kan erbjuda. 
Används dessa fullt ut och i så fall hur? Informanterna använder sig till största del av 
MåBra-teamet och ART. Informanterna har god kännedom om de resurser skolan 
kan erbjuda.  
 
För att se vilken attityd som skolan har mot likabehandlingsplanen ville vi undersöka 
i vilken mån informanterna använder sig av planen och om de har varit delaktiga i 
utveckling av den. De flesta av informanterna känner till och arbetar aktivt med 
likabehandlingsplanen. De anser att den är viktig för undervisningen.  
 

5.1. Metoddiskussion – Pedagogers ovilja till samarbete 
 
I vårt sökande efter en lämplig metod att arbeta efter bestämde vi oss för att använda 
oss av intervjuer och enkäter. Intervjuerna för att få ett djup i vår studie och 
enkäterna för att få en allmän bild kring konflikthantering. Således blir vår 
forskningsstrategi att arbeta med en kvalitativ och kvantitativ metod. Våra enkäter 
innehåller både öppna och slutna frågor. När det sedan var dags att välja skola valde 
vi vår partnerskola som vi haft bäst kontakt med under lärarutbildningen, detta för 
att underlätta samarbetet mellan oss och informanterna. Vi tog först kontakt med 
rektorn på skolan för att höra dennes tankar om att vi skulle komma ut och diskutera 
konflikthantering. Rektorn ansåg att detta var en bra idé och välkomnade oss till 
skolan. Rektorn informerade oss om de interna resurserna skolan kan erbjuda, på 
detta sätt fick vi kontakt med skolsköterska, ART och MåBra-teamet. I efterhand 
inser vi att enkäterna skulle behövt ligga ute en längre tid och att vi skulle behövt vara 
mer på skolan under tiden för att påminna och göra reklam för vår undersökning. Vi 
märkte då vi var ute på skolan att många pedagoger har en negativ attityd till enkäter 
och undersökningar. De vill helst inte svara då de anser att tiden inte räcker till. Vi 
tycker att detta är tråkigt då vi anser att: om skolan har tagit på sig att vara en 
partnerskola så har alla pedagoger ett ansvar att hjälpa lärarstudenter med sina 
uppgifter. Oavsett om det gäller enkäter, observationer eller intervjuer.  
 

5.2. Resultat- och analysdiskussion  
 
5.2.1. Konflikter  
 
Vad är då en konflikt? Åsikterna har gått isär hos informanterna även om de i grund 
och botten är överens. Att oenighet var det som många informanter tänkte på som en 
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konflikt är för oss inte oväntat. Även i litteraturen kan vi se att den benämningen ofta 
kommer upp. de Klerk (1991) skriver att en konflikt är när olika intressen kolliderar 
och Carlander (1990) anser att en konflikt är oförenliga värderingar, mål och 
intressen. Lind (2001) menar att en konflikt är när två olika viljor går isär. 
Informanternas svar går således att förankra i litteraturen vi läst.  
 
Vidare i resultatet kan vi läsa att informanterna anser att när kommunikationen 
brister tar konflikterna vid. En bra kommunikativ förmåga kan förhindra att många 
konflikter trappas upp och istället lätt kan redas ut. Maltén (1998) menar att har man 
ett bra klimat i klassrummet kan man ta upp konflikterna när de uppstår istället för 
att de ska öka i styrka. När detta har hänt menar Maltén att problemet växer och blir 
svårare att ta tag i (Maltén 1998). Får eleverna möjlighet att arbeta med sin 
självkänsla i klassrummet minskar risken för konflikter och kommunikationen 
gynnas (Åhs 1998).  
 
Informanterna anser att verbala konflikter tillhör de vanligaste. Det kan vara hårda 
och fula ord, retningar och att eleverna svär och skriker till varandra. Informanterna 
märker också att eleverna allt oftare använder sig av könsord och skällsord i 
konflikter. Vi tror att barn och ungdomar ofta tar till könsord eller svordomar när 
kommunikationen brister. När en elev har svårt att uttrycka sin ilska, tror vi att det är 
lättare att ta till könsord eller skällsord. Dessa ord vet eleverna är fula att uttrycka 
och något som gör vuxna arga och upprörda. Ljung (2006) menar att eleverna vill 
säkerställa sin status genom att använda sig av fula ord. Svordomarna menar Ljung, 
ger en större tyngd till det eleven vill säga. Svahn (1999) och Ljung delar samma åsikt 
i denna fråga. Svahn menar att svordomar är ett redskap för att bibehålla eller öka sin 
maktposition (Svahn 1999; Ljung 2006).   
 
Oenighet är enligt informanterna den näst vanligaste konflikten. Det handlar då ofta 
om rättvisefrågor i lek och spel. Eleverna har ofta otydliga regler som gör att alla inte 
är överens och då är konflikten ett faktum. Vi tror att fler pedagoger ute på 
skolgården, kan hjälpa barnen att kommunicera med varandra och detta skulle 
minska antalet konflikter kring rättvisefrågor. Om det finns en pedagog i närheten 
kan konflikten lösas på en gång och då inte ligga och växa hos eleverna till nästa rast. 
Lind (2001) menar att en konflikt inte kan lösas förrän parterna har lyssnat på 
varandra. I en rättvisefråga är det ännu viktigare att eleverna kan lyssna på varandra 
för att lösa konflikten.  
 
När eleverna tar till knytnävarna istället för att prata med varandra så uppstår en 
fysisk konflikt. Detta är den tredje vanligaste konflikten enligt informanterna. Åhs 
(2005) menar att en fysisk konflikt uppstår när orden inte längre räcker till. 
Wahlström (1996) är överens med informanterna om att pojkar har lättare att ta till 
våld medan flickor oftare pratar bakom ryggen om varandra. Vi tycker att detta 
stämmer bra med verkligheten. Från våra egna iakttagelser och observationer under 
lärarutbildningen har vi många gånger mött dessa beteenden. 
 
Den sista av de vanligaste konflikterna är utsatthet enligt informanterna. När pojkar 
väljer använda sig av sparkar och slag så pratar flickor bakom ryggen om varandra. 
Detta leder ofta till utfrysning och utanförskap. Vi tror att flickorna vill hävda sin 
makt över varandra och på så sätt säkerställa sina positioner i klassen. Precis som vid 
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en verbal konflikt kan skällsord användas som ett maktredskap (Svahn 1999; Ljung 
2006).   
 
5.2.2. Konflikthanteringsarbete 
 
Att endast en av 18 informanter (se figur 1, sid 22) svarat att han eller hon (vidare 
kallad informant 1) inte arbetar aktivt med konflikthantering ser vi som positivt. Vi 
trodde att det skulle vara ett lägre antal som arbetade aktivt. Informant 1 anser att det 
är skolans interna resursers ansvar att ta tag i de konflikter som uppstår. Detta för att 
de har mer utbildning i konfliktlösning och schemalagd tid att hantera konflikter på. 
Vi tycker att informant 1 bör få handledning i konflikthantering då vi tror att 
informant 1 är konflikträdd. Vi tror att om pedagoger blundar för konflikter som 
uppstår i klassrummet och sopar dessa under mattan kan konflikterna öka i antal och 
bli större. Westblad-Dicks (2000) lyfter fram problematiken med att pedagoger 
känner olust och tidspress vid konflikthantering. Författaren menar att pedagoger då 
ofta tar den korta vägen och tvingar eleverna till försoning utan att lyssna på vad 
konflikter egentligen handlar om (Westblad-Dicks 2000). 
 
De 17 informanterna som svarat att de aktivt arbetar med konflikter fick möjlighet att 
ange på vilket sätt. Informanterna angav flera olika metoder som används i 
klassrummet.  Vi delade in dessa i kategorier som kan läsas under rubrik 4.2. Något 
som många informanter använde sig av var kompissamtal. Kompissamtal anser vi är 
en bra metod, där eleverna får lära sig att ta hänsyn till och lyssna på varandra. 
Eleverna får genom kompissamtalen möjlighet till redskap för konflikthantering. 
Edling (1997) menar att genom kompissamtal lär sig eleverna känna empati och får 
en konflikthanteringsmetod som bygger på ord istället för våld. Informanterna pekar 
också på vikten av att skolan har interna resurser att tillgå. De interna resurserna 
utgör en viktig del av konflikthanteringsarbetet då de har tid avsatt för att hantera 
konflikter. Vi tror att de interna resurserna ger pedagogerna på skolan trygghet för att 
de finns som ett stöd för alla inom verksamheten – pedagogerna, eleverna och 
föräldrarna.   
 
Som förebyggande arbete använder sig informanterna samtal i mindre grupper eller i 
helklass. Informanterna menar att genom samtal i klassrummet får eleverna chansen 
att lära känna varandra bättre, vilket kan förebygga konflikter. Vidare var det många 
informanter som byggde sitt förebyggande arbete på skolans motto. Tillsammans har 
skolans kollegium tagit fram fem gyllene regler och motton som gäller för hela 
verksamheten. Varje vecka lyfts en regel upp till diskussion bland pedagoger och 
elever.  
 
5.2.3. Skolans resurser 
 
För att reda ut vilka resurser skolan har att erbjuda bad vi informanterna att nämna 
så många resurser de kom på. Informanterna fick ange flera olika resurser som svar, 
då vi ville få en bredd på svaren och täcka in så många resurser som möjligt. Den 
resurs som flest lyfte upp, var MåBra-teamet. Vi tror att detta beror på att MåBra-
teamet utger en trygghet på skolan och att både elever och pedagoger vet att de finns 
som stöd i konfliktsituationer. Vi anser att MåBra-teamet utgör en viktig del i skolans 
konflikthanteringsarbete. Vi tycker att skolan visar genom att tillsätta ett MåBra-



43 
 
 

team att det finns konflikter och mobbning på skolan och att man är villig att arbeta 
aktivt för att förhindra att fler konflikter uppkommer.  
 
Vid diskussion med pedagoger angående konflikthanteringsarbete fick vi 
uppfattningen av att skolan använder sig av kamratstödjare. I studien kunde vi dock 
inte urskilja detta. Endast två informanter har angett att de använder sig av 
kamratstödjare som metod. Vi har funderat på vad detta beror på, kanske är det så att 
just de klasslärare som använder sig av kamratstödjare i sin undervisning valde att 
inte delta i enkätundersökningen. Vi har svårt att se något annat alternativ då de 
pedagoger vi diskuterat med på skolan talat varmt om kamratstödjare.  
 
Informanterna har angett att de till störst del använder sig av de interna resurserna 
vid en direkt insats. När konflikten uppstår och informanterna inte känner att de har 
tid så vänder de sig till resurserna. Westblad-Dicks (2000) menar att pedagoger i 
vissa fall väljer att sopa konflikten under mattan och tvinga eleverna att be om ursäkt 
och sedan se konflikten som löst. Vi tycker att de är bra att informanterna vågar be 
om hjälp istället för att blunda för problem på det sätt Westblad-Dicks (2000) 
beskriver det. Vi förstår att man som pedagog inte alltid har tid till att hantera 
oväntade och större konflikter. Därför anser vi att det är bra med extra resurser för 
elever och pedagoger som kan hjälpa till.  
 
Även om informanterna anser att de interna resurserna är bra och viktiga så pekar 
ändå informanterna på att det är kollegiet som är det viktigaste. Hos kollegorna kan 
pedagogerna söka stöd, hjälp, få tips och diskutera erfarenheter. Vi tror att en 
lustfylld arbetsplats med gott arbetsklimat är lika viktigt för pedagogerna som för 
eleverna. Vår erfarenhet är att i dagens skola är en pedagog mer än en lärare. Alla 
vuxna i skolan, måste idag ta ett större ansvar för elevernas sociala utveckling. Idag är 
det inte bara undervisning i skolan utan också uppfostran som står i centrum. Vi 
anser att det då är viktigt att ha en trygg arbetsgrupp runt sig för att underlätta 
arbetet.  
 
5.2.4. Likabehandlingsplanen 
 
Likabehandlingsplanen är ett dokument som under 2006 blev lagstadgad som 
obligatorisk i skolväsendet. Varje skola ska ha uppfört en likabehandlingsplan som 
lyfter upp frågor om kränkande behandling och diskriminering. På vår skola är det 14 
informanter som angett att de känner till likabehandlingsplanen, ytterligare tre 
informanter anger att de till viss del känner till den. Vi ser detta som ett positivt 
utfall. Endast en informant har följaktligen ingen vetskap kring planen. Trots att det 
höga antalet som känner till likabehandlingsplanen är det endast fyra informanter 
som har varit delaktiga i uppbyggnaden av planen. Detta är i våra ögon negativt. Vi 
tror att om man inte varit med och utvecklat styrdokumenten har man inte lika lätt 
att ta tills sig informationen och de riktlinjer som satts upp. Skolverket (2006) menar 
att all personal ska vara delaktig i arbetet med planen, vilket i detta fall skolan har 
misslyckats med. Det är enligt Skolverket (2006) huvudmannens ansvar att se till att 
likabehandlingsplanen utvecklas. Vi anser att huvudmannen här inte har fullfört sitt 
ansvar.  
 
Trots att endast fyra informanter varit med och utvecklat likabehandlingsplanen så 
anser nio informanter att de använder sig av planen till stor i sin undervisning. Vi 
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hoppas att skolan genom vårt arbete får upp ögonen för att planen behöver befästas 
hos den verksamma personalen på skolan. Vi tror även att det är viktigt att elever och 
föräldrar får ta del av planen för att arbetet utifrån den ska fungera som bäst.  
 
5.2.5. Intervjuerna  
 
Vi valde att intervju fyra informanter för att få ett större djup i svaren kring 
konflikthantering. Detta för att alla fyra informanterna arbetar i större utsträckning 
än vad klasslärarna gör med konflikthantering.  
 
Att skolan har valt att bygga upp resurser för konflikthantering ser vi som mycket 
positivt. Det visar att skolan vill arbeta för ett bra arbetsklimat för eleverna. Skolan 
visar också att de är medvetna om att konflikter och mobbning alltid finns men att de 
är beredda att ta tag i konflikterna när de uppstår. Två av informanterna arbetar i 
MåBra-teamet som flest informanter i enkäten använder sig av. Måbra anser själva 
att de är viktiga och vi kan inte göra annat än att hålla med. Vi tror att Måbra ger en 
trygghet på skolan då båda pedagogerna har lång erfarenhet av skolan och 
konflikthanteringsmetoder. Vi tycker att det är bra att skolan har valt Farstametoden 
som grund för arbetet mot mobbning och konflikter. Måbra är på så sätt den grupp 
som Ljungström (1997) skriver om, att varje skola ska arbeta fram. Måbra säger 
själva att de har arbetat vidare med Farstametoden till en egen, anpassad metod som 
passar deras skola. Ljungström (1997) säger också att det är viktigt att skolan hittar 
ett arbetssätt som passar dem, eftersom Farstametoden är framtagen för just en skola 
i Farsta. Ljungström (1997) menar att alla skolor är olika. Vi håller med Ljungström i 
dessa tankar då vi också tror att man får en större vinst av metoden om det är 
anpassat efter de individer som arbetar med detta som sina arbetsuppgifter.  
 
Alla informanterna anser att de själva har för lite tid till konflikthanteringsarbetet. 
Skolsköterskan menar att hon inte får tid till detta arbete då hon har fyra skolor som 
sin arbetsplats. Vi tycker att det är synd att en resurs som Syster inte tas till vara på 
från skolan och kommunens sida. Om Syster fick mer tid att arbeta aktivt på varje 
skola tror vi att hon eller han tillsammans med övriga resurser kunde bidra till att nå 
målen kring konflikter fortare. Vi anser att Syster är en viktig resurs i möten och 
samtal med elever. Vi tycker att det är viktigt att ta till vara på alla resurser som finns 
att tillgå. Trots detta anser Syster att skolan inte lägger ner för lite tid och resurser på 
konflikthanteringsarbetet. De andra tre informanterna anser tvärtemot och menar på 
så sätt att skolan lägger ner för lite tid på detta. Vi tror att Syster inte har lika stor 
inblick i det vardagliga konflikthanteringsarbetet på skolan och det tror vi gör att 
Syster inte prioriterar dessa frågor.  
 
Likabehandlingsplanen anser alla informanterna är viktig för skolans utveckling. Art 
förespråkar planen starkast. Art menar att det viktigt att all verksam personal på 
skolan är medveten om den och diskuterar hur den efterlevs och vad som kan bli 
bättre. Art utbildar elever i att kunna kontrollera sina känslor och uttrycka sig på ett 
bra sätt. Vi tror att Art är mer insatt i arbetet kring likabehandlingsplanen då Arts 
arbete med eleverna har sin utgångspunkt i de frågor likabehandlingsplanen tar upp. 
Detta tror vi gör att Art känner ett större engagemang kring dessa frågor och vikten 
av att alla blir medvetna om dem.  
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5.3. Litteraturdiskussion – Om konflikt- och 
mobbningsmetoder 

 
Ett sätt att arbeta med konflikter är genom samtal. Vi har i vår studie lyft upp två 
typer av samtal, konfliktsamtal (Åhs 2005) och kompissamtal (Edling 1997). 
Skillnaden mellan dessa samtalsformer är att i konfliktsamtal leder pedagogen 
samtalet mellan eleverna. I kompissamtal är eleverna aktiva och får styra samtalet 
utifrån ett antal frågor som pedagogen presenterar. En ytterligare skillnad är att 
konfliktsamtal sker mellan berörda parter medan kompissamtal sker i helklass. Vi 
anser att båda samtalsformerna är viktiga då konfliktsamtal tar itu med problemet på 
en gång och i kompissamtal arbetar klassen förebyggande. I kompissamtalen får 
eleverna möjlighet att lära känna varandra bättre och det ger en starkare grund att 
stå på vid konflikter.  
 
I vår studie lyfter vi även upp tre olika metoder mot mobbning. De är 
Österholmsmodellen (Lagerman & Stenberg 1994), Farstametoden (Ljungström 
1997) och Olweusmetoden (Myndigheten för skolutveckling 2007). De största 
skillnaderna mellan dessa metoder är att i Österholmsmodellen ska skolan använda 
sig av mentorskap för alla elever. Farstametoden grundar sig på ett team som är 
ansvariga för mobbningsfrågor på skolan. Medan Olweusmetoden har som standard 
att när mobbning uppstår ska ett åtgärdsplan skrivas tillsammans med elev och 
föräldrar. Farstametoden anser att skolan ska lösa mobbningen i största möjliga mån 
utan föräldrars inblandning. Olweusmetoden förespråkar däremot 
föräldramedverkan som en långsiktig lösning. Österholmsmodellen är en 
förebyggande metod som bygger på att eleverna ska lära känna varandra och sin 
mentor. Detta ger eleverna trygghet och då uppstår inte konflikter och mobbning i 
lika stor utsträckning. Vi anser att varje skola ska bygga sin egen konflikt- och 
mobbningsplan, men att det är bra om de utgår från en färdig metod. Det ger en 
grund att stå på, samtidigt som skolan får möjlighet att utveckla planen vidare så att 
den passar just den skolan.  
 
För att arbeta förebyggande med konflikter kan man också använda sig av de 
estetiska ämnena. Fördelaktigt är här drama. Genom olika dramaövningar får 
eleverna lära känna sig själv och sina klasskamrater. Forumspel (Byréus 2001) är en 
variant av dramaövning där eleverna får chans att gestalta händelser de möter i 
vardagen. Lind (2001) har tagit fram kommunikationsövningar där eleverna får öva 
upp sin kommunikation, vilket kan underlätta vid verbala konflikter. Vi tror att 
genom estetiska övningar får eleverna möjlighet att bygga upp sitt självförtroende 
och sin självkänsla. Av egen erfarenhet vet vi att drama ger en trygghet i gruppen och 
en bättre sammanhållning. Vår uppfattning är att man inte slår på den som man har 
en positiv relation till. Vid dramaövningar anser vi att det är viktigt med en stark 
ledare. Ledaren måste kunna gå in och förändra eller styra upp situationen. Detta för 
att ingen ska känna sig utsatt.  
 
Vidare i vår studie har vi lyft upp två olika metoder för ökad självkänsla, ART 
(Goldstein 1998; Hammerström 2007) och Projekt Charlie (Delin-Morsten & 
Johansson 2007). Den största skillnaden är att arbetet i ART sker i mindre grupper 
och ofta med elever som upplevs ha problem med sin aggression eller som behöver 
arbeta med sina känslouttryck. I Projekt Charlie arbetar man däremot i helklass för 
att öka elevernas självkänsla, sociala kompetens och deras emotionella intelligens. Vi 
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anser att båda metoderna är viktiga och bör finnas mer av i skolan. Att eleverna får 
möjlighet att arbeta med sin självkänsla anser vi är viktigt, för att det ger eleverna en 
större trygghet i sig själva. Vi tror att elever med god självkännedom också är en bra 
kamrat.  
 

5.4. Slutsatser och fortsatta studier 
 
Vad har vi kommit fram till? Arbetet med konflikter måste hela tiden utvecklas och 
utvärderas. Verksam personal i skolan måste bli medvetna om likabehandlingsplanen 
och dess utgångspunkter. För att arbetet med konflikter ska bli meningsfullt måste 
arbetet grunda sig i de styrdokument skolverket gett ut.  
 
När vi började vårt arbete hade vi låga förväntningar på hur skolan i studien arbetade 
med konflikthantering. Vi gick in i arbetet med ett öppet sinne för att ta emot alla de 
tankar informanterna skulle ge oss.  
 
Alla pedagoger måste ta ett större ansvar med att arbeta förebyggande med konflikter 
i klassrummet. Vi tror att genom att göra eleverna medvetna om hur de bemöter 
varandra och hur de reagerar på konflikter så kan eleverna lära sig att hantera de 
konflikter de möter i vardagen. En god självkänsla och en god självkännedom ger 
eleverna trygghet i sig själva och kan på så sätt skilja på sak och person. En konflikt 
handlar oftare om en sakfråga än en personfråga. Vet då eleverna var de har sig själva 
behöver deras person inte ta åt sig av sakfrågorna, utan kan istället gå vidare.  
 
Genom vår studie har vi fått en större inblick i hur pedagoger väljer att arbeta med 
konflikter. Detta har gett oss en bredare grund att stå på inför vårt kommande 
yrkesliv som pedagoger.  
 
Utifrån vårt resultat har vi tagit fram följande framtida forskningsfrågor: 
 
Hur är skolors likabehandlingsplaner utformade? 
 
Varför har likabehandlingsplanen blivit lagstadgad?  
 
På vilket sätt kan pedagoger använda sig av de estetiska ämnena i 
konflikthanteringsarbete? 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 

Frågor till Skolsköterska  
1. Vad anser Du är en konflikt? 
2. Vad anser Du är den vanligaste konflikten mellan elever? 
3. Vad är Din roll i konflikthanteringsarbetet? 
4. Vilken metod anser du är den bästa i konflikthanteringsarbetet? 
5. Hur mycket arbetstid lägger Du ner på konflikthanteringsarbete i veckan? 
6. Är Du aktiv i det förebyggande arbete med konflikthantering? 
7. Anser Du att skolan lägger ner för lite tid och resurser på konflikhantering? 
8. Likabehandlingsplan. Vad säger Du om det? 

Frågor till MåBra-teamet 
1. Vad anser Du är en konflikt? 
2. Vad anser Du är den vanligaste konflikten mellan elever? 
3. Vad står ”MåBra-teamet” för? 
4. Vad är Din roll i ”MåBra-teamet”? 
5. På vilket sätt arbetar Du med konflikthantering? 
6. Hur mycket arbetstid lägger Du ner på ”MåBra-teamet” i veckan? 
7. Vad lägger Ni mest tid på, förebyggande arbete eller ”när det händer-arbete”? 
8. Anser Du att skolan lägger ner för lite tid och resurser på konflikhantering? 
9. Likabehandlingsplan. Vad säger Du om det? 

 
Frågor till ART-ansvarig 

1. Vad anser Du är en konflikt? 
2. Vad anser Du är den vanligaste konflikten mellan elever? 
3. Vad står förkortningen ART för? 
4. Vad är Din arbetsuppgift inom ART? 
5. Hur mycket av Din arbetstid per veckan, lägger du ner på 

konflikthanteringsarbete? 
6. Arbetar Du med konflikthantering på något annat sätt? 
7. Anser Du att skolan lägger ner för lite tid och resurser på konflikhantering? 
8. Likabehandlingsplan. Vad säger Du om det? 
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Bilaga 2 

 
Enkät till lärare.     Kod: JS0 

1. Vad anser Du är en konflikt? 
 
 
 
 
2. Vad anser Du är den vanligaste konflikten mellan elever? 

 
 

 
3. Arbetar du aktivt med konflikthanteringsarbete? (Sätt kryss)  Ja Nej    

- Om Ja, på vilket sätt? 

 
 
 

- Om NEJ, varför? 
 
 
 
 
4. På vilket sätt arbetar du med förebyggande konflikthantering? 

 
 
 
 
 
5. Vilka interna resurser känner Du till att skolan kan erbjuda när det gäller 

konflikter? 

 
 
 
 
 
 

6. På vilket sätt har Du använt dig av dessa? 
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Bilaga 2 forts. 

 
7. Vad är den viktigaste resursen på skolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Likabehandlingsplanen. Känner du till den? 
 
 
 
 
 
 
 

- Har du varit med och utvecklat den? 

 
 
 
 
 

9. I vilken mån används den i ditt arbete? 

 
 
 
 

 
 
 

 
10. Övrigt: 
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Bilaga 3 

Till Pedagogerna 2007-11-09. 
Hej! 
Vi, Sofia Oscarsson och Johanna Kratz, är två lärarstudenter från Mälardalens Högskola. Nu 
är vi inne på vår sista termin och skriver vårt examensarbete. Vi vill be Er om hjälp, då vi ska 
skriva om pedagogers uppfattning kring konflikthantering och likabehandlingsplanen i vårt 
examensarbete. Genom att svara på vår enkät som Ni finner på nästa sida ger ni oss material 
för att göra en analys av pedagogers uppfattningar om dessa ämnen.  
 
Syfte med undersökningen: 
Vi anser att konflikthantering är något som har kommit i skymundan på lärarutbildningen och 
vill nu lyfta fram detta. Mest för vår egen skull då vi vill ha mer kunskap i ämnet.  
 
Ni har blivit utvalda för att vi vill få verksamma pedagogers tankar kring konflikthantering. 
Samt att se på vilket sätt det används i klassrummet.  
 
All information vi får in från Er kommer att behandlas konfidentiellt för att era åsikter inte 
ska kunna spåras tillbaka till Er. För att underlätta vårt arbete med analysen har varje enkät en 
sifferkod så vi kan se hur många enkäter vi fått tillbaka. Koden har inget med Er att göra utan 
är bara till för oss.  Inlämningen av enkäten är självklart frivillig men vi hoppas att så många 
som möjligt av Er kan ställa upp.  
 
När Du fyllt i enkäten, var god lämna den i mappen/lådan som står i kopieringsrummet. 
Lämna in enkäten senast fredagen den 23 november, Vecka 47.  
 
Vi tackar på förhand för samarbetet! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Sofia Oscarsson   Johanna Kratz 
0709-96 57 45   0736-24 24 60 
sofia.oscarsson@gmail.com  jkz06001@student.mdh.se  
 
 
Vår handledares kontaktuppgifter: 
Tina Hellbom-Thibblin 
tina.hellblom-thibblin@mdh.se  
021- 10 13 98  
 
 


