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Syftet med studien var att undersöka hur lärare i skolan arbetade med förebyggande 
konflikthantering och lärares syn på förebyggande konflikthantering som metod. 
Syftet var också att undersöka vad lärarna ansedde att förebyggande 
konflikthantering hade för eventuella effekter hos eleverna. Det är en kvalitativ studie 
där lärarintervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Den teoretiska 
referensramen består av allmän litteratur, forskning och styrdokument som 
behandlar förebyggande konflikthantering. Lärarna arbetade med förebyggande 
konflikthantering genom praktiska övningar som värderingsövningar, drama, projekt 
Charlie och samarbetsövningar. Lärarna ansåg att förebyggande konflikthantering 
var en gynnsam metod för att förebygga konflikter och menade att eleverna utvecklar 
empati, självförtroende, lär sig sätta ord på sina känslor, ökad självinsikt och 
givmildhet. 
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1. Inledning och problemformulering  
Denna studie behandlar förebyggande konflikthantering och hur lärare i skolan 
arbetar med förebyggande konflikthantering. Det kan tyckas att förebyggande 
konflikthantering, som värderingsövningar och samarbetsövningar, är väsentligt för 
alla lärare. Arbetet med förebyggande konflikthantering stämmer väl överens med 
vad som står i Lpo 94, (Utbildningsdepartementet 1994) om att skolan ska sträva 
efter att ge eleverna demokratiska värderingar och respekt för sina medmänniskor. 
Förebyggande konflikthantering är en metod för att utveckla elevernas empatiska 
förmåga samt att arbeta i grupp, vilket motsvarar samhällets syn på arbete som idag 
ofta är baserat på samarbete. Ursberg (1998) skriver att lärare anser att förebyggande 
konflikthantering är en viktig del i att vara lärare men att de samtidigt inte är nöjda 
med deras utbildning gällande metoden.   
 
Under de vfu-veckor som jag genomfört under utbildningen har jag inte sett någon 
lärare arbeta aktivt med förebyggande konflikthantering genom exempelvis 
samarbetsövningar och medling, som Lind (2001) skriver om, utan läraren har 
arbetat med konflikthantering främst då konflikter mellan elever uppstår. Mina egna 
erfarenheter kring konflikter i skolan är att en viktig aspekt av konflikthantering är 
det förebyggande arbetet. I konfliktsituationer kan de inblandade eleverna vara så 
medtagna känslomässigt att det är svårt för läraren att på ett konstruktivt sätt lösa 
konflikten. I det förebyggande arbetet har läraren tillfälle att på ett konstruktivt sätt 
utveckla sina elever för att när en konflikt uppstår kunna tillämpa de metoder och 
kunskaper som den förebyggande konflikthanteringen kan tyckas ge. Ogden (2003) 
skriver att beteendeproblem hos elever i skolan kan förebyggas genom social 
färdighetsträning. Samarbete är enligt författaren en viktig färdighet för att klara 
elevrollen. Lind (2001) och Wahlström (1996) visar att förebyggande 
konflikthantering som företeelse främst är förebyggande övningar. I övningarna 
tränas samarbete, tolerans, värderingar, empati och självinsikt. I denna studie ska sex 
lärares syn på förebyggande konflikthantering undersökas samt vilka eventuella 
effekter som det förebyggande arbetet ger hos eleverna. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i skolan arbetar med förebyggande 
konflikthantering och lärares syn på förebyggande konflikthantering som metod. 
Syftet är också att undersöka vad lärarna anser att förebyggande konflikthantering 
har för eventuella effekter hos eleverna. 
De frågeställningar studien skall besvara är: 
 
- Hur arbetar lärare i skolan med förebyggande konflikthantering? 
- Anser lärare att förebyggande konflikthantering är en gynnsam metod för att 

förebygga konflikter? 
- Vilka eventuella effekter har förebyggande konflikthantering hos eleverna enligt     

lärarna? 

2. Studiens redovisning 
I studien redovisas först allmän litteratur, forskning och styrdokument där väsentliga 
delar, utifrån syfte och frågeställningar, kommer att behandlas. Efter detta följer ett 
metodavsnitt där genomförandet av undersökningen beskrivs och motiveras. Detta 
efterföljs av en resultatredovisning. Resultatet följs av en analys där resultatet 
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analyseras i relation till allmän litteratur, forskning och styrdokument. Studien 
avslutas med ett diskussionsavsnitt där resultat och analys diskuteras. 

3. Litteratur kring förebyggande konflikthantering 
För att belysa syfte och frågeställningar gjordes inledningsvis en 
litteraturgenomgång. Syftet med litteraturgenomgången är att ge en referensram till 
problemområdet. Allmän litteratur och forskning samlades in genom att söka böcker, 
texter och avhandlingar på bibliotek och Internet där förebyggande konflikthantering 
behandlades. Syftet med att redovisa relevanta delar ur styrdokument är att 
undersöka eventuella samband mellan lärarnas förebyggande konflikthantering och 
relevanta delar av kommunala, nationella och internationella styrdokument. 
Redovisningen av litteraturen är uppdelad i följande tre delar: 
 
1. Allmän litteratur, som avser litteratur som grundar sig i författarens erfarenheter 
och kunskaper. 
 
2. Forskning, som avser litteratur som grundar sig i forskning, undersökningar och 
studier. 
 
3. Styrdokument, som avser de kommunala, nationella och internationella 
styrdokument, lagar och ståndpunkter som den svenska skolan ska förhålla sig till. 

3.1. Allmän litteratur 

Ellmin (2008) skriver att en konstruktiv konflikthantering kräver att läraren och de 
inblandade parterna i en konflikt gör en konfliktanalys. Med konfliktanalys menas att 
en konflikt kartläggs i tre steg. Med konfliktanalysen som grund blir arbetet med att 
lösa konflikter mer lätthanterligt och har större chans att lyckas och verka 
förebyggande för framtiden. 
 
I det första steget synliggör läraren och de inblandade parterna en översiktlig bild av 
konflikten genom att ställa frågor som: Vad handlar konflikten om? I detta steg är det 
viktigt att parterna ställer sig frågor som: Vad ska vi göra för att lösa konflikten samt 
förhindra att konflikten uppstår igen och hur ska vi göra det? Här kan parterna 
samtala kring förväntningar på sig själva, på konflikthanteringen och på den andra 
parten. Det krävs mycket av parterna och stark handledning underlättar 
genomförandet.  
 
I det andra steget fördjupas analysen och orsaker till konflikten bearbetas. 
Författaren menar att en konflikt kan ha en mängd orsaker och orsakerna kan ses ur 
flera perspektiv som individuella faktorer, undervisningens upplägg, yttre skolmiljö 
och individens relation till omgivningen. Att analysera orsaker till konflikten är 
viktigt för att förebygga framtida konflikter samt för att parterna ska få tillfälle att 
förklara och reflektera kring faktorer som påverkar deras beteende. Den fördjupade 
analysen kan bidra till att de inblandade tillägnar sig en ökad självinsikt.  
 
I det tredje steget genomförs en problemuppdelning för att underlätta lösningen av 
konflikten. Genom att dela upp konflikten i delar blir arbetet enligt Ellmin (2008) 
mer strukturerat och de olika aspekterna som bearbetades i orsaker till konflikten i 
det andra steget följs upp i det tredje steget i form av uppdelningar för att lättare lösa 
konflikten.  
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Lind (2001) skriver om medling som ett sätt att arbeta med förebyggande 
konflikthantering och vid konflikter i skolan. Medling är en process där individerna 
som är inblandade i en konflikt själva hanterar och löser konflikten med handledning 
av en tredje part vars roll är att understödja genomförandet av en lösning på 
konflikten. I medling betonas vikten av att parterna löser konflikten på egen hand på 
frivillig basis, att inte skuldlägga, att stärka självförtroendet samt att parterna lär sig 
för framtiden. Wahlström (1996) skriver att medling genomförs i fyra steg där frågor 
representerar stegen: 1 - vad hände? 2 - vad känner du? 3 - vad vill du ska hända? 4 - 
vad är möjligt att göra? Lind (2001) betonar vikten av att skolor utbildar elever i 
medling. Att ha elever på skolan som är utbildade medlare underlättar 
konfliktlösningen. Då en elev agerar tredje part vid en elevkonflikt tenderar 
situationen att avdramatiseras för de inblandade eleverna och de samtalar mer öppet 
och ohindrat än då en lärare agerar tredje part. Det stärker också elevernas 
självständiga konflikthantering och verkar på så sätt förebyggande. Utbildningen av 
medlare sker genom praktiska övningar där eleverna får träna på att lyssna, utveckla 
ett ökat tålamod, kommunicera, vara lyhörd, stärka empatin, utveckla sin 
samarbetsförmåga och kunna ta ansvar.  
 
Wahlström (1996) skriver att det förebyggande konfliktarbetet i skolan kan utgå från 
praktiska övningar där eleverna får träna på att bli mer toleranta mot andras åsikter 
samt öka toleransen mot sig själva. Att acceptera sig själv är en förutsättning för att 
utveckla en tolerant människosyn. Syftet med de praktiska övningarna är att lära 
känna sig själv och sin omgivning. Övningarna utgörs av reflekterande samtal, 
rollspel och drama där elevernas värderingar och tankar är i fokus. 
 
Wahlström (2005) anser att konstruktiv konflikthantering har effekten hos eleverna 
att de växer som individer, tabubelagda ämnen tas upp och en ny värdegrund tar 
form. Med konstruktiv konflikthantering menar författaren ett arbetssätt som öppnar 
för viktiga frågor, gamla mönster synas och skapar diskussion. 
 
Långström och Viklund (2007) skriver att bristande rutiner i skolan kan orsaka 
konflikter. På senare år har skolans tidigare starka hierarki ersatts av ett friare 
styrsätt vilket kan förvirra vissa elever och skapa en dualism i förhållandet elev – 
lärare. Författarna anser att genom arbetet med värderingsövningar i grupp, 
kompissamtal samt ha ett öppet samtalsklimat i klassrummet kan många konflikter 
förebyggas. 
 
Enligt Hem och skola (2006) är projekt Charlie ett program som används i skolan för 
att förebygga våld, mobbing och drogmissbruk bland ungdomar. Charlie står för: 
CHemical Abuse Resolution Lies In Education. Genom Charlie tränar eleverna i 
praktiska övningar på att utveckla sin självkänsla, lösa konflikter och säga nej till 
droger. Charlie består av fem delar: Självmedvetenhet, relationer, beslutsfattande, 
alkohol och justa kompisar. 

3.2. Forskning 

Szklarski (red) Granström (2007) skriver att läraren har en viktig roll i konstruktiv 
konflikthantering och i arbetet med att förebygga konflikter. Läraren måste genom 
konstruktivt handlande visa eleverna ett fredligt kommunikationssätt. Forskaren 
menar att konflikter främst grundar sig i ilska, psykisk påfrestning och orättvis 
behandling. För att som elev kunna bearbeta dessa känslor på ett konstruktivt sätt 
krävs det att läraren har kompetens att handleda eleven. Att träna elever i hantering 
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av ilska ser forskaren som viktigt för att minska konfliktrelaterad aggression. Läraren 
bör vara en god förebild för barnen i arbetet med konstruktiv och förebyggande 
konflikthantering. För att lyckas med det visar forskning på vissa infallsvinklar som 
är avgörande som att inte favorisera elever, ta elevernas konflikter på allvar, se 
orsaker och upplevelser av konflikten samt att medla istället för att välja sida. 
 
Ogden (2003) skriver att läraren bör skapa goda relationer med sina elever för att 
underlätta kommunikationen i klassen. Att som lärare skapa goda relationer är också 
viktigt för att förebygga problembeteende och skapa ett lustfyllt lärande. Författaren 
definierar problembeteende som ett beteende där eleven bryter mot skolans normer. 
Beteendet förhindrar elevens utveckling och komplicerar samspelet med andra. I 
arbetet med att förebygga problembeteende är principen om lägsta effektiva 
ingripandenivå användbar. Det innebär att läraren möter störande händelser på ett 
sätt som medför att undervisningen inte störs. Exempelvis kan läraren vänta till 
lektionen är klar och samtala med de inblandade enskilt. Principen förutsätter att 
läraren har en god planering och har förmågan att överlappa, att kunna hantera flera 
skeenden samtidigt. Författaren skriver att lärarens förebyggande arbete bör utgå 
från en väl genomtänkt planering där undervisningen bygger på varierande 
arbetssätt, elevaktivt lärande, individualisering och inkludering. 
 
Ogden (2003) poängterar att positiva konsekvenser och bekräftelser har högre 
effektivitet än negativa konsekvenser och bekräftelser då det gäller att minska 
problembeteende.  
 
Ursberg (1998) skriver bland annat om hur nyutbildade lärare tycker att deras 
utbildning har förberett dem gällande mobbing, våld och konflikthantering i skolan. 
Studien visar att flertalet lärare anser att konflikthantering är en viktig aspekt i att 
vara lärare men är missnöjda med deras utbildning gällande konflikthantering 
mellan elever. Då det gäller förebyggande konflikthantering mellan elev och lärare 
var det 3 % av lärarna som tyckte att deras utbildning varit bra. 
 
Holm och Larsson (2008) skriver i sin studie att lärare lägger mycket tid till den 
förebyggande konflikthantering samt att de tycker det är en viktig del i 
undervisningen. Det förebyggande arbetet består främst av konfliktfrämjande 
materialet Livsviktigt, projekt Charlie och kamratstödjare. I arbetsätten tränas 
eleverna i konflikthantering i grupp genom att utveckla självinsikt, empati och 
samhörigheten i klassen. Lärarna i studien menar att det är viktigt att lyfta elevernas 
starka sidor och samtala mycket med eleverna om konflikter som uppstått. 

3.3. Styrdokument  

I styrdokumenten som redovisas nedan har relevanta delar citerats utifrån syfte och 
frågeställningar.  Styrdokumenten skriver inte om förebyggande konflikthantering 
bokstavligen men behandlar perspektiv som värderingar, tolerans, värdegrund, 
ordningsregler, kränkande behandling, demokrati och mobbing.  
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3.3.1. Lpo 94 

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) står det att: 
 

 Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. 

Lpo 94 sid. 3 

 

 Skolan skall sträva emot att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation 

och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.   

Lpo 94 sid. 8 

 

 Läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.  

Lpo 94 sid.9 

3.3.2. Utbildningsplan för Västerås stad 

 I Utbildningsplan för Västerås stad (2007), antagen av kommunfullmäktige står det 
att:  
 

 Varje skola ska ha en likabehandlingsplan och bedriva ett verkningsfullt arbete mot kränkande 

behandling.         
Utbildningsplan för Västerås stad sid. 6 

 

 Varje verksamhet ska arbeta i förebyggande syfte för att främja en god barn-/elevhälsa.     

 

Utbildningsplan för Västerås stad sid.12 

 

3.3.3. Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö 

Skolverket (2006) skriver att varje skola ska ha ordningsregler för att ligga till grund 
vid arbetet med värdegrundsfrågor. Skolverket (Internetkälla 4) skriver att: 
 

 Intolerans och odemokratiska åsikter måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser från skolans sida, exempelvis genom diskussion med eleven och hemmet, 

information i skolan eller fördjupad undervisning i värdegrundsfrågor.  

 

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö, Skolverket sid. 4 

3.3.4. Skollagen 

Utbildningsdepartementet (1997) skriver i skollagen att: 
 

 Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår genensamma miljö.  

Skollagen 1 kap. § 2 

 

 Särskilt ska den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling 

såsom mobbing och rasistiska beteenden.  

Skollagen kap 1. § 2. Lag (1999: 886) 
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3.3.5. FN:s Barnkonvention 

I FN:s barnkonvention (1989), antagen av FN:s generalförsamling står det att: 
 

 Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att förbereda barnet 

för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet 

mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och 

personer som tillhör urbefolkningar.  
FN:s barnkonvention artikel 29 d 

3.4. Sammanfattning av litteratur 

Allmän litteratur och forskning som Ellmin (2008), Lind (2001), Wahlström (2005), 
Långström och Viklund (2007) samt Holm och Larsson (Internetkälla 2) visar att 
förebyggande konflikthantering utgörs av praktiska övningar som konfliktanalys, 
medling, rollspel, drama, värderingsövningar och projekt Charlie. Ogden (2003) och 
Szklarski (red) Granström (2007) skriver att läraren bör vara en god förebild samt 
skapa goda relationer i samband med förebyggande konflikthantering.  
 
Wahlström (2005) anser att elever växer som individer genom förebyggande 
konflikthantering att arbetet skapar en ny värdegrund. Ogden (2003) menar att 
genom lärarens medvetna handlingar, som positiva konsekvenser, kan 
problembeteende i skolan minska. 
 
Styrdokumenten beskriver inte förebyggande konflikthantering ordagrant men anger 
att läraren ska bemöta intolerans med aktiva insatser Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet 1994). I Utbildningsplan för Västerås stad (Internetkälla 
3) står det att varje verksamhet ska arbeta förebyggande för att främja en god barn/ 
elevhälsa och verkningsfullt arbeta mot kränkande behandling. I skollagen 
(Internetkälla 5) står det att verksamheten i skolan ska utgå från demokratiska 
värderingar och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.  
 
Allmän litteratur betonar förebyggande metoder och övningar i arbetet med att 
förebygga konflikter och forskning betonar lärarens roll för att förebygga konflikter. 
Styrdokumenten betonar skolan och lärarens roll och ansvar i arbetet med att 
motverka intolerans och skapa en demokratisk värdegrund. 
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4. Metod 

4.1. Forskningsansats 

I studien har en kvalitativ metod använts då syftet med arbetet var att lyfta lärarnas 
erfarenheter, kunskaper, tillvägagångssätt och tankar kring förebyggande 
konflikthantering. Stukát (2005)  och Denscombe (2000) skriver att den kvalitativa 
studien framhåller att tolka och förstå resultatet. Metodens fördelar är att det ger ett 
djupgående resultat där informanternas erfarenheter och kunskaper om ämnet är i 
fokus. Fördelen är också att metoden har en förankring i verkligheten och förmedlar 
tvetydigheter och motsägelser i den sociala tillvaron. Metoden ger utrymme för 
alternativa förklaringar. Nackdelarna med metoden är att det detaljerade resultatet 
kan vara svårt att koppla samman med det generella sammanhanget. Resultatet av 
forskningen kan riskera att förenklas och bli subjektivt då forskaren tolkar resultatet. 
Anledningen till att jag valt en kvalitativ studie är att jag ville betona lärarnas 
reflektioner och kunskaper kring arbetet med förebyggande konflikthantering. 
Förhoppningsvis kan dessa utveckla mina egna och andra lärares arbete med 
förebyggande konflikthantering. 

4.2. Datainsamlingsmetod 

Motivet med valet av en kvalitativ metod är att det genererar ett mer djupgående 
resultat än en kvantitativ studie. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare 
arbetar med samt vad de tycker om förebyggande konflikthantering och då lämpar sig 
en kvalitativ ansats. I en kvantitativ studie skulle resultaten ge ett bredare perspektiv 
på lärares kunskaper kring förebyggande konflikthantering. Samtidigt skulle 
metoden riskera att bli alltför odetaljerat och betoningen på lärarnas erfarenheter, 
kunskaper och tankar om de metoder som finns i det förebyggande arbetet minska. 
Denscombe (2000) skriver att det är viktigt vid val av datainsamlingsmetod att som 
forskare tänka igenom hur insamlingen ska gå till och vilket sätt som bäst passar 
studiens syfte. I denna studie har intervjuer använts för att det motsvarar studiens 
syfte samt att det är den detaljerade informationen som har undersökts. Stukát 
(2005) skriver att fördelen med intervjuer är att de ger detaljerad data och genom 
följdfrågor har forskaren tillfälle att fördjupa sig i den informantens kunskaper och 
erfarenheter. Nackdelar är att intervjuer är tidskrävande, främst i transkriberingen 
och att informanternas svar kan vara påverkade av forskaren och sammanhanget. 
  
Denscombe (2000) och Stukát (2005) skriver om strukturerade intervjuer där 
forskaren genom starkt styrande frågor hela tiden behåller kontroll av intervjun. 
Strukturerade intervjuer används främst vid stora undersökningar där forskaren 
strävar efter att frågornas svar ska vara så likartade som möjligt och fördelen är att 
resultatet är lättbehandlat gå grund av frågornas utformning. Vid semistrukturerade 
intervjuer har forskaren färdigställda frågor som ställs i en viss följd men ger den 
deltagande tillfälle att formulera tankar och idéer. Betoningen vid denna typ av 
intervju är att informanten ska utveckla sina tankar och idéer. De färdigställda 
frågorna kan följas av följdfrågor. Vid den ostrukturerade intervjun startar forskaren 
genom att berätta för den medverkande om ämnet och låter sedan denna utveckla 
och fullborda sina tankar och idéer. Forskaren har färdigställda frågor och följdfrågor 
men anpassar ordningen av frågorna utefter informantens svar. Denscombe (2000) 
menar att den semistrukturerade intervjun och den ostrukturerade intervjun liknar 
varandra och det finns ingen klar gränssättning mellan de båda. Skillnaden mellan de 
båda kan ändå vara i hur stor grad forskaren låter den medverkande utveckla sina 
svar och tiden som varje svar tillåts ge.  
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Vid intervjutillfällena har semistrukturerade intervjuer använts för att det ger goda 
möjligheter att undersöka lärarnas erfarenheter, kunskaper och tankar kring 
förebyggande konflikthantering. Forskningsfrågorna har fungerat som intervjuguide 
vid intervjutillfällena och de tre frågorna har följt samma ordning som de har i syfte 
och frågeställning (Bilaga 2). Vid intervjutillfället har de givna frågorna följts av 
följdfrågor för att fördjupa informanternas svar. Vid samtliga intervjuer har 
informanterna stundtals visat vissa tendenser till att förväxla förebyggande 
konflikthantering med konflikthantering. Vid sådana tillfällen har följfrågor ställts för 
att behålla fokus på den förebyggande konflikthanteringen. Följdfrågorna var inte 
formulerade i förväg utan styrdes av lärarnas svar på huvudfrågan (Bilaga 2). Då 
litteraturen visar på en mängd olika sätt, som beskrivs ovan i 3.1. Allmän litteratur 
och 3.2. Forskning, att bedriva förebyggande konflikthantering valdes det att inte ha 
bestämda följdfrågor. Genom följdfrågorna fanns tillfälle att konkretisera, detaljera 
och fördjupa informantens svar. Motivet till att använda frågeställningarna som 
intervjufrågor var att de belyser problemområdet. Frågeställningarnas öppna 
formuleringar möjliggjorde varierade svar som motsvarar litteraturens och 
forskningens omväxlade sätt att bedriva förebyggande konflikthantering. 

4.3. Urval  

I studien har sex lärare på tre olika skolor, två lärare på varje skola, intervjuats. 
Anledningen till att två lärare på varje skola valdes var på grund av tidsbegränsning 
och risk för bortfall. Det var också ett bekvämlighetsurval då två lärare på varje skola 
underlättade genomförandet av intervjuerna. Stukát (2005) skriver att ett 
bekvämlighetsurval är lämpligt för forskaren genom att det underlättar 
genomförandet. Alla lärare var verksamma i årskurserna 1-3. Av de sex lärare som 
fick förfrågan om medverkan svarade alla ja och det fanns inget bortfall. Anledningen 
till att lärare på lågstadiet valdes var att studiens resultat skulle visa på lärares arbete 
med förebyggande konflikthantering i skolans tidiga år. På det sättet avgränsas 
resultatet, blir mer jämförbart och eftersom jag själv utbildar mig mot skolans tidiga 
år valdes lärare i årskurs 1-3. Det kan tyckas att en studie i årskurserna 4-6 eller 7-9 
skulle ha gett ett mer tydligt resultat då konflikter i dessa årskurser tenderar till att 
bli mer fysiska och utpräglade. Jag motiverar valet att genomföra studien i 
årskurserna 1-3 med att läraren där har tillfälle att arbeta förebyggande innan de 
fysiska och utpräglade konflikterna uppstår.  
 
Denscombe (2000) skriver att informanter som deltar i en studie tenderar att väljas 
för att de har något att bidra med i det aktuella ämnet och på det sättet motsvarar 
studien inte det generella sammanhanget. I missivbrevet (Bilaga 1) som skickades till 
rektorerna på varje skola betonades att lärarna inte skulle vara experter eller ledande 
på skolan i arbetet med förebyggande konflikthantering. I missivbrevet (Bilaga 1) 
betonades att det inte var något krav att lärarna för tillfället arbetade med 
förebyggande konflikthantering. Anledningen till att jag inte ville att lärarna skulle 
vara experter i förebyggande konflikthantering var att intervjuerna skulle generera ett 
så allmänt resultat som möjligt. Skolorna är belägna i mellansverige. Skolorna 
kommer i denna studie benämnas Skola 1-3. Skola 1 ligger i ett medelklassområde, 
Skola 2 och Skola 3 ligger i arbetarklassområden och är mångkulturella skolor. 
Studiens syfte nämner inget om skolornas upptagningsområde men det kan vara 
intressant för resultatet om skolornas sociala omgivning påverkar lärarnas arbete 
med förebyggande konflikthantering.  
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4.4. Tillvägagångssätt 

Den empiriska studien inleddes med att jag skrev ett missivbrev (Bilaga 1) där 
studiens syfte, frågeställningar samt intervjufrågor presenterades.  I missivbrevet 
(Bilaga 1) betonades att lärarna som medverkade inte skulle vara experter eller 
ledande i problemområdet. Missivbrevet (Bilaga 1) skickades till rektorer på tre 
skolor. Rektorerna kontaktade mig och jag betonade igen att informanterna inte 
skulle vara experter eller ledande på skolorna i förebyggande konflikthantering. 
Rektorerna informerade lärarna på respektive skolor och lärarna fick missivbrevet 
(Bilaga 1).  Lärarna som var intresserade av att medverka meddelade det via e-mail 
och datum för intervjutillfället sattes. Intervjuerna genomfördes enskilt vid sex olika 
tillfällen. Samtliga intervjuer genomfördes i lärarnas respektive klassrum och 
spelades i på diktafon. Lärarna valde var intervjun skulle genomföras och 
klassrummet valdes på grund av sin praktiska tillgänglighet. 

4.5. Analysmetod 

De inspelade intervjuerna transkriberades inledningsvis, därefter sammanfattades 
de. Den sammanfattade texten innehåller, för den här studien, väsentliga utdrag av 
lärarens svar på den ställda frågan. Utdragen är delar av informanternas svar som 
valts ut då de belyser studiens syfte och frågeställningar. Då alla lärare, som nämndes 
ovan, stundtals visade tendenser att förväxla förebyggande konflikthantering med 
konflikthantering innehåller den sammanfattade texten endast lärarnas svar som 
belyser förebyggande konflikthantering. Alla svar som belyser förebyggande 
konflikthantering står med i den sammanfattade texten. 
 
Den sammanfattade texten är som tidigare berörts indelad efter de tre frågor som 
ställdes under intervjutillfället, som även är mina forskningsfrågor i den här studien. 
Först står en fråga i fet stil och sedan de sex lärarnas svar på den frågan. Lärarna 
benämns L1-L6. 
 
I den sammanfattade texten behandlas under rubrik 5.1 likheter och skillnader i 
informanternas svar. 

4.6. Reliabilitet och Validitet 

Stukát (2005) skriver att reliabilitet bedömer studiens tillförlitlighet. I en kvalitativ 
studie påverkas mätinstrumentets reliabilitet då informantens svar aldrig är helt 
opåverkbar. Denscombe (2000) skriver att en kvalitativ studie minskar i reliabilitet 
på grund av informanternas unika svar vilket gör det svårt att genomföra samma 
studie vid senare tillfälle och få samma resultat. För att resultatet i studien skulle få 
god reliabilitet användes frågeställningarna som intervjufrågor. På det sättet 
överensstämmer resultatet med studiens syfte och problemformuleringar. 
Informanterna fick i god tid innan intervjutillfället ta del av studiens syfte och vilka 
frågor som skulle ställas, vilket ökar reliabiliteten genom att eventuella missförstånd 
kunde klaras upp i god tid innan intervjutillfället.  
 
Denscombe (2000) skriver att validitet innebär att data som samlats in är riktig och 
stämmer överens med verkligheten. Studien har god validitet gällande datans 
riktighet. Informanterna kunde alltid konkretisera och ge fördjupade exempel på hur 
de bedrev sin förebyggande konflikthantering. Studien har god validitet då resultatet 
som framkom stämmer väl överens med studiens syfte och problemformuleringar. 
Studien har inte lika hög validitet gällande huruvida resultatet stämmer överens med 
verkligheten och det generella sammanhanget då sex lärare medverkade. Studiens 
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syfte var dock inte att generera ett brett resultat utan att undersöka lärarnas 
erfarenheter, kunskaper och tankar kring förebyggande konflikthantering. 

4.7. Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2009) skriver att forskaren i sin studie bör ta hänsyn till fyra etiska 
ställningstaganden. Det första heter informationskravet och beskriver att forskaren 
informerar de individer som ska delta om syftet med studien samt att informanterna 
vet att deras medverkan är frivillig. Informanterna i denna studie blev i missivbrevet 
(Bilaga 1) informerade om syftet med studien samt att deras eventuella medverkan 
var frivillig. De var informerade om dessa aspekter i god tid innan intervjutillfället. 
Det andra ställningstagandet är samtyckekravet och beskriver att informanterna har 
rätt att avbryta sin medverkan när de vill utan att det får negativa konsekvenser. 
Informanterna var genom missivbrevet (Bilaga 1) informerade om att deras 
medverkan var frivillig och att de kunde avbryta intervjun om de så önskade. Det 
tredje är konfidentialitetskravet och betyder att alla uppgifter och data ska behandlas 
med konfidentialitet. De inspelade intervjuerna raderades efter transkriberingen och 
lärarnas identitet är endast kända för forskaren. Lärarna blev i missivbrevet (Bilaga 1) 
informerade om att deras eventuella medverkan var anonym. Det fjärde 
ställningstagandet är nyttjandekravet och handlar om att data med personlig 
karaktär endast får nyttjas för forskningsändamål. All data som samlats in vid 
intervjuerna har endast används för att besvara studiens syfte och 
problemformuleringar. Vid vidare forskning måste andra följa de förpliktelser mot de 
medverkande som den ursprungliga forskaren följde.  

5. Resultat  
I resultatet redovisas intervjufrågorna och de medverkande lärarnas svar. Svaren är 
sammanfattade utifrån syfte och frågeställningar. Detta efterföljs av en 
sammanfattning där lärarnas svar på de tre frågorna analyserats. 
 
Fråga 1. Hur arbetar du i skolan med förebyggande konflikthantering? 

Skola 1. L1 arbetar mycket med problemlösningslappar där eleverna själva får träna 
på att lösa konflikter som antingen har uppstått eller som träning i förebyggande 
syfte. Problemlösaren består av fem-sex frågor som hjälper eleverna att konkretisera 
konflikten och lägger betoning på att få eleverna att verbalisera sina känslor. Läraren 
har arbetat med projekt Charlie där eleverna har fått träna konflikthantering med 
hjälp av värderingsövningar. Läraren arbetar med massage för att eleverna ska få en 
mer avslappnad relation till varandra och menar att denna form av positiv beröring 
stärker elevernas relationer. Läraren anser att det är viktigt att träna eleverna i 
förebyggande konflikthantering för att de ska lära sig att lösa konflikter självständigt. 
 
Skola 1. L2 arbetar mycket med sina elever genom att samtala och diskutera om hur 
man är en bra kompis och värderingsfrågor. Läraren bedriver dessa samtal i 
smågrupper, heterogena eller homogena, beroende på vad som diskuteras. Samtalen 
genomförs i smågrupper för att alla ska våga prata och läraren betonar vikten av att 
samtliga elever är delaktiga och inkluderade i samtalen. Förutom att samtala tränar 
smågrupperna på samarbetsövningar och läraren har tidigare använt projekt Charlie 
med sina elever. 
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Skola 2. L3 anser att läraren i sin planering kan arbeta förebyggande mot konflikter 
genom placering av eleverna i klassrummet och vid situationer utanför klassrummet. 
Läraren menar att det i planeringen av lektionerna på ett bra sätt går att arbeta 
förebyggande genom att planera undervisningen på ett individualiserat sätt där 
eleverna alltid har uppgifter att göra och inte sitter sysslolösa en längre tid. Då en elev 
blir sysslolös riskerar denne störa de andra eleverna vilket enligt läraren kan vara en 
källa för konflikter. Att planera elevernas arbete i skolan utifrån smågrupper är enligt 
läraren ett bra sätt att förebygga konflikter då smågrupperna på ett bättre sätt än 
större grupper aktiverar samtliga elever i arbetet och genom detta anser läraren att 
utåtagerande beteenden minskar. Läraren arbetar med samarbetsövningar men 
poängterar att det som lärare är viktigt att låta eleverna själva upptäcka syftet med 
samarbetsövningen. Genom det blir eleverna på ett bättre sätt motiverade att samtala 
kring övningen än då läraren leder samtalet genom att ”predika” för eleverna vad 
övningens syfte är. Läraren har arbetat med projekt Charlie. Läraren arbetar med 
massage som förebyggande konflikthantering. 
 
Skola 2. L4 har klassråd var 14:e dag där stämningen i klassen tas upp samt hur 
kamratskapet är i klassen. Läraren har tidigare arbetat med projekt Charlie genom 
samarbetsövningar och drama. Läraren anser att det bästa sättet att bedriva en 
förebyggande konflikthantering är genom att samtala med eleverna i naturliga 
situationer som när en konflikt har uppstått hellre än att konstruera en situation som 
i projekt Charlie eller samarbetsövningar. Läraren poängterar att en viktig aspekt i 
den förebyggande konflikthanteringen är att vara där barnen är t.ex. att vara i 
klassrummet innan eleverna kommer in efter rasten. Den förebyggande 
konflikthanteringen får stort utrymme i planeringen av undervisningen enligt 
läraren. Det gäller främst grupparbeten och placering av eleverna i klassrummet men 
även i individualisering av undervisningen för att stimulera eleverna och därigenom 
förebygga utåtagerande beteende. 
 
Skola 3. L5 arbetar med projekt Charlie genom drama en gång i veckan där 
samarbete och värderingar genomsyrar den pedagogiska verksamheten. Dramat 
bygger på att klassen tillsammans med läraren skapar situationer där konflikter kan 
uppstå. Läraren stoppar händelseförloppet ibland och samtalar med eleverna om hur 
personerna i dramat kan agera för att undvika en konflikt samt hur den påhittade 
konflikten kan lösas. Läraren arbetar mycket med samarbete i smågrupper och 
integrerar detta arbetssätt i den ämnesmässiga undervisningen. Läraren startar varje 
läsår med att ha involveringssamtal med varje elev och deras föräldrar där de tre 
parterna samtalar om vilka förväntningar de har på varandra inför det kommande 
läsåret. Läraren tydliggör dessa förväntningar genom att ställa frågor till föräldrarna 
som berör konfliktsituationer t.ex. ”om ditt barn skulle bråka eller förstöra i 
klassrummet, får jag då sätta det barnet i korridoren med ett enskilt arbete”. Läraren 
menar att samtliga föräldrar svarar ”ja” på dessa frågor.  
 
Skola 3. L6 arbetar med förebyggande konflikthantering genom drama där 
värderingar och empati tränas och samtalas kring. Läraren använder sig av 
värderingsövningar där inga givna svar finns och betonar vikten av att eleverna lär sig 
att deras känslor är riktiga oavsett om de betett sig illa mot någon annan eller inte. 
Läraren menar att mycket av det förebyggande arbetet handlar om att vara en god 
förebild och att samtala med eleverna kring deras vardag utanför klassrummet t.ex. i 
hemmet och på rasterna. Genom det menar läraren att den vuxna förmedlar empati 
och lär känna eleverna vilket skapar en vi-känsla i klassrummet. Läraren tycker att 
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det är viktigt att planera, känna in sina elever och inte avbryta en aktivitet då det kan 
vara en källa för irritation och konflikter hos eleverna. 
 
Fråga 2. Anser du att förebyggande konflikthantering är en gynnsam 
metod för att förebygga konflikter? 
 
Skola 1. L1 menar att det är en gynnsam metod och betonar vikten av att barnen lär 
sig att självständigt lösa konflikter genom förebyggande konflikthantering. Läraren 
poängterar att den förebyggande konflikthanteringen kräver mycket arbete och att 
det som lärare är viktigt att inte ge upp utan att se metoden som en naturlig del i 
skolans arbete och inte något som eleverna ska lära sig under en kort tid. 
 
Skola 1. L2 framhåller att det är en gynnsam metod och menar att det är viktigt att 
ägna mycket tid till den förebyggande konflikthanteringen då konflikthantering är 
något som eleverna måste träna på som vilket annat skolämne. 
 
Skola 2. L3 tycker att metoden är gynnsam för att förebygga konflikter och betonar 
att det tar tid för eleverna att utvecklas i sin konflikthantering. Läraren menar att 
framförallt massage är en gynnsam metod. 
 
Skola 2. L4 anser att det är en gynnsam metod och betonar en god planering av 
klassrummets fysiska utformning som placering av elever och att ha extramaterial 
tillgängligt för eleverna, förlagda så att deras arbetsro inte störs. Läraren betonar 
även planeringens betydelse för att förebygga konflikter. 
 
Skola 3. L5 betraktar metoden som gynnsam. Läraren betonar att för att eleverna 
ska utvecklas genom metoden krävs det mycket arbete samt att arbetet vävs in på ett 
naturligt sätt i för eleverna vardagliga situationer. Läraren anser att det är viktigt att 
förmedla till eleverna att förebyggande konflikthantering är viktigt och essentiell för 
att utvecklas som individ. 
 
Skola 3. L6 anser att det är en gynnsam metod och understryker att den 
förebyggande konflikthanteringen ökar elevernas förmåga att förstå sin omgivning. 
 
Fråga 3. Vilka effekter har förebyggande konflikthantering hos eleverna 

enligt dig? 

Skola 1. L1 anser att eleverna lär sig tänka efter och känna igen sig i situationen, 
innan en konflikt uppstår samt att empatin hos eleverna ökar genom förebyggande 
konflikthantering. Läraren tycker att den förebyggande konflikthanteringen har en 
mätbar effekt hos eleverna, att konflikterna minskar. 
 
Skola 1. L2 framhåller att de effekter som metoden ger är att eleverna lär sig tänka 
efter innan en konflikt trappas upp samt att de får en större insikt i deras egen roll 
och beteende i en konflikt. 
 
Skola 2. L3 menar att eleverna lär sig att förmedla och tala om sina känslor på ett 
bättre sätt genom förebyggande konflikthantering. Läraren menar även att den 
förebyggande konflikthanteringen ger effekten att eleverna blir mer hjälpsamma mot 
varandra. Genom massagen blir stämningen i klassen lugnare både precis efter 
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massagen och efter en tid påverkas den allmänna stämningen och det blir ett lugnare 
klassrumsklimat än innan läraren arbetade med massage. 
 
Skola 2. L4 anser att eleverna växer genom att deras självförtroende stärks och de 
lär sig sätta ord på sina känslor. Genom lärarens planering blir eleverna lugnare i 
undervisningssituationen och klarar övergångar bättre än om läraren inte har 
planerat i lika stor utsträckning. Läraren hade svårt att se en mätbar effekt av den 
förebyggande konflikthanteringen som att konflikterna minskar men betonade att 
eleverna genom metoden blir mer självständiga i sin konflikthantering. 
 
Skola 3. L5 menar att eleverna blir bättre att utrycka sig och bättre på att lyssna på 
varandra genom metoden. Samtidigt tycker läraren att dessa effekter speglar av sig i 
yttre omständigheter som årstider då det är mörkt och regnigt då konflikter lättare 
uppstår än perioder av sol och värme. Dessa yttre omständigheter kan också visa sig 
vid terminens början då eleverna är pigga och mer mottagliga för det förebyggande 
arbetet än vid slutet av terminen då läraren anser att eleverna är mer lättretliga och 
inte lika mottagliga. Läraren menar att frågorna vid involveringssamtalet underlättar 
arbetet vid konfliktsituationer då de förmedlar till eleverna att läraren och 
föräldrarna har samma förväntningar på dem. Frågorna bryter, enligt läraren, 
mönstret att eleven kan agera på ett sätt hemma och ett sätt i skolan. 
 
Skola 3. L6 menar att effekten av metoden är att eleverna lär sig att hantera 
konflikter mer självständigt då de känner igen sig i de situationer som kan skapa 
konflikter. Eleverna självförtroende växer i och med att de vågar prata med varandra 
om sina känslor och läraren anser att de lär sig att lyssna på varandra genom 
metoden vilket ökar empatin hos eleverna. 

5.1. Sammanfattning av resultat 

 

Likheter - fråga 1.  Hur arbetar du i skolan med förebyggande 

konflikthantering? 

Samtliga lärare menar att de arbetar med förebyggande konflikthantering. Lärare L1-
L5 arbetar eller har tidigare arbetat med förebyggande konflikthantering genom 
projekt Charlie. L2-L5 arbetar med förebyggande konflikthantering genom 
samarbetsövningar. L1, L2, L5 och L6 arbetar eller har arbetat med förebyggande 
konflikthantering genom värderingsövningar eller samtal där värderingar var varit i 
fokus. L4-L6 arbetar eller har arbetat med förebyggande konflikthantering genom 
drama. 
 
Skillnader - fråga 1. 

L3 och L4 anser att en viktig aspekt i det förebyggande arbetet ligger i en god 
planering, både i undervisning men också i den fysiska klassrumsmiljön. L1 och L3 
arbetar med massage som förebyggande åtgärd. L1 är den som använder 
problemlösningslappar i det förebyggande arbetet i syfte att eleverna ska bli mer 
självständiga i sin konflikthantering. L5 är den som betonar föräldrasamverkan 
genom involveringssamtal i arbetet med förebyggande konflikthantering. L4 
använder klassråd i sitt förebyggande arbete samt betonar att den förebyggande 
konflikthanteringen bör utgå från en konflikt som uppstått. 
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Likheter - fråga 2. Anser du att förebyggande konflikthantering är en 

gynnsam metod för att förebygga konflikter? 

Samtliga informanter anser att förebyggande konflikthantering är en gynnsam metod 
för att förebygga konflikter. L1-L3 och L5 anser att den förebyggande 
konflikthanteringen tar tid för eleverna att lära sig och att det krävs mycket arbete för 
att de ska utvecklas genom metoden. L1, L2 och L5 betonar att förebyggande 
konflikthantering bör betraktas som en naturlig del av undervisningen samt att det är 
essentiellt att som lärare förmedla till sina elever av metoden är viktig för att 
utvecklas som individ. 
 
Skillnader - fråga 2. 

L4 betonar att en god planering av undervisningen samt planeringen av 
klassrummets fysiska utformning är gynnsam för att förebygga konflikter. L3 anser 
att maggage är en gynnsam metod för att förebygga konflikter. 
 
Likheter - fråga 3. Vilka effekter har förebyggande konflikthantering hos 

eleverna enligt dig? 

Samtliga lärare anser att den förebyggande konflikthanteringen gav positiva effekter 
hos eleverna som empati, ökat självförtroende, lära sig sätta ord på sina känslor, ökad 
självinsikt och att eleverna blir mer hjälpsamma mot varandra.  
 
Skillnader – fråga 3.  

L4 och L6 anser att eleverna blev mer självständiga i sin konflikthantering genom 
metoden. L3 menar att genom massage blir klassrumsklimatet lugnare än innan 
läraren arbetade med massage. L5 anser att yttre omständigheter som väder och 
årstid påverkar effekten av den förebyggande konflikthanteringen. L5 menar att 
effekten av involveringssamtalet är att eleverna vet att läraren och föräldrarna har 
samma förväntningar på dem vilket underlättade vid konfliktsituationer. L1 är den 
som kan se en mätbar effekt av den förebyggande konflikthanteringen, att 
konflikterna minskar. 
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6. Resultatanalys  
I nedanstående text analyseras de empiriska resultaten mot allmän litteratur, 
forskning och styrdokument, se avsnitt 3.1–3.4. Avsnittet är uppdelat för att 
förtydliga analysens koppling till frågeställningarna. 
Frågeställning: 

- Hur arbetar lärare i skolan med förebyggande konflikthantering? 

Ingen av lärarna som deltog i denna studie använder eller betonar konfliktanalys som 
Ellmin (2008) skriver om. Det framgår att lärarna inte använder medling som Lind 
(2001) skriver om i sin förebyggande konflikthantering. Lind (2001) menar att 
medling stärker elevernas självständiga konflikthantering och det kan liknas med 
L1:s förebyggande konfliktarbete då problemlösningslapparna avser att stärka 
elevernas självständiga konflikthantering. Samtliga lärares svar stämmer överens 
med vad Wahlström (1996) skriver om att den förebyggande konflikthanteringen i 
skolan bör utgå från praktiska övningar. Lärarnas svar visar att de praktiska 
övningarna är av skilda slag men de har samma syfte, att utveckla elevernas 
empatiska, kommunikativa och tolererande förmågor. Långström och Viklund (2007) 
skriver att värderingsövningar i grupp är ett sätt att förebygga konflikter. Det 
stämmer överens med vad L1, L2, L5 och L6 svarade då de använde 
värderingsövningar för att förebygga konflikter. Hem och skola (2006) och Holm och 
Larsson (2008) skriver att projekt Charlie kan användas som ett sätt att arbeta med 
förebyggande konflikthantering. Det stämmer väl överens med resultatet i denna 
studie då L1-L5 använder eller har använt programmet i sin förebyggande 
konflikthantering. 
 
Szklarski (red) Granström (2007) betonar vikten av att läraren bör vara en god 
förebild för att förebygga konflikter exempelvis genom att inte favorisera elever och ta 
elevernas konflikter på allvar. Det överensstämmer med L6 som arbetade med 
förebyggande konflikthantering genom att vara en god förebild för eleverna. 
Författaren menar att läraren måste visa eleverna ett fredligt kommunikationssätt 
och det stämmer väl överens med resultatet där samtliga informanter använder 
arbetssätt där öppen diskussion, empati och samlärande är i fokus. Ogden (2003) 
menar att läraren i sin förebyggande konflikthantering bör skapa goda relationer med 
eleverna. Det stämmer överens med vad L5 svarar då läraren använder 
involveringssamtal för att få en god samverkan med eleven och föräldrarna. 
Författaren menar att lärarens förebyggande arbete bör utgå från en god planering 
och det överensstämmer med L3:s och L4:s arbete för att förebygga konflikter då de 
lägger stor vikt vid planering av undervisning och den fysiska klassrumsmiljön. 
Författaren poängterar att det som lärare är effektivt med positiva konsekvenser och 
bekräftelser för att minska problembeteende vilket informanterna inte använder för 
att förebygga konflikter. Det författaren skriver om stämmer överens med resultatet i 
Holms och Larssons (2008) studie där lärarna betonade vikten av att lyfta elevernas 
starka sidor.  
 
Samtliga lärares arbete med förebyggande konflikthantering överensstämmer med 
vad Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) och Skolverket (2006) beskriver som 
viktigt för att bemöta intolerans. Samtliga lärare har kunskap i förebyggande 
konflikthantering och bedriver denna verksamhet genom öppen diskussion och 
aktiva insatser. I ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö (2006) lägger 
skolverket till att intolerans ska bemötas med fördjupad undervisning i 
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värdegrundsfrågor och det stämmer överens med L1, L2, L5 och L6 som använder 
sig av värderingsövningar i sin förebyggande konflikthantering. Skollagen (1997) 
lägger särskild vikt vid att läraren förmedlar demokratiska värderingar och aktivt 
motverkar bl.a. mobbing. Det stämmer överens med svaren lärarna ger då samtliga 
arbetar med förebyggande konflikthanering i syfet att utveckla elevernas empatiska 
och kommunikativa förmågor. Ingen av lärarna betonade vikten av att förmedla 
demokratiska värderingar men det förebyggande konfliktarbetet genererar enligt 
Wahlström (2005) tolerans och värdegrund. Lärarnas förebyggande 
konflikthantering överensstämmer med vad FN:s Barnkonvention (1989) anser som 
väsentligt som förståelse och tolerans. 
 
Frågeställning: 

- Anser lärare att förebyggande konflikthantering är en gynnsam metod för att 

förebygga konflikter? 

Långström och Viklund (2007) skriver att värderingsövningar och kompissamtal kan 
förebygga konflikter. Det stämmer till viss del med resultatet i denna studie. Samtliga 
lärare anser att förebyggande konflikthantering är gynnsam för att förebygga 
konflikter men L1, L2, L5 och L6 är de som använder värderingsövningar i 
förebyggande syfte. Ingen lärare använder kompissamtal för att förebygga konflikter. 
Holm och Larsson (2008) menar att lärare lägger mycket tid till arbetet med 
förebyggande konflikthantering och det kan liknas med vad L1-L3 och L5 svarade då 
de anser det krävs mycket arbete för att eleverna ska utvecklas genom metoden. 
Författarna framhåller, liksom Ursberg (1998), att lärare ser den förebyggande 
konflikthanteringen som en viktig del i undervisningen. Det stämmer överens med 
lärarnas svar i denna studie då L1, L2 och L5 anser att förebyggande 
konflikthantering ska betraktas som en naturlig och essentiell del av undervisningen. 
L4 tycker att en god planering är gynnsam för att förebygga konflikter och det kan 
liknas med vad Ogden (2003) skriver då författaren betonar planeringens betydelse 
för att minska problembeteende. L3 framhåller att massage är lämplig för att 
förebygga konflikter och det skiljer sig från litteratur och forskning i denna studie 
som inte nämner maggage som förebyggande metod. 
 
Frågeställning: 

- Vilka eventuella effekter har förebyggande konflikthantering hos eleverna enligt 

lärarna? 

Samtliga lärare anser att effekten av den förebyggande konflikthanteringen bl.a. är att 
eleverna ökar sin empatiska förmåga, självförtroendet ökar och de lär sig sätta ord på 
sina känslor. Det stämmer överens med vad Wahlström (2005) skriver att eleverna 
växer som individer genom metoden. Det kan också liknas med vad som står 
formulerat i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) där skolan ska sträva mot att 
utveckla elevernas empatiska förmågor. L4 och L6 betonar att eleverna blir mer 
självständiga i sin konflikthantering och det kan liknas med vad Lind (2001) anser att 
medling har för effekt hos eleverna. L3 menar att massage har effekten att 
klassrumsklimatet blir lugnt och det skiljer sig från litteratur och forskning som inte 
nämner effekten av massage som förebyggande metod. L5 menar att effekterna av 
den förebyggande konflikthanteringen påverkas av yttre omständigheter som väder 
och årstid och det skiljer sig från litteratur och forskning som inte påpekar detta. L5 
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anser att effekten av involveringssamtalet är att det ökar förståelsen mellan lärare, 
föräldrar och elev vilket underlättar arbetet vid konfliktsituationer. Det kan liknas 
med Ogden (2003) som påpekar att en god relation mellan lärare och elev kan 
förebygga problembeteende. L1 är den enda informanten som anser att konflikterna 
minskar genom förebyggande konflikthantering och det skiljer sig mot litteratur och 
forskning. En svag koppling kan göras med Ogden (2003) som menar att läraren 
medvetna handlingar kan minska problembeteende. 

6.1. Sammanfattning av resultatanalys 

Samtliga lärare använder praktiska övningar i sin förebyggande konflikthantering 
vilket stämmer överens med Wahlström (1996), Långström och Viklund (2007) samt 
Holm och Larsson (2008). Ogden (2003) och Szklarski (red) Granström (2007) 
betonas läraren roll för att förebygga konflikter och det överensstämmer med L3-L6 
som lägger vikt vid planering, goda relationer och att vara en god förebild. Samtliga 
lärares förebyggande arbete motsvarar styrdokumentens formuleringar kring arbetet 
i skolan för att förmedla demokratiska värderingar, Skollagen (1997) och aktiva 
insatser för att motverka intolerans, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994). L1-L3 
och L5 ägnar, i likhet med Holm och Larsson (2008), mycket tid till den 
förebyggande konflikthanteringen. Alla lärare anser att förebyggande 
konflikthantering är gynnsam för att förebygga konflikter vilket kan liknas med 
Långström och Viklund (2007). Samtliga lärare anser att effekterna av den 
förebyggande konflikthanteringen är att eleverna utvecklar empati, självförtroende 
och lär sig sätta ord på sina känslor, vilket kan liknas med Wahlström (2005).  
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7. Diskussion 
I metoddiskussionen diskuteras reliabilitet och validitet i förhållande till resultatet. I 
resultatdiskussionen belyses frågeställningarna samt att teoridelen och empiridelen 
diskuteras med resultatanalysen som grund. Slutsatser och förslag på vidare 
forskning avslutar studien. 

7.1. Metoddiskussion 

Valet att genomföra en kvalitativ studie motiveras med att det motsvarar studiens 
syfte och frågeställningar samt att det lyfter lärares kunskaper och erfarenheter kring 
förebyggande konflikthantering. Syftet med studien var att undersöka hur lärare 
arbetar med förebyggande konflikthantering och resultatet visar att den kvalitativa 
metoden fungerade bra. Denscombe (2000) menar att en kvalitativ studie minskar i 
reliabilitet eftersom informanternas svar är unika.  Studiens reliabilitet är hög då: 
 
1. Lärarna fick i god tid innan intervjutillfället ta del av undersökningsfrågorna och 
studiens syfte. 
 
2. Lärarna är väl förtrogna med ämnet. 
 
3. Resultatet visar på en lokal tendens till att förebyggande konflikthantering används 
i skolorna.  
 
Studiens reliabilitet ökar i och med frågeställningarnas tydliga förankring i resultatet.  
Som tidigare nämnts fungerade frågeställningarna som undersökningsfrågor vid 
intervjutillfället vilket är viktigt att betona i sammanhanget. Det enda missförstånd 
som uppstod vid intervjuerna var att lärarna stundtals förväxlade förebyggande 
konflikthantering med hantering av konflikter som uppstått, vilket kan tyckas sänka 
studiens reliabilitet. Samtidigt anser L4 att den förebyggande konflikthanteringen 
bör utgå från konflikter som uppstår för att arbetet ska grunda sig i elevernas 
erfarenheter.  Resultatet visar att L4 använder tillfällena där en konflikt uppstår för 
att samtala och diskutera med eleverna för att förhindra att konflikten uppstår igen. 
Det kan ses som ett förebyggande arbete och på det sättet förankras svaret i studiens 
syfte och frågeställningar, och lyfter studiens reliabilitet.  
 
Då studien omfattar sex lärare som är verksamma i år 1-3 motsvarar resultatet inte 
lärares förebyggande konflikthantering i de senare årskurserna. Det var ett medvetet 
val som gjordes för att avgränsa resultatet, att lärarnas svar skulle bli mer jämförbara 
samt att det förebyggande arbetet var i fokus. Resultatet visar att den förebyggande 
konflikthanteringen får stor plats i undervisningen i skolans tidiga år och det stärker 
studiens reliabilitet då resultatet förankras i syfte och frågeställningar. 
 
Studiens validitet är hög då lärarna alltid kunde utveckla och konkretisera sina svar 
vilket motsvarar Denscombes (2000) krav på god validitet. I missivbrevet (Bilaga 1) 
betonas att det inte är något krav på att lärarna för tillfället arbetar med 
förebyggande konflikthantering utan det är deras erfarenheter, kunskaper och tankar 
kring fenomenet som ska undersökas. Det stärker antydan att lärarnas svar är 
sanningsenliga och verklighetsförankrade då de med en lugn och intressegivande 
attityd genomförde intervjuerna. Om de hade känt sig granskade och obekväma 
genom att delta kan det tyckas att validiteten minskar då dessa känslor försvårar och 
kan förvränga svarens riktighet.  
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Denscombe (2000) och Stukát (2005) menar att god validitet innebär att resultatet 
stämmer överens med det generella sammanhanget och i detta avseende minskar 
studiens validitet. Denna studie omfattar sex lärares förebyggande konflikthantering 
på tre skolor och det motsvarar och skildrar inte det generella sammanhanget. 
Däremot motsvarar urvalet och resultatet studiens syfte och frågeställningar som 
avser att lyfta lärarnas erfarenheter, kunskaper och tankar kring förebyggande 
konflikthantering.  

7.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetade med förebyggande 
konflikthantering i skolan. I resultatet framkommer det att lärare använder 
förebyggande konflikthantering men på olika sätt. I litteraturen är konfliktanalys, 
Ellmin (2008) och medling, Lind (2001), tongivande men det visar sig i resultatet att 
lärarna inte använder dessa metoder för att förebygga konflikter. Båda metoderna är 
tidskrävande och kräver mycket av deltagarna och det kan tyckas vara en anledning 
till att de inte används. Samtidigt visar det sig i resultatet att informanterna anser att 
den förebyggande konflikthanteringen är essentiell och en viktig del av 
undervisningen. En annan orsak kan vara studiens urval som endast innefattar lärare 
verksamma i årskurs 1-3. Konfliktanalys och medling kräver mognad och kunskap av 
deltagarna. Det kan tyckas att metoderna är bättre lämpade i de senare årskurserna 
då eleverna har mer erfarenhet och större förmåga att utrycka sig och har utvecklat 
ett större tålamod. 
 
Samtliga lärare arbetar med förebyggande konflikthantering genom praktiska 
övningar. Lärarna använder projekt Charlie, värderingsövningar, samarbetsövningar 
och drama i sitt förebyggande arbete. Dessa program och metoder liknar varandra 
genom att de är praktiska övningar som genomförs i grupp med syfte att öka tolerans, 
självinsikt och empati hos eleverna. Lärarna använde också mer individuella metoder 
som involveringssamtal, massage och problemlösningslappar i sin förebyggande 
konflikthantering.  
 
Lärarna förväxlade stundtals förebyggande konflikthantering med konflikthantering 
men jag anser inte att det påverkar studien då ovan presenterat resultat visar att den 
förebyggande konflikthanteringen får stort utrymme i lärarnas arbete. En anledning 
till förväxlingen kan vara att lärarna använder konfliktsituationer i skolan för att 
förebygga framtida konflikter i större utsträckning än de anger i resultatet. En annan 
anledning kan vara att lärarna har bristande kunskaper om förebyggande 
konflikthantering men resultatet visar att de har god kännedom om fenomenet. 
 
Då Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) inte ordagrant nämner förebyggande 
konflikthantering kan det tyckas, med resultatet i åtanke, att läraren ges stor frihet att 
tolka styrdokumentet i sitt förebyggande arbete. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 
1994) beskrivs att läraren ska sträva efter att aktivt motverka bl.a. mobbing och att 
intolerans ska bemötas av kunskap och aktiva insatser. Dessa formuleringar ger 
läraren frihet att tolka ”aktiva insatser” efter eget sinne. Anser läraren att de ”aktiva 
insatserna” enbart ska utgöras av tillsägelse då en konflikt uppstått kan det tyckas att 
läraren följer det som står formulerat och styrdokumentens oklarhet blir något 
negativt. Samtidigt visar resultatet på att lärarens frihet att tolka styrdokumenten kan 
ha en positiv aspekt då en stod variation av förebyggande konflikthantering visar sig, 
vilket kan ses som positivt. Massage och involveringssamtal kan båda tolkas som en 
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”aktiv insats” vilket ger läraren möjlighet att anpassa det förebyggande arbetet efter 
elevernas olika behov och klassens sociala utformning. 
 
Resultatet visar att lärarna håller den förebyggande konflikthanteringen som ett 
värdefullt inslag i undervisningen och att den är viktig för att utveckla eleverna till 
toleranta och empatiska individer. Det påståendet betonas av Wahlström (2005) 
samt Långström och Viklund (2007). 
 
Under intervjuerna visade lärarna att de har mycket kunskap och erfarenheter av 
förebyggande konflikthantering. Detta uppkom i lärarnas svar då de alltid kunde ge 
utförliga förklaringar till den förebyggande metoden som de använde, svårigheter 
som kunde uppstå och för och nackdelar med metoden. Detta skiljer sig från vad 
Ursberg (1998) skriver vilket kan bero på att lärarna i studien inte är nyutbildade. 
Med författarens resultat som grund kan det tyckas att studiens resultat hade varit 
mer varierat om vissa lärare hade varit relativt nyexaminerade. Lärarna angav inte att 
deras utbildning har varit otillräcklig gällande förebyggande konflikthantering men 
de har mycket kunskaper och erfarenheter. Med författarens synpunkter som grund 
kan det antas att deras kunskaper och erfarenheter kring förebyggande 
konflikthantering grundar sig i klassrumsarbete och i samspelet med elever. 
 
Szklarski (red) Granström (2007) och Ogden (2003) påpekar vikten av lärarens roll 
för att den förebyggande konflikthanteringen ska bli gynnsam. L1, L2, L5 och L6 är 
de som ordagrant svarar att det är viktigt att förmedla till sina elever att det 
förebyggande arbetet är viktigt för att utvecklas som individ.  Samtliga lärare ägnade 
dock mycket tid till förebyggande konflikthantering och det kan ses som ett sätt att 
vara en god förebild då det förmedlar till eleverna att läraren tycker att momentet är 
viktigt. Då förebyggande konflikthantering inte bokstavligen nämns i något 
styrdokument kan det tyckas att lärarnas kunskaper och erfarenheter ger grund till 
att de tycker att den förebyggande konflikthanteringen är viktig och förmedlar detta 
till sina elever. 
 
Resultatet visar inte på något klart samband mellan skolornas upptagningsområde 
och den förebyggande konflikthanteringen. Det kan tyckas att Utbildningsplan för 
Västerås stad (2007) påverkar samtliga verksamheter genom att betona ett 
förebyggande arbete för en god barn/elevhälsa. Ett eventuellt samband är inte 
beskrivet i syfte frågeställningar men står formulerat i 4.3 Urval. 
 
Alla lärare anser att förebyggande konflikthantering är en gynnsam metod för att 
förebygga konflikter och de lägger mycket tid till arbetet vilket kan bero på att de 
tycker momentet är viktigt. Samtidigt poängterar L1-L3 och L5 att det tar tid för 
eleverna att utvecklas genom metoden. Det kan tyckas att lärarnas val att lägga 
mycket tid till det förebyggande arbetet också kan bero på elevernas tendens till att 
tillägna sig arbetsmetoden långsamt. Resultatet visar att lärarna har två starka 
anledningar till att lägga mycket tid till den förebyggande konflikthanteringen. Dels 
att de personligen anser att metoden är viktig och dels att det tar lång tid för eleverna 
att utvecklas genom metoden. 
 
Ogden (2003) betonar planeringens betydelse för att förebygga och minska 
problembeteende och L3-L4 anger att det är en gynnsam metod för att förebygga 
konflikter. Lärarna framhåller även planeringen av klassrummets fysiska utformning 
som viktig i sammanhanget. Lärarnas skilda arbetssätt och kunskaper kring vad som 
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är gynnsamt för att förebygga konflikter kan som tidigare nämnts grunda sig i att 
styrdokumenten inte bokstavligen anger arbetssätt för att förebygga konflikter. I 
denna studie visar resultatet att lärarnas kunskaper skapar variation och tillfälle att 
anpassa arbetssätt efter elevernas behov och lärarens erfarenhet, vilket kan ses som 
positivt. Detta kräver att läraren har goda kunskaper och idéer för att lyckas med att 
utveckla eleverna genom förebyggande konflikthantering.  
 
Samtliga lärare anser att effekten av den förebyggande konflikthanteringen är att 
eleverna ökar sin empatiska förmåga, självförtroendet ökar och de lär sig sätta ord på 
sina känslor vilket stärks av litteraturen i denna studie. Två av lärarna tycker att 
elevernas förmåga att självständigt lösa konflikter stärks och en lärare menar att 
klassrumsklimatet blir lugnt. Alla dessa effekter kan ses som positiva till att förebygga 
konflikter då empati, självständighet och lugn skapar förutsättningar för att 
konflikterna ska minska. Samtidigt är det endast en lärare som anser att effekten av 
den förebyggande konflikthanteringen är att konflikterna minskar. Resultatet visar 
att alla lärare tycker att förebyggande konflikthantering är gynnsam för att förebygga 
konflikter men endast en som kan se en mätbar effekt. Det kan tyckas att själva syftet 
med att bedriva ett förebyggande arbete är att konflikterna minskar och att detta är 
en förutsättning för att se metoden som gynnsam.  
 
Litteraturen nämner inte att konflikter i skolan minskar genom ett förebyggande 
konfliktarbete utan Wahlström (1996), Wahlström (2005) samt Långström och 
Viklund (2007) menar att metoden kan förebygga, skapa ny värdegrund och att 
eleverna växer som individer. Det är endast Ogden (2003) som betonar att 
problembeteendet minskar genom lärarens medvetna handlingar. En anledning till 
att endast en lärare anser att förebyggande konflikthantering minskar konflikter kan 
vara att det är svårt för läraren att urskilja en så klar effekt. Genom att eleverna 
genom metoden, i enlighet med resultatet, blir mer självständiga och bättre på att 
utrycka sig borde det skapa förutsättningar för att konflikterna minskar. Samtidigt är 
verkligheten aldrig lika odelbar som teorin.  L5 menar att effekten av den 
förebyggande konflikthanteringen influeras att väder, årstider och tid på läsåret. Det 
kan visa på att den förebyggande konflikthanteringen, i den praktiska verksamheten, 
är ett mångbottnat fenomen som kräver vidare forskning för att ytterligare tydliggöra 
eventuella effekter.  

7.3. Slutsatser 

Resultatet visar att lärarna arbetar med förebyggande konflikthantering genom 
värderingsövningar, samarbetsövningar, projekt Charlie och drama. Samtliga lärare 
arbetar utifrån Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) där det står att intolerans 
ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Lärarna anser att 
förebyggande konflikthantering är en gynnsam metod för att förebygga konflikter och 
betonar att det tar tid för eleverna att utvecklas genom metoden. Förebyggande 
konflikthantering ger effekter hos eleverna som empati, självförtroende, att eleverna 
lär sig sätta ord på sina känslor, ökad självinsikt och givmildhet. 

7.4. Förslag på vidare forskning 

Resultatet i denna studie omfattar läraren kunskaper och erfarenheter kring 
förebyggande konflikthantering i årskurserna 1-3 och det kunde vara intressant att 
jämföra lärares förebyggande arbete i skolans senare årskurser. Lägger lärarna i 
årskurs 4-6 ner lika mycket tid till den förebyggande konflikthanteringen? Vad har 
det för eventuella effekter? Det skulle också vara intressant att observera lärarna som 
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deltar i denna studie och se hur den förebyggande konflikthanteringen utvecklar 
eleverna sett ur ett elevperspektiv. Ur ett sådant förhållningssätt kan tyngdpunkten 
ligga på elevernas individuella utveckling. Syftet i den studien skulle kunna vara att 
utveckla den förebyggande konflikthanteringen som metod för att bättre passa in på 
eleverna unika behov och erfarenheter. En annan intressant aspekt är att forska 
vidare kring är om förebyggande konflikthantering verkligen minskar konflikter. 
Genom observationer och intervjuer med lärare och elever kanske forskning skulle 
kunna generera en mätbar effekt av den förebyggande konflikthanteringen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Jag heter Daniel Westholm och är lärarstudent med inriktning Lek Lärande och 

Utveckling på Mälardalens Högskola. Jag går nu under våren min sista termin och 

ska skriva ett examensarbete om konflikthantering. Syftet med arbetet är att 

undersöka hur lärare arbetar med förebyggande konflikthantering och synen på 

förebyggande konflikthantering hos lärare. Syftet är också att undersöka vad lärare 

anser att förebyggande konflikthantering har för effekter hos eleverna. Det är inget 

krav att du som lärare för tillfället arbetar med förebyggande konflikthantering i 

klassen.  Jag har tänkt genomföra en kvalitativ studie med lärarintervjuer där dina 

reflektioner och erfarenheter kring förebyggande konflikthantering står i centrum. 

Din eventuella medverkan är givetvis frivillig och du kan avbryta intervjun när du vill. 

Dina erfarenheter som lärare är värdefulla för mitt arbete och jag vore oerhört 

tacksam för din medverkan då den har stor betydelse för min studie. Eventuell 

medverkan kommer vara anonym. Min tanke är att genomföra intervjuerna vecka 8 

och vecka 10 men jag är självklart flexibel och skulle också kunna vecka 6-7. Intervjun 

kommer ta mellan 20-30 minuter. Frågor som kommer ställas är: 

- Hur arbetar du i skolan med förebyggande konflikthantering? 

- Anser du att förebyggande konflikthantering är en gynnsam metod för att 

förebygga konflikter? 

- Vilka effekter har förebyggande konflikthantering hos eleverna enligt dig? 

 

 

Det går bra att ringa eller maila mig vid eventuella frågor. Jag vore tacksam för svar 

så snart som möjligt. 

Med vänlig hälsning Daniel Westholm 

 

Daniel Westholm                                                                                         

Mail: dvm06001@student.mdh.se 

Tel: 0735-444479 

 

Handledare: Ulf Nytell 

Mail: ulf@nytell.nu 

Tel: 0707-558138 

mailto:ulf@nytell.nu
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Intervju  

- 1 Hur arbetar du i skolan med förebyggande konflikthantering? 

Lpo – ”tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt 

motverkas” ”respektera andra människors egenvärde” ”sträva efter att varje elev 

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och ha ett demokratiskt 

förhållningssätt” 

Utbildningsplan för Västerås stad – ”skolan ska ha en likabehandlingsplan och 

bedriva ett verkningsfullt arbete mot kränkande behandling” ”nolltolerans ska gälla 

och ett verkningsfullt arbete ska ske mot all kränkande behandling” ”varje 

verksamhet ska arbeta i förebyggande syfte för att främja en god barn/elevhälsa” 

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö. Skolverket – ”viktigt att 

skolorna bedriver ett konkret och positivt arbete med värdegrundsfrågorna där 

arbetet med skolans ordningsregler är en naturlig utgångspunkt” ”intolerans och 

odemokratiska åsikter måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser från skolans sida som information i skolan för elever och föräldrar eller 

fördjupad undervisning i värdegrundsfrågor” 

FN:s Barnkonvention – ”barnets utbildning skall syfta till att utveckla respekt 
för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och förbereda barnet 
för ett liv i en anda av förståelse, fred, tolerans och jämlikhet mellan könen” 
”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga 
värdighet och i överensstämmelse med denna konvention” 
 
Skollagen – ”aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 

mobbning och rasistiska beteenden.” 

 

- 2 Anser du att förebyggande konflikthantering är en gynnsam metod 

för att förebygga konflikter? Ja - på vilket sätt märket du att det är en 

gynnsam metod? Nej - på vilket sätt märker du att det inte är en gynnsam metod? 

Ex. Förebyggande konflikthantering som Medling – ”medling syftar till att parter 

som är inblandande i en konflikt eller där en part har utsatt en annan för någon 

form av orätt, med stöd från en medlare ska försonas och komma överens om ett 

framtida förhållningssätt som innebär att konflikten eller orätten inte upprepas” 

Skolverket. 

Empatistärkande samtal och övningar som lyssnarövningar och dramatisering i 

syfte att utveckla elevernas empati och självkänsla (bl.a. draconmetoden) 

Projekt C.H.A.R.L.I.E – ” barnen och ungdomarna i regelbundna övningar, 

lektioner, rollspel och lekar, får lära sig förstå, uttrycka och hantera sina känslor. 
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Metoden hjälper bl. a. barnen att bygga upp en positiv självbild, lösa konflikter och 

stärka empatiförmågan” består av fem steg – 1 Självmedvetenhet – att förstå sig 

själv. 2 Relationer - familj och vänner. 3 Beslutsfattande – val och konsekvenser. 4 

Alkohol- och drogmissbruk. 5 Justa kompisar - mot mobbning. 

 

- 3 Vilka effekter har förebyggande konflikthantering hos eleverna 

enligt dig? 


