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Förord 

Vi vill tacka alla pedagoger som har ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter till vårt 

arbete. Ett stort tack till vår handledare Gretha Wikgren som har stöttat och gett värdefulla 

tips under hela processen.  

Vi vill även passa på att tacka varandra för ett otroligt givande och bra samarbete under hela 

vår utbildning och under vårt skrivande av denna C-uppsats. Vi har kompletterat och 

uppmuntrat varandra och arbetet har framskridit enligt våra förväntningar.   

 

Tack! 

 

Maria och Madelene 
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Abstrakt 

I denna c-uppsatts problematiseras området konflikthantering och anledningen till att 

människor hamnar i konflikter. Syftet är att beskriva hur pedagoger i den dagliga 

skolverksamheten arbetar med konflikthantering samt om de har några speciella metoder eller 

strategier. Vi använde kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod till vårt arbete. Syftet 

bröt vi ner i tre frågeställningar som sökte svar på frågor hur pedagoger arbetar med 

konflikthantering, deras tankar, erfarenheter och upplevelser inom området. Studien utgår från 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande där vi har tagit i beaktning, utifrån ett 

forskningsperspektiv, att människan hela tiden påverkas av sin omgivning. Resultatet i vår 

studie är ingen sanning utan det är de intervjuade pedagogernas erfarenheter och perspektiv på 

konflikthantering samt vår tolkning av vad de sagt. De intervjuade pedagogerna arbetar aktivt 

med konflikthantering på olika sätt i sin profession. Resultatet av studien är att pedagogerna 

använder sig av olika strategier beroende på vilka barn som är inblandade i konflikten.  En 

aspekt på hur de arbetar med konflikthantering är att samtala med eleverna om problemet där 

alla elever ska få uttrycka sin åsikt utan att bli avbruten.  

Sökord: Konflikthantering, demokrati, makt, kommunikation, känslor, sociokulturella teorin 
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1. Inledning 

Under vår lärarutbildning har vi upplevt att konflikter i skolans verksamhet tar upp en stor del 

av undervisningstiden och därmed elevernas inlärning. Mycket tid går åt till att tvista och 

diskutera med eleverna för att kunna skapa en trivsam lärandemiljö. ”Forskning har visat att 

konflikter tar mer tid i anspråk för lärare, än vad man vanligtvis vill tro.” (Lundström, 2008, 

s.7).  

Girard och Koch (1996) menar att skolans miljö blir mer fridfull och produktiv om elever och 

lärare tillsammans kan fokusera på det egentliga jobbet, att lära och ha roligt. För att vi ska 

kunna få denna fridfulla lärmiljö måste vi finna en konflikthantering som uppnår detta. Men 

det finns lika många varianter av konflikthanteringar som pedagoger eftersom vi alla är olika 

och reagerar på olika sätt. Frågan är vilket sätt som är framgångsrikt i det långa loppet och om 

det finns någon ultimat metod eller strategi att hantera konflikter med? Kan 

konflikthanteringen bidra till elevernas rätt till demokrati i skolan? Vilken värdegrund speglas 

i konflikthanteringen? 

Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 

94] framgår det att 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 

att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s.12).  

Med detta tolkar vi att pedagoger bör bemöta eleven med respekt i alla situationer, även vid 

konflikter och eleven ska kunna känna sig trygg i en konfliktsituation. Som pedagog är det 

grundläggande hur du kommunicerar med eleverna vid en konflikt. Det är viktigt att agera på 

ett professionellt sätt eftersom du är i din yrkesroll. Thornberg (2006) framhäver 

kommunikationens betydelse och menar att du som lärare har en mångfacetterad uppgift vid 

konflikter där reflektion och kommunikation är viktiga delar. Det är pedagogens uppdrag att 

kunna hantera konflikter och därför får inte känslorna ta över vid en sådan situation. I Lpo 94 

framgår att läraren tillsammans med eleverna ska diskutera värdegrund och öppet redovisa 

och diskutera olika värderingar, uppfattningar och problem, vilket innefattar mycket 

kommunikation och reflektion precis som Thornberg skriver. 

Lärare är i en unik position, inte bara genom att se effekterna av våld hos barn och deras 

uppförande, utan också att göra något åt det, att lära ut fredsskapande färdigheter, skriver 

Girard och Koch (1996). Detta tyder alltså på att vi pedagoger har en mycket betydelsefull 

roll och inte minst ansvarsfull roll när det gäller elevernas rätt till demokrati.  

Konflikter involverar ofta fler än en elev och därmed finns det också flera perspektiv på 

konfliktfrågan. Enligt Lpo 94 ska skolan vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra 

att de förs fram. Fortsättningsvis ska skolan framhålla betydelsen av egna ställningstaganden 

men också ge eleverna möjligheten att framföra dessa. Detta betyder alltså i 

konfliktsammanhang att eleven ska få uttrycka sin egen uppfattning i en konfliktsituation. Får 

våra elever alltid det? Hur ser verkligheten egentligen ut? 

Girard och Koch (1996) menar att vuxna och barn kan lära sig att lösa konflikter på ett 

kreativt och konstruktivt sätt som ökar både lärandet och den interpersonella relationen. De 

menar att pedagoger är kapabla att effektivt hantera konflikter. Enligt Girard och Koch 

handlar det alltså delvis om lärande när det kommer till konflikthantering hos både barn och 

vuxna. Det kanske är där vi måste börja om vi ska kunna finna den kreativa lärmiljön för våra 

elever.  
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1.1 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi fördelat arbetet mellan varandra och bearbetat hälften var av 

litteraturen. Det blev slumpartat vilken litteratur vi läste. Vi har delgett varandra av det vi läst 

och diskuterat vad som var mest väsentligt för vår studie. Båda har bidragit till ansvaret för 

alla delar i uppsatsen där vi varierat vem som skrivit. Vi gjorde tre intervjuer var och 

genomförde dem enskilt men transkriberingen och analysen av dem gjorde vi tillsammans. 

Resultatet har vi bearbetat tillsammans genom att samtala om de intervjuade pedagogernas 

tankar relaterat till tidigare forskning. Under arbetets gång har vi tillsammans bearbetat all 

text i uppsatsen. Eftersom vi båda har bidragit lika mycket till denna c-uppsats är det svårt att 

dela upp huvudansvaret för de olika delarna. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva pedagogers arbete med konflikthantering i de tidigare 

skolåren samt redogöra för vilka strategier eller metoder som de använder sig av.  

2.1 Frågeställningar  

1. Hur hanterar pedagoger konflikter? 

2. Vilka metoder eller strategier använder de? 

3. Hur upplever pedagogerna att valda strategier och metoder fungerar i praktiken? 
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3. Bakgrund 

Precis som vi skrev i inledningen är konflikter i skolan ett vardagligt inslag i arbetet med 

eleverna. I denna del av rapporten kommer vi att redogöra för vad en konflikt är, hur en 

konflikt uppstår och olika typer av konflikter. Vidare belyses vad som händer i en konflikt 

mellan oss människor samt vad kommunikationen och känslorna har för inverkan i en 

konfliktsituation. Avslutningsvis lyfter vi fram olika metoder för konflikthantering samt 

lärandeteorier.  

3.1 Vad är en konflikt? 

Idag kan det ofta tolkas som att en konflikt är något dåligt och negativt, skriver Utas Carlsson 

(1999) i sin doktorsavhandling. Hon menar att konflikter är nödvändiga för att människor ska 

utvecklas och konflikter är i de flesta fall inte negativa utan en förutsättning för att leva. 

Vidare skriver Utas Carlsson att detta kan låta destruktivt, men om människor kan lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt är det utvecklande för dem. 

Girard och Koch (1996) menar som Carlsson (1999) att konflikter varken är positiva eller 

negativa utan en naturlig del av livet. En av definitionerna av en konflikt som Girard och 

Koch beskriver är 

An expressed struggle between at least two independent parties who perceive incompatible 

goals, scare resources and interference from the other party in achieving their goals (Girard 

och Koch, 1996, s.2).  

Författarna menar att konflikter innefattar minst två parter som vill nå sitt eget mål på 

bekostnad av den andra parten. 

Hakvoort (2010) menar också att konflikter är en normal del av skollivet samt att de är 

nödvändiga för utveckling och lärande. En konflikt är varken destruktiv eller konstruktiv utan 

ses som neutral men beroende på hur vi hanterar den blir den konstruktiv eller destruktiv 

(ibid.).  

Allvarliga problem uppstår oftast inte från konflikten själv utan från vår respons på den och 

genom förståelse för konflikter går vi mot en produktiv konflikthantering (Girard och Koch, 

1996). De Bono (1985) förklarar att en konflikt är en kollision av olika intressen, handlingar, 

värderingar och inriktningar. Ordet konflikt kopplas till dessa kollisioner och denna 

benämning används från det att konflikten uppstår första gången (ibid.). 

Thornberg (2006) anser att det går att göra skillnad mellan två typer av konflikter. Den första 

är konflikter som äger rum inom människor och den andra konflikten som äger rum mellan 

människor.  Det finns kognitiva konflikter som finns inom en människa, vilket betyder att en 

människa upplever en motsättning inom sig själv och de egna ramarna. Dessa konflikter gör 

att individen känner sig otillfredsställd och kan därför vara drivande för lärande. Vidare 

menar Thornberg att konflikter som uppstår mellan olika människor kallas för 

mellanmänskliga konflikter. En mellanmänsklig konflikt kan grunda sig i en kognitiv konflikt 

och är en interaktion i vilken två eller flera motsätter sig varandra genom ord, känslor eller 

handlingar (ibid.).  

Både Girard och Koch (1996) och Thornberg (2006) har liknande uppfattningar och menar att 

konflikter kan inträffa individuellt, mellan två eller fler individer, inom en grupp/ organisation 

eller mellan två eller flera grupper eller organisationer. Girard och Koch hävdar att konflikter 

kan uppstå mellan dessa gränser, t.ex. mellan en individ och en organisation. 
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I det här arbetet har vi valt att koncentrera oss på de konflikter som sker mellan människor 

och kommer därför inte ta upp något mer om de konflikter som sker inom människan.  

3.2 När uppstår en konflikt? 

Konflikter handlar om att flera personer har samma behov där resurserna är begränsade och 

där parterna vill samma saker men kan inte få det. Konflikter kan uppstå av olikheter och för 

att de inblandade har olika behov, värderingar, uppfattningar och viljor (Thornberg, 2006). 

Utas Carlsson (1999) och Thornberg (2006) skriver att det är när behov hos människor inte 

blir tillgodosedda som konflikter uppstår. Utas Carlsson anser att dessa behov kan vara 

materiella, som fattigdom eller dålig hälsa samt sociala och psykologiska då det handlar om 

självkänsla, identitet, tillhörighet och meningsfullhet. Det är nödvändigt att tillgodose 

människors behov för att konflikterna ska lösa sig och för att det inte ska uppstå nya (ibid.). 

Lundström (2008)  beskriver att konflikter är mångfacetterade och inrymmer allt från krig 

mellan länder till något som sker mellan två människor. Hon menar som Thornberg (2006) att 

konflikter även kan uppstå inom individer när önskade mål inte uppnås. Konflikterna handlar 

oftast om en kamp om värden eller materiella saker där en part som vill åstadkomma något 

stör en annan. En konflikt kan definieras som en meningsomsättning mellan minst två parter 

och där obehagliga känslor uppfattas av minst en av dessa (ibid.). 

Enligt Utas Carlsson (1999) möter barn idag en verklighet med krig och främlingsfientlighet 

och detta påverkar barnen i deras vardag även om krigen inte finns i deras närmaste kretsar. 

Det kan vara viktigt att tänka på detta i skolan. Barnen kan påverkas av omgivningen och 

frågan är hur pedagoger i skolan ska bemöta och arbeta med detta.  

När en konflikt uppstår i en grupp innebär det att handlingarna eller övertygelserna hos en 

eller flera i gruppen är oacceptabla för någon annan i gruppen och därmed bli det en konflikt. 

Mellanmänskliga konflikter kan indelas i kategorierna; sakkonflikt, intressekonflikt, 

värderingskonflikt och relationskonflikt (Thornberg, 2006). Dessa gör vi en kort redogörning 

för nedan.  

 Sakkonflikt uppstår mellan olika individer när det finns skilda uppfattningar och 

åsikter om hur man ska värdera en händelse. Dessa konflikter kan uppstå när elever 

jobbar i grupparbeten och ska bestämma hur arbetet ska utföras.  

 Intressekonflikten handlar om hur man ska fördela resurser, t.ex. vem som ska ha en 

leksak eller arbetsuppgift men det kan även handla om makt och status.  

 Värderingskonflikter är konflikter där det inte finns något rätt och fel utan där man 

kan värdera olika som individ.  

 Relationskonflikter handlar om att olika individer har svårt för att komma överens och 

stör sig på varandra. 

Fortsättningsvis framhäver Thornberg (2006) att när en konflikt uppstår kan det vara svårt att 

kategorisera in dem i någon av dessa grupper och det beror ofta på att en konflikt kan starta 

som en typ av konflikt för att sedan övergå till en annan eller att det är en blandning av flera 

olika typer av konflikter. I skolan kan detta kännas igen där eleverna först kan ha en konflikt 

som handlar om en penna, som sedan övergår till en relationskonflikt där barnen helt enkelt är 

irriterade på varandra.  

3.3 Olika konflikter 

Thornberg (2006) nämner två olika typer av konflikter som han kallar konstruktiva och 

destruktiva konflikter. Vi har valt att beskriva dessa därför att de visar på två helt motsatta sätt 



6 

att hantera konflikter. Nedan följer en förklaring av dessa konflikter samt utdrag från Lpo 94 

som berör liknande delar som Thornberg gör.  

3.3.1 Konstruktiv konflikt 

En konstruktiv konflikt är en konflikt där parterna hanterar problemen så att det resulterar i en 

överenskommelse där alla är nöjda med utgången. De inblandade stärker relationerna och 

respekten för varandra och samtidigt ökar deltagarnas förmåga att själva hantera framtida 

konflikter. För att konflikter ska bli konstruktiva måste deltagarna uppskatta olikheter, söka 

ömsesidiga vinster, vara tillitsfulla och trygga i sin och andras förmåga att hantera konflikten 

och genom rutin reflektera över hur problemet hanteras (Thornberg, 2006). 

Genom en konstruktiv konflikt har vi också chans att nå målen i Lpo 94 som handlar om att 

skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar förmåga att göra och uttrycka etiska 

ställningstaganden som grundas i elevens erfarenheter och kunskaper. Vidare står det att 

eleven respekterar andra människors egenvärde, förstår andra människors situation samt visar 

respekt och omsorg av miljön. Dessa delar är mycket väsentliga om vi ska kunna lösa en 

konflikt konstruktivt. Thornberg (2006) förklarar att om eleven har förståelse för andras 

situation kan vi också nå en överenskommelse i en konflikt där alla parter är nöjda.  

3.3.2 Destruktiv konflikt 

Konflikter som är destruktiva hanteras på det sätt att en part i konflikten vinner och de andra 

förlorar, hanteringen skapar ilska och sårar känslor och möjligheten att lösa framtida 

konflikter på ett positivt sätt minskar (Thornberg, 2006). 

Vidare förklarar Thornberg (2006) att hanteringen av en konflikt på ett destruktivt sätt känns 

igen genom en egoistisk attityd där ingen hänsyn tas till någon som inte är på samma sida som 

en själv. Hanteringen av konflikten fokuseras på motparten istället för på vad som gjorde att 

själva konflikten uppstod. Hanteringen av en sådan här konflikt är attackerande och 

kampinriktad och leder ofta till personangrepp, men även en undvikande inställning till 

konflikten kan leda till en destruktiv lösning där konflikten inte tas på allvar (ibid.).  

Vi frågar oss om den destruktiva konflikten kan ta stöd i läroplanen när det gäller 

konflikthantering. Bör pedagoger istället sträva mot den konstruktiva konflikthanteringen för 

att nå värdegrundsmålen? 

3.4 Konflikter i skolan 

Thornberg (2006) skriver om konflikter i skolans vardag. Mellanmänskliga konflikter uppstår 

på skolgården, i korridoren, i klassrummet och på många andra platser. Konflikterna kan 

utspela sig mellan elever, mellan pedagoger och mellan elev och pedagog. När konflikter 

uppstår är det även viktiga lärtillfällen för eleverna och då behöver pedagogerna goda 

kunskaper inom konflikthantering. Konflikter ska inte blandas ihop med negativa känslor, 

bråk eller besvärliga elever, utan konflikter är naturliga händelser i grupper som fungerar väl 

(ibid.).  

För att en konflikt ska involvera läraren krävs en situation där händelsen utmanar gränser för 

vad som är godtagbart inom skolans och samhällets normer enligt Lundström (2008). Det går 

att transformera en konflikt från en låsning till en möjlighet genom att parterna skapar sig en 

förståelse ur flera perspektiv menar hon. 

Det hör till skolans och samhällets grundvärderingar att alla människor har lika värde och ska 

behandlas med respekt hur illa de än har betett sig. Skolan har ett speciellt ansvar att förhindra 

att unga människor utesluts ur gemenskapen och hamnar i kriminalitet (Utas Carlsson, 1999).  



7 

Enligt Lpo 94 ska alla som är verksamma inom skolan utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor samt visa respekt för varje elev och utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt. Detta handlar mycket om värdegrund och demokrati där 

pedagoger måste bemöta alla elever med respekt och förståelse för deras situation, vilket 

påminner om det Lundström (2008), Thornberg (2006) och Utas Carlsson (2001) lyfter fram 

som viktigt i konflikthantering. 

Kulturen spelar också en stor roll i konflikter där kulturens egenskaper hos individerna är 

viktiga delar menar Girard och Koch (1996). Graden av vilka av de kulturella delarna som är 

lika och olika har en stor påverkan i en konflikt där uppfattningar, förväntningar, beteenden 

och kommunikationsmönster är rotade i kulturen. Därför menar Girard och Koch att det är 

viktigt att vi måste skapa en förståelse för varandras kulturella koder som traditioner, språk 

och beteenden för att arbeta konfliktförebyggande. Det handlar precis som Lundström (2008) 

beskriver om att skapa sig en förståelse för andras perspektiv.  

3.4.1 Konflikter i interaktion  

Barnen måste få hjälp med att lära sig hur de upptäcker och ger respons och löser variationen 

av konflikter och alla problem de stöter på anser Girard och Koch (1996). Det finns inte några 

enkla svar på rätt och fel då kulturella normer och värden hamnar i konflikt. Det riktiga testet 

av våra färdigheter och hur vi handlar i en konflikt är i interaktion med andra. Ofta är våra 

handlingar mindre ädla än våra ord och vår uppfattning om hur vi är eller tror att vi borde vara 

(ibid.). Konflikter kommer alltså naturligt i en social interaktion med andra.  

Processen med att skapa en förståelse av konflikter och hur människor löser dem är långsam, 

men barn måste få använda sig av vad de ser omkring sig för att skapa sin känsla av hur 

människor behandlar varandra (Girard och Koch, 1996). Detta visar på hur mycket vi 

människor hela tiden påverkas av vår omgivning och hur viktigt det är att vi vuxna är goda 

förebilder för barnen i skolan  

Rosenberg (2003) lyfter också fram att barnen tar efter de vuxnas beteende och syn i 

konflikter och därför måste vuxna tänka på hur de agerar vid konflikter då de är en förebild 

för barnen. Ett exempel som Rosenberg nämner beskriver hur illa det kan gå om vuxna inte 

tänker på hur de handlar  

När föräldrar väljer att använda våld kan de få barn att göra som de vill, men samtidigt 

håller vi kvar en social norm som rättfärdigar våld som ett medel att lösa konflikter 

(Rosenberg, 2003, s.153). 

Konflikthanteringsstrategier, alltså hur man kan hantera en konflikt konstruktivt, kan läras ut i 

alla skolämnen menar Girard och Koch (1996). Konflikthantering kan även inkludera 

pedagogens ledarstil där pedagogen sätter tonen i klassrummet. En pedagog som hela tiden 

har en struktur som stödjer en icke hotfullt miljö där samarbete uppmuntras, förtroende 

åskådliggöras och gruppdialoger övas, är viktiga delar i arbetet (ibid.). 

Robert Thornberg (2010) tycker i likhet med Girard och Koch (1996) att konflikter inte bara 

uppstår mellan elever utan även mellan pedagoger och elever som en följd av det pedagogiska 

ledarskapet. Det är därför viktigt att reflektera över sin ledarposition eftersom det kan påverka 

elevernas samspel. 

3.5 Kommunikation 

Kommunikationen mellan oss människor spelar en avgörande roll i vårt samspel där 

missuppfattningar kan ge upphov till konflikter. Maltén (1998) menar att vi med 

kommunikation överför och mottar budskap samt att vi påverkar andra gällande känslor, 
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åsikter, värderingar, attityder och avsikter. Ibland försöker vi att skapa en reaktion hos 

mottagaren och ibland med mening missuppfatta den (ibid.). 

Maltén (1998) förklarar att misslyckanden i kommunikationen kan bero på hur människor 

kommunicerar. Överdriftsord som ”alltid” eller ”aldrig” kan skapa irritation. Även när 

människor använder sig av oklara budskap som ”du vet” eller ”man” kan skapa irritation och 

missförstånd och leda till konflikter (ibid.). Effekten av dessa ord är därför viktigt att förstå 

för att undvika missuppfattningar pga. dåligt språkval och kommunikation. Användandet av 

dessa generaliseringsord bidrar alltså till att skapa konflikter.  

Rosenberg är grundare till förhållningssättet som kallas Nonviolent Communication, även 

kallat NVC. Detta förhållningssätt är en process som går ut på att människor ska kunna 

kommunicera och lösa konflikter med respekt för varandra. Rosenberg (2003) poängterar som 

Maltén att hur människor kommunicerar kan skapa missuppfattningar. Rosenberg menar att vi 

använder oss av moraliska bedömningar och antyder att något är fel och dåligt hos den andre 

som inte handlar enligt våra värderingar. Då uppstår en slags kommunikation som avskärmar 

oss från livet. Kritik, nedlåtande kommentarer, skuldbeläggande, förolämpningar är olika 

former av bedömningar (ibid.). 

Rosenberg (2003) är inne på att vi människor ger olika former av bedömningar av den andre 

parten som skapar konflikter, medan Maltén (1998) förklarar att vi använder ord som 

generaliserar och skapar ett luddigt budskap, vilket kan irritera motparten. Båda författarna 

anser att det är olika typer av kommunikationsmisslyckanden som gör att det skapas en 

konflikt.  

Rosenberg (2003) tycker att man ska tala i jag-budskap och berätta vad man själv känner. Det 

är fyra komponenter i NVC och dessa ska vi hålla fokus på i ett samtal både verbalt och med 

andra uttrycksmedel: 

 

1. Observation – skilj på observation och tolkning!  

2. Känsla – vad känner jag? 

3. Behov – vad vill jag? 

4. Önskemål – berätta vad du vill ha istället för det du inte vill ha! Ställ tydliga, konkreta 

önskemål! 

Enligt Utas Carlsson (1999) är det inte lätt att avgöra om man vid en konflikt som vuxen ska 

gå in i konflikten och ta över eller om det är bättre att föra en dialog med barnen. Det är en 

fråga om när gränsen behöver dras så att konflikten inte slutar i farligt och våldsamt beteende. 

Vuxna kan behöva gå in i konflikten och ta över när det gäller barn för att hålla ordning och 

se till att det inte spårar ur. I detta fall är det viktigt att den vuxna talar om för barnen när 

beteendet inte är acceptabelt, men att den ändå respekterar barnet som person och inte vill 

något illa (ibid.). Detta kan vara problematiskt med konflikter i skolan. Hur ska pedagogerna 

veta när de ska gå in i en konflikt och när de ska välja att avvakta och låta barnen själva 

hantera situationen? 

Maltén (1998) behandlar området kommunikation och hur vi människor kommunicerar med 

varandra. Han beskriver kontextmodellen som handlar om att budskapets pendling mellan 

sändare och mottagare är beroende av situationen som sker och därför är det viktigt att beakta 

att all kommunikation äger rum i ett sammanhang, en kontext.  

Girard och Koch (1996), Maltén (1998) och Rosenberg (2003) nämner att i ett samtal är det 

viktigt att lyssna aktivt och försöka förstå den andre genom att återspegla det som sagts. 

Författarna menar även att det är bra att tala om sig själv och sina känslor, men ändå förstå att 

människor tycker olika. Allt detta är väldigt viktigt för en pedagog att kunna tillämpa i 
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verksamheten vid en konflikthantering där mycket känslor och outsagda problem kan finnas 

underliggande hos parterna i konfliktsituationen (ibid.). 

Kommunikativa och produktiva konflikter karaktäriseras av samarbete mellan parterna, 

tillfredställelse och positiva föreställningar av den andres personlighet. Produktiva konflikter 

lämnar deltagarna ömsesidigt tillfredsställda och med känslan att de har fått ut någonting av 

konflikten (Girard och Koch, 1996). De produktiva konflikterna liknar den konstruktiva 

konflikten som Thornberg (2006) nämner och dessa borde skolan sträva efter, där 

kommunikationen är konstruktiv och utvecklande. 

3.6 Känslor och konflikter 

Vid en konflikt uppstår blandade känslor hos parterna som deltar i konflikten. Det handlar om 

behov som parterna vill få tillgodosedda. Thornberg (2006) menar att hantering av konflikter 

också handlar om att hantera känslor, både sina egna och andras. Det viktiga anser han är att 

inte ha för bråttom utan att vara medveten om dessa känslor. Det kan vara nödvändigt med en 

”time-out” där eleverna tar en paus från varandra en stund och lugnar ner känslorna för att 

sedan hantera konflikten på ett konstruktivt sätt (ibid.). 

Liknande fakta som Thornberg har också Joshi (2008) som i sin undersökning fann flera 

elever som sa att de i en konflikt ville lugna ner sig en stund innan de skulle prata om det som 

hänt. En flicka i studien uttryckte detta: 

The best way I think is when you get in an argument with somebody, to walk away and 

cool down and then talk to them about it, and you both say your sides of the story (Joshi, 

2008, s.144).  

Även Utas Carlsson (1999) anser att i en konflikt ska känslor och behov uttryckas 

eftertänksamt och det är viktigt att lugna ner sig en stund. Sedan är det viktigt att tänka på hur 

saker uttrycks till den andra parten för att få det resultat som önskas och eftersträvas (ibid.). 

Kan pedagoger nå en konstruktiv konflikthantering om de tar denna time-out med eleverna 

där eleverna därmed får möjlighet till en bättre kommunikation mellan varandra? 

Vid hantering av konflikter handlar det mycket om relationella frågor, där ord som tillit, 

närhet, empati, välvillighet och omsorg är viktiga delar förklarar Thornberg (2006). 

Förutsättningarna för ett följsamt samspel i konflikthanteringen är att pedagogen känner sina 

elever väl. Vid konflikthantering förmedlar pedagogen moraliska värden genom det sätt den 

bemöter eleverna (ibid.). Detta påminner om målen i Lpo 94 - att skolan ska förmedla och 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.  

Känslor framhävs även av Girard och Koch (1996) som viktiga i konflikter därför att känslor 

hos ena parten kommer att ge känslosam respons hos den andra parten. Därför är det 

grundläggande att förstå känslornas roll vid konflikthantering. När känslorna är starka är det 

viktigt att ta hand om dem först vid en konflikthantering och det hjälper inte bara att höra på 

den andres känslor utan de måste också bli ömsesidigt förstådda och accepterade (ibid.). 

Pedagoger kan göra detta genom att verkligen lyssna aktivt på eleverna när de talar om sina 

känslor och även ställa frågor så att de förstår att de vuxna lyssnar.  

Utas Carlsson (1999) menar i likhet med Girard och Koch (1996) att våga uttrycka sina 

känslor i ord är centralt, men också viktigt för samhället eftersom att instängda känslor kan 

eskalera och bli destruktiva, vilket kan leda till aggressivitet och konflikter.  

De som är inblandade i en konflikthantering behöver grundläggande 

kommunikationsfärdigheter och effektiva sätt att hantera känslor i en kreativ tankeprocess 

hävdar Girard och Koch (1996). Förståelse, övning och förbättring av de grundläggande 

färdigheterna i konflikthantering möjliggör denna process där kompetensen också finns. 
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Därför är det viktigt att pedagogen har kompetens och utbildning i att hantera konflikter 

(ibid.).  

3.7 Konflikthantering 

Utas Carlsson (1999) beskriver i sin doktorsavhandling hur hon utvecklat ett 

undervisningsprogram i konflikthantering som ska lära eleverna hur de ska hantera konflikter 

genom livet. Hon har kommit fram till att barn kan lära sig mycket om självkänsla och vad det 

innebär från 10 års ålder. Det är viktigt att vara uppmärksam på att barn som beter sig 

aggressivt kan känna sig utsatta eller vilja försvara sig. De kanske därmed inte vill eller kan ta 

till sig undervisningen. Utas Carlsson anser att det bästa resultatet av denna undervisning får 

pedagogerna om de använder sig av metoderna de lär ut till barnen, även vid konflikter i det 

vardagliga skollivet. Detta tar lång tid eftersom attityder och vanor ska förändras och det nya 

sättet att hantera konflikter ska bli en livsstil. Pedagoger och annan personal på skolan bör 

agera som förebilder för eleverna. Utas Carlsson uttrycker i doktorsavhandlingen att det var 

ett misstag att inte arbeta med underliggande behov tidigare under programmet (ibid.). 

Något Utas Carlsson (1999) upptäckt under programmet med konflikthantering är att barn kan 

missförstå pedagogen när den ber barnen lugna ner sina känslor innan de pratar om 

konflikten. Därför anser hon att det är viktigt att pedagogen berättar för eleverna att de vill att 

de först ska lugna ner sig och sedan berätta hur de känner. Det är viktigt för hälsan att uttrycka 

ilska och andra känslor men ibland kan barnen behöva lugna ner sig först för att få fram sina 

verkliga känslor (ibid.). Detta liknar det Thornberg (2006) och Joshi (2008) skriver, att barnen 

kan behöva en ”time-out” för att lugna ner sina känslor.  

3.7.1 Tillgodose behov 

Både Utas Carlsson (1999) och Rosenberg (2003) förklarar att konflikthantering handlar om 

att försöka tillgodose människors materiella och icke materiella behov. Om detta lyckas 

kommer samhället att bli mindre våldsamt, men Utas Carlsson tror att det kan bli 

problematiskt eftersom det handlar om att tillgodose allas behov.  

Utas Carlsson (1999) utförde sin undersökning i år 4-6 men anser att mycket yngre barn kan 

lära sig om underliggande behov. Hon menar att de kan lära sig detta samtidigt som de tränar 

på vinna - vinna lösningar och jagbudskap. Vinna – vinna lösningar innebär att båda parterna 

ska känna sig nöjda efter konflikthanteringen. Att barnen lär sig förstå underliggande behov 

kan medföra att de får en bättre förståelse för vad som händer vid en konflikt (ibid.).  

Syftet med att lära barn och unga konflikthantering är att de ska se värdet av en fredlig värld. 

Vuxna måste få barnen att tro att det går att lösa konflikter på ett fridfullt sätt och se en 

mening i detta, annars kommer inte detta arbete att lyckas (Utas Carlsson, 1999). 

Ett sätt att hantera konflikter som barnen använde sig av i Utas Carlssons (1999) 

undersökning var att låta den ena parten be om förlåtelse. Hon tycker att den här typen av 

ursäkter motverkar syftet eftersom ursäkten kommer innan konflikten analyserats och 

bearbetats känslomässigt. Det kommer inte från hjärtat då barnen ber om förlåtelse på detta 

sätt (ibid.). Om pedagoger väljer att hantera konflikter på detta sätt kan man fråga sig vem 

konflikten är löst för egentligen? Palm (2010) anser precis som Utas Carlsson (1999) att vi 

vuxna är för snabba att fördela skuld och utkräva ursäkter för att barnen ska bli överens. Vad 

vill pedagoger uppnå med att barnen ber om ursäkt till varandra om de ändå inte menar det? 
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3.7.2 Strategier 

I en undersökning som Joshi (2008) genomförde var syftet att skapa sig en detaljerad 

beskrivning av konflikter mellan barn som innehåller båda barnens beteenden i en konflikt. 

Konflikter uppstår i interaktionella kontexter som inte minst involverar beteendemässiga 

motståndare. Joshis undersökning visade att barn använder sig av en mängd strategier i en och 

samma konflikt och de använder också olika strategier med vänner och ovänner. Försvarande, 

diskussion och konventionella strategier var de strategier som barn använde. Flera barn 

använde sig av fler än en strategi i en konfliktlösning inom en och samma konflikt (ibid).  

Resultatet i undersökningen visade att konflikter mellan barn är mycket komplex.  Trots att 

upprepningar av en strategi hos barnen var sällsynt upprepade de sin väns strategi som i de 

flesta fall var försvarande. Resultaten visar att det finns en konformitet mellan de strategier 

som två barn har i en konflikt. En tredjedel av konflikterna slutade med konventionella 

strategier och dessa strategier föregicks oftare av ickevåld än någon annan strategi. Med en 

konventionell strategi menas en strategi som följer de överenskomna reglerna [egen 

översättning]. Det är troligt att barn även kan använda andra strategier, där de kan lära sig av 

sina egna konflikter med vänner, om de noterar att konflikten kan sluta med en konventionell 

strategi med en vän (ibid.). 

Det visade sig också i Joshis (2008) undersökning att många elever började med att lösa en 

konflikt med en strategi för att sedan övergå till en annan. Barnens strategier var kopplade till 

deras behov i konflikten, men forskare har än inte lyckats undersöka kontinuiteten i 

förändringen av barnens behov i konflikter.  En samordning av de olika kontexterna som 

problemet i konflikten, om problemet har uppkommit mellan barnen innan, barnens mål i 

konflikten, närvaron av andra under konflikten och valet av strategier skulle hjälpa forskarna 

att förstå användningen av olika konflikthanteringsstrategier hos barn. Joshi fann också i sin 

undersökning att eleverna är flexibla i vilken strategi de använder och det är många faktorer 

som kan spela in vid valet av dem (ibid.). Därför är det viktigt att pedagoger hela tiden 

övervakar det sociala samspelet i klassen för att skapa sig en förståelse för barnens val av 

konflikthanteringsstrategier. 

Enligt Utas Carlsson (1999) kan pedagogen inte förvänta sig att eleverna ska veta hur de ska 

bete sig i en konfliktsituation om den inte tränar på det under organiserade former. Därför är 

det viktigt att skolan arbetar med konflikthantering på ett organiserat sätt och även samarbetar 

med hemmen. Relationen mellan hem och skola är något som bör prioriteras och det är viktigt 

att skolan och hemmet arbetar på liknande sätt när det gäller att hantera konflikter (ibid.). I 

Lpo 94 framgår det att skolan ska ha ett gott samarbete mellan hem och skola. Kan det vara en 

fördel om skolan och hemmen arbetar på liknande sätt med konflikthantering? Stärker det 

barnens trygghet då de ser samma förhållningssätt hos de vuxna? 

När pedagoger ska undervisa i konflikthantering anser Utas Carlsson (1999) att de ska låta 

eleverna ta ställning till begreppet konflikt och även göra ett konfliktnät med hjälp av 

brainstorming. Med konfliktnät menas att pedagogen tillsammans med eleverna diskuterar om 

konflikter och dess innebörd. [egen översättning] Hon tror även att det är viktigt med de 

positiva aspekterna. Samarbetsövningar kan vara en väg mot en konstruktiv utveckling 

eftersom barnen behöver medvetandegöras om hur grupper och samarbete fungerar och på så 

sätt få ett gott klassrumsklimat. Om skolans personal har ett gemensamt förhållningssätt och 

ger barnen ansvar samt lyssnar till deras förslag kommer barnen ta mer ansvar för sina 

handlingar (ibid.).  Detta är fostran i demokrati vilket läroplanen framhåller att pedagoger har 

som uppgift i skolan.  

Barn som är älskade och respekterade får en bra självkänsla och behöver inte hävda sig mot 

andra och kommer även då att kunna känna empati med andra människor tror Utas Carlsson 
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(1999). Vi tolkar att det är väldigt viktigt hur pedagoger bemöter elever i skolan samt att de 

gör det med respekt för elevernas person för att uppnå detta.   

Slutsatser som vi drar av detta är att elevernas val av strategier varierar och beror på 

kontexten de är i samt vilka behov barnen har. Var tredje konflikt slutar i en konventionell 

strategi där barnens löser konflikten enligt reglerna som finns i verksamheten. Eleverna 

behöver på något sätt medvetandegöra sig de olika strategier de kan använda sig av i en 

konfliktsituation. När eleverna väl har förståelse för detta kanske skolor kan börja arbeta med 

konflikthantering på ett framgångsrikt sätt och detta i samarbete med hemmen. 

Samarbetsövningar kan även gynna klimatet i en grupp, vilket kan ses som en förebyggande 

åtgärd mot konflikter. 

3.8 Olika metoder för konflikthantering 

Vi behöver metoder för att arbeta med konflikthantering anser Utas Carlsson (1999). Målet 

med detta arbete är att barnen ska utveckla sociala och emotionella kompetenser för att 

påverka deras sätt att tänka, deras attityd och beteende när det gäller konflikter och 

konflikthantering. Många av dessa konflikthanteringsmetoder går ut på att öka förmågan till 

kommunikation och empati hos människor. Utmaningen ligger i att lära ut dessa 

konflikthanteringsmetoder till barnen så tidigt som möjligt för att de ska kunna hantera 

konflikter på annat sätt än med våld (ibid.).  

Genom att stegvis visa barnen att det är möjligt med förändring och att hantera konflikter utan 

våld kommer barnen att bli mer hoppfulla och positiva, vilket kommer leda till bättre 

kommunikation och konflikthantering. En konflikthantering som innehåller enbart belöning 

och straff kommer att leda till fortsatta problem (Utas Carlsson, 1999).  

I det här avsnittet kommer vi att beskriva olika metoder för hur man kan hantera konflikter. 

De metoder vi beskriver är förhandling, medling, skapa samförstånd och kompissamtal. 

3.8.1 Förhandling 

Förhandling är en konflikthanteringsprocess där två eller flera människor frivilligt diskuterar 

deras skilda åsikter med syfte att finna ett gemensamt beslut i deras gemensamma 

angelägenheter skriver Girard och Koch (1996). Förhandling förekommer mellan vänner, 

familjemedlemmar och mellan organisationer och i skolan mellan lärare och elever, mellan 

administratörer och professorer, mellan olika departement och mellan skolan och föräldrarna. 

I en bra förhandling strävar parterna efter att vara empatiska lyssnare, dömer inte, visar 

respekt och har samarbetsvilja, där förhandlingen fungerar bäst då båda parterna vill lösa 

problemet tillsammans och inte som individer för sin egen vinning (ibid.). Detta påminner om 

det både Rosenberg (2003) och Maltén (1998) nämner som viktigt då man ska kommunicera i 

en konflikt. 

När de båda parterna väl har uttryckt sitt perspektiv kan det vara bra för mottagaren att 

försöka sätta sig in i den andres perspektiv för att verkligen skapa sig en förståelse för det 

egentliga problemet. Med förståelse för den andra partens problem i konflikten kan den andre 

lättare förstå varför den personen inte vill samma sak som en själv (Girard och Koch, 1996). 

3.8.2 Medling 

Girard och Koch (1996) förklarar att medling är en förlängning av förhandlingsprocessen. 

Skillnaden är att stegen av i denna process är guidade av medlaren med strukturerade ramar 

för gemensamma och individuella överläggningar (ibid.). Både Utas Carlsson (1999) och 

Girard och Koch (1996) har samma uppfattning att det i en konflikthanteringsmetod är viktigt 
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att se till alla parters behov för att skapa en vinna-vinna situation istället för en vinna-förlora 

lösning. 

Att finna den som är mest lämplig som medlare för en konflikt är ingen enkel uppgift därför 

att förtroende för medlaren är grundläggande. Medling börjar vanligtvis med att medlaren 

introducerar sig själv och förklarar processen. Det är lämpligt att börja medlingen med 

konfliktens underliggande problem. Beroende på åldern på parterna kan det också vara bra att 

gå igenom grundreglerna som aktivt lyssnande, inte avbryta och vara samarbetsvillig. Det 

avslutande steget i medlingsprocessen är att skapa ett gemensamt samarbetsavtal (Girard och 

Koch, 1996). 

För att medlingsprogrammen ska fungera är det viktigt att hela skolan – pedagoger, personal, 

föräldrar och elever förstår och kommer överens om principerna som de lärt sig poängterar 

Girard och Koch (1996). I vissa skolor är medlingsprogrammen förlängda att inkludera 

föräldrarna.  

Smith, Daunic, Miller och Robinson (2002) fann i sin undersökning att mer träning i 

förhandling och medling kan öka den verbala förmågan som aggressiva barn ofta saknar.  De 

fann i sin undersökning att det totala antalet konflikter per månad tenderade att minska vid 

varje skola efter inledandet av medlingsprogrammet. Typer av konflikthanteringsstrategier var 

relativt jämnt fördelad mellan att undvika den andra parten, stoppa störande beteende och gå 

med på att komma överens (ibid.). 

Smith et al. (2002) upptäckte att medlarna angav hög tillfredsställelse med medlingsprocessen 

gällande saker såsom "medling är bra att använda när andra är i konflikter". Mer än 87 % av 

medlarna redovisade att de använde medlingsfärdigheter med vänner och familj minst en eller 

två gånger per månad och över 50 % redovisade att de använde medlingskunnande tre eller 

flera gånger i månaden med klasskamrater i skolan. 82 % av de som deltagit i en medling vid 

en konflikt tyckte att medlarna hade följt varje steg i processen (ibid.). Dessa resultat visar att 

medling är framgångsrikt för eleverna om det verkligen tas på allvar. 

Vidare förklarar Smith et al. (2002) att en förutsättning för ett lyckat konflikthanteringsarbete 

på skolor är att elever, lärare och administratörer är positiva till nytänkande i arbetet. Under 

arbetet med medlingen på skolorna som författarna undersökte upptäckte de att det tar lång tid 

för en skola där elever och pedagogers attityder ska etableras och förändras i en skolkultur. 

Deras undersökning visade ingen förändring på attityderna av elever och pedagogers 

synpunkter av skolklimatet efter införandet av konflikthanteringsprogrammet medling. De 

förklarar att det var för kort tid för att en förändring skulle kunna ske och att det tar flera år 

för att en sådan förändring att bli institutionaliserad på skolan (ibid.).  

För att medlingen ska fungera på ett framgångsrikt sätt krävs även träning i hur eleverna ska 

minska de ökade trakasserierna, framförallt hos pojkar anser Smith et al. (2002). De behöver 

rikliga möjligheter till träning i positiva verbala förhandlingsfärdigheter.  Däremot 

konstaterade författarna att om medling är ett sätt att minska konflikter och aggressivt 

beteende, måste vi få eleverna att förstå vinsten av att använda olika 

konflikthanteringsstrategier och genom detta öka elevernas repertoar i uppträdande. 

Undersökningen visade också att efter eleverna fått lära sig vikten av aktivt lyssnande och en 

lyhördhet för andras perspektiv så dömde de också sina lärare hårdare. Detta visade på hur 

viktigt det är att etablera en skolkultur med ett klimat som stödjer principerna av positiv 

konflikthantering genom medling (ibid.). 

Det visade sig i undersökningen att medlarna var mycket tillfredställda med processen och 

tyckte den var användbar vid konflikter. Smith et al (2002) fann också att eleverna en vecka 

senare berättade att de hade nått överenskommelsen de kommit fram till. Även medlarna och 
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deras föräldrar sa att barnen hade använt sina kunskaper som de fått genom medlingsträningen 

i andra situationer utanför skolan (ibid.). Vi tolkar dessa reslutat som att barnen använder sina 

kunskaper om de får träning i konflikthantering. 

Medling behöver en lugn och avskärmad miljö och därför är det bra om barnen först får lugna 

de mest akuta känslorna av vrede innan de börjar förklarar Utas Carlsson (1999). Både Utas 

Carlsson och Ingela Kolfjord (2010) menar att alla konflikter inte lämpar sig för medling 

därför att det finns ett så tydligt maktförhållande mellan t.ex. mobbaren och offret. När det 

handlar om slagsmål, mobbning, diskriminering, kriminalitet måste skolan disciplinärt gå in 

och ta avstånd från sådana beteenden anser Utas Carlsson. Hon skriver att det är viktigt att 

skilja mellan beteendet pedagogerna tar avstånd ifrån och personerna som de aldrig får 

fördöma. 

3.8.3 Samförståndsgrupp 

Enligt Girard och Koch (1996) är samförståndsgrupp ett hjälpfullt verktyg för att tillämpa 

konflikthanteringstekniker i grupp när en konflikt innehåller flera medlemmar. 

Samförståndsgrupp utgör ramen för att skapa integrativa lösningar som använder kreativa 

bidrag från alla medlemmar i gruppen för att tillfredställa så många intressen som möjligt 

(ibid.). Integrativ lösning är ett arbetssätt som innebär att gruppen bearbetar problemet genom 

att identifiera vilka olika åsikter som finns och sedan speglas problemet i varje perspektiv 

poängterar Jordan (2003).  

Stegen liknar förhandling och medling, men samförståndsskapande resulterar i avtal där alla 

kan ge bidrag fast alla inte håller med i lösningen lika mycket. Underlättande för 

samförståndsskapandet är kommunikationsfärdigheter, känslig och omvårdande organisation. 

Samförståndsledaren i sammanträdet är expert på processen, ansvarig för design och 

implementera en effektiv procedur som möjliggör att parterna fokuserar på sakfrågor under 

diskussionen. Avtalet som görs är anpassat till gruppens fördel och inte till individen. Därför 

ska medlemmarna följa avtalet före sina egna intressen och företräden. Denna metod handlar 

helt enkelt om att se till kollektivet som helhet (Girard och Koch, 1996). 

3.8.4  Kompissamtal 

Edling (2000) beskriver att i kompissamtal sitter eleverna i ring tillsammans med en eller två 

pedagoger. Dessa samtal görs en gång i veckan och är till för att eleverna tillsammans med 

varandra och pedagogerna ska lösa sina konflikter. Kompissamtalen är ett sätt att lära 

eleverna hur de kan lösa konflikter som uppstår, förebygga konflikter, öva sig på att uttrycka 

sina känslor i ord, öva sig på att lyssna, få empati med andra samt hjälpa eleverna att lösa 

konflikter själva. Edling poängterar att det är viktigt att pedagogen som är ansvarig för 

kompissamtalen är medveten om vad det går ut på, annars kan samtalet spåra ur till ett 

nedtryckande samtal för eleverna (ibid.). 

Kompissamtalen genomförs i tre olika rundor som Edling (2002) benämner det. I den första 

rundan frågar pedagogen som leder samtalet om det är någon elev som har löst en konflikt 

utan hjälp av en pedagog. Den andra rundan pratar de om konflikter som har skett och inte 

blivit uppklarade där pedagogen frågar om det är någon av eleverna som har råkat göra en 

kompis ledsen. Edling hävdar hur viktigt det är att pedagogen lämnar utrymme för eleverna 

att tänka efter och att ingen börjar prata förrän alla har fått fundera igenom vad som hänt 

under veckan. De pratar sedan om varje enskild konflikt och eleverna får tillsammans hjälpas 

åt att komma på en lösning. Även de elever som inte varit inblandade i konflikten kan komma 

med förslag på lösningar. I den tredje och avslutande rundan får eleverna möjlighet att berätta 

om de har blivit ledsen eller behandlad på ett dåligt sätt av någon i klassen och som inte 

kommit fram tidigare under samtalet. När de gör detta är det viktigt att eleven enbart berättar 
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om själva händelsen och om sig själv och inte nämna någon annans namn. Den som sedan 

känner på sig att det är den som har gjort det dumma får chansen att erkänna och de kan 

tillsammans hitta en lösning på konflikten. De elever som inte tar ansvar för sin handling i 

detta fall får inte pressas att göra detta eftersom denna konflikthantering är frivillig även om 

alla sitter med i ringen (ibid.). 

Edling (2002) framhåller att kompissamtalen är bra för att de hjälper deltagarna att bli 

medveten om sin egen roll i samspelet med andra. Det som är viktigt för pedagogen som leder 

samtalet är att visa eleverna respekt, inte ta ställning för eller emot någon elev, inte värdera 

handlingarna som framkommer vid samtalet, ge beröm till de som tagit ansvar för sin 

handling men även till elever som vågar berätta och inte moraliserar.  Edling anser att det är 

viktigt att föräldrarna är positiva till denna typ av samtal. Han hävdar även att det kan vara bra 

om eleverna kan spela upp en händelse för att göra det lättare för de andra eleverna och även 

så att de själva förstår vad som hände i konflikten. Det som är viktigt för pedagogen att 

komma ihåg är att en del elever inte vågar berätta om konflikter som kanske handlar om 

elevens utseende och därför är det bra om pedagoger frågar elever i enskilda samtal om det är 

något som hänt som inte framkommit under kompissamtalen (ibid.). 

3.9 Makt och demokrati 

Lundström (2008) beskriver att när pedagoger och elever diskuterar i ett samtal om konflikter 

använder de sig av dominerande resonemang för att få makt och utrymme. I relationen mellan 

pedagog och elev har pedagogen makt genom sin ålder, utbildning och position i form av 

läraryrket som står i en formellt överordnad position i förhållande till eleverna (ibid.). 

Pedagoger har enligt Lundström (2008) en viss makt gentemot eleverna genom sin yrkesroll 

och som vuxen, men det ska ändå råda demokrati enligt våra styrdokument.  

I en rapport av Skolverket (2000) som berör demokratiska aspekter i skolan och förskolan 

framhålls skolans unika möjlighet att arbeta med demokrati. Elevers demokratiska kompetens 

undermineras av de odemokratiska strukturerna i skolan, där eleverna inte har ett verkligt 

inflytande. Många barn och pedagoger har också låg tilltro till de formella, demokratiska 

strukturerna (ibid.). Genom att det inte råder någon demokrati på dessa skolor finns det alltså 

någon som har makt över eleverna och den makten används inte på ett sätt som gynnar 

elevernas och pedagogernas rätt till demokrati. 

Det är genom samtal som olika uppfattningar och värderingar kan ställas mot varandra, där 

samtalet innefattar att individen själv gör etiska ställningstaganden. Samtalet utgör ett viktigt 

instrument för att utveckla förståelse för sina egna och andras åsikter. (Skolverket, 2000) 

Detta är viktigt inte minst i en konflikt att eleverna utvecklar en förståelse för varandras 

åsikter. 

Enligt Skolverkets rapport (2000) framgår att en verksamhet som arbetar med att stärka 

relationerna och använder sig av samtal uppfyller både det krav som finns på demokratiska 

arbetsformer samt elevernas möjlighet att utveckla barns och ungas demokratiska kompetens. 

Inom den modernare demokratiforskningen har en demokratisyn utvecklats som sätter 

kommunikationen och samtalet i centrum. Alla åsikter i dessa samtal ska inte tolereras, det 

handlar om att sätta gränser och ta hänsyn i demokratiska relationer också. Pedagoger menar 

att det finns för lite tid för dessa samtal och därför blir det också svårt att utveckla dessa goda 

relationer (ibid.). Finns det åsikter som pedagoger måste sätta en gräns för och var går denna 

gräns? Vid dessa tillfällen gäller det att pedagogerna har kompetens i demokrati, vilket också 

framgår i Skolverkets rapport (2000) där det står att det är viktigt att ha kunskap och 

kompetens som vuxen om demokratiska värden för att kunna föra ett sådant samtal. 
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I skolkulturer är konflikthantering understödd av lydnad från en högre auktoritet och det sättet 

att hantera konflikter kanske inte alltid stämmer överens med elevkulturen, familjekulturen 

och skolans primära kultur förklarar Girard och Koch (1996). När någon sedan kommer i 

konflikt med skolan, blir skolans kultur i att lösa konflikter en viktig faktor. Därför måste 

pedagoger ha förståelse för att detta påverkar barn och att de kan ha en egen kultur (ibid.). 

Att låta kulturella olikheter och likheter forma undervisningen kan utveckla den demokratiska 

kompetensen. Det är därför viktigt att föräldrar och skolan samverkar för att alla ska sträva 

mot samma mål samt utveckla ett gemensamt förhållningssätt, vilket Skolverket (2000) i sin 

rapport ser har varit nödvändigt.  Av Lpo 94 framgår det att läraren tillsammans med eleverna 

ska utveckla regler i samvaro med gruppen samt samarbeta med hemmen i elevernas fostran 

och klargöra skolans normer och regler. 

När två parter i en konflikt har fått uttrycka vad de observerar, känner, behöver och önskar, 

kan vi hitta en lösning som tillgodoser bådas behov. Detta tycker Rosenberg (2003) är viktigt 

i sitt ickevåldsprogram NVC. I dessa fall kan det bli nödvändigt att använda sig av maktmedel 

för att beskydda liv eller rättigheterna hos individerna eftersom det ibland inte är möjligt med 

en dialog mellan de tvistande parterna. Det gäller att skilja mellan ”beskyddande makt” och 

”bestraffande makt”, där syftet med bestraffande makt är att låta individen lida för det som 

den gjort och intentionen bakom beskyddande makt är att skydda och inte straffa, 

skuldbelägga eller döma (ibid.).  

Rosenberg (2003) menar att pedagoger måste förändra så att allas behov kan mötas och det är 

inte genom bestraffning utan undervisning, vilket kan vara viktigt att tänka på inom 

skolverksamheten då elever hamnar i konflikter.  

Girard och Koch (1996) diskuterar maktbegreppet i en konflikt och menar att om den ena 

parten i en förhandling har mer makt än den andra blir konflikten i obalans. Genom att 

balansera makten är graden av egenmakt och överlägsenhet ofta en viktig faktor för att 

framgångsrikt förhandla i en diskussion. Konflikthantering ger både den kompetens som 

stödjer demokratiskt deltagande och erfarenheter av produktiva konflikter som bygger på 

sammanhållande av det sociala nätverket. Som process handlar det om lyssnande, 

förhandlande, medling och samarbete istället för makt och position, detta speglar de 

demokratiska idealen (ibid.). Bilden nedan visar hur vi tolkar det Girard och Koch beskriver 

konflikthantering samt hur den bidrar till demokratiskt deltagande för eleven. 
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Figur 1. Figuren visar att vi genom konflikthanteringen kan få ett demokratiskt deltagande.  
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Skolverket (2000) skriver att det är genom samspelet mellan individer och grupper som 

värden och normer utvecklas. Värdegrunden handlar om rätten att som individ bli hörd men 

även skyldigheten att lyssna till andra. Detta betyder att människor inte ska skygga inför 

konflikter utan vara medvetna om att konflikter är en väg för lärande och utveckling (ibid.). 

Att hantera en konflikt är alltså vägen mot demokrati men även vägen mot våra 

värdegrundsmål i samhället. Citatet nedan belyser detta 

Värdegrunden handlar främst om förhållningssätt, om hur människor bemöter, 

kommunicerar med och värderar varandra. (Skolverket, 2000, s.13)  

Det demokratiska uppdraget i skolan baseras på en kunskapssyn där individens lärande och 

utveckling äger rum i samspel med andra, i en social kontext som påverkar våra 

förutsättningar. Pedagogen har ett stort ansvar att barnen lär sig att respektera olikheter och 

olika åsikter och därför bör pedagoger uppmuntra barnen att skapa och pröva på olika sätt att 

kommunicera Det är därför också viktigt att personalen är en del av den demokratiska 

organisationen, annars får de svårt att fungera i förhållande till eleverna och deras inflytande 

(Skolverket, 2000). Borde det inte vara en självklarhet att pedagoger lever som de lär och 

handlar demokratiskt? 

3.10 Sammanfattning 

En konflikt är när två eller fler personer har en motsättning mellan varandra, där parterna vill 

nå ett mål på bekostad av den andra parten. Konflikter kan ses som ett lärtillfälle och behöver 

inte vara något negativt. Om en konflikt är negativ beror det på hur den bearbetas och löses.  

Löser de inblandade parterna konflikten på ett destruktivt sätt kan det hända att någon av de 

inblandade känner sig missnöjd och förbisedd eftersom allas behov inte blir tillgodosedda. 

Därför är det viktigt att försöka lösa konflikter på ett konstruktivt sätt så att allas behov och 

åsikter tillfredsställs och ett gemensamt beslut fattas. 

När det uppstår konflikter är det viktigt att tänka på hur parterna i konflikten uttrycker sig, det 

är många känslor inblandade och ibland kan det behövas en ”time-out” för att alla inblandade 

ska lugna ner sig. De kan sedan på ett bra sätt samtala om vad som hänt. Att undvika starka 

ord och anklagelser när en konflikt ska hanteras är viktigt. Ytterligare aspekter att tänka på är 

att uttrycka sina känslor och inte ett tyckande om vad någon annan har gjort eller sagt. 

Inom området konflikthantering finns det olika metoder som man kan använda sig av, några 

exempel på dessa är: 

 Förhandling 

 Medling 

 Samförståndsgrupp 

 Kompissamtal 

Vid förhandling sitter en eller flera frivilligt och diskuterar med varandra i grupp. De pratar 

om konfliktfrågan och försöker komma fram till en gemensam lösning på problemet. Det som 

är viktigt i denna metod är att alla parterna frivilligt deltar annars fyller förhandlingen inte sin 

funktion.  

Medling är en variant på förhandlingsmetoden. I denna metod är det en person som fungerar 

som medlare och försöker se gemensamma intressen hos parterna som har råkat i konflikt och 

söker där en lösning.  

Metoden samförståndsgrupp liknar de föregående metoderna men skiljer sig åt på det sättet att 

det skrivs ett avtal mellan parterna. I detta avtal ska alla bidra till att söka en gemensam 
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lösning sett till gruppens bästa som kollektiv. Alla parter ska se till avtalet fungerar trots att 

den enskilda individen inte gynnas av konflikthanteringen. 

Kompissamtal är en metod där pedagogen och eleverna sitter i en ring och samtalar om 

konflikter. Det är eleverna som ska komma fram till lösningar på problemen medan 

pedagogen leder samtalet och ansvarar för att det inte spårar ut och blir nedtryckande. 

Något som i skolan har betydelse för konflikthanteringen är olika människors rätt till makt 

och demokrati. Pedagogerna har en makt över eleverna genom sitt yrke och vuxenrollen, men 

eleverna har ändå rätt till demokrati i skolan. Elever har rätt att framföra sina åsikter och ska 

respekteras som person även i konfliktsituationer. Det är därför viktigt att genom samtal och 

samspel med varandra komma överens om olika hanteringar av de konflikter som uppstår. 

Pedagoger har ingen rätt till att själva besluta hur konflikter ska hanteras såvida det inte 

handlar om elevernas säkerhet. 

Konflikthantering handlar mycket om samspel med andra och att parterna genom samtal och 

integration ska kunna hantera de konflikter som uppstår. Vi anser att detta har mycket 

gemensamt med den sociokulturella teorin som förespråkar att vi människor lär oss i samspel 

och dialog med andra. Därför kommer här nedan en redogörelse för vad den sociokulturella 

teorin står för och vilka samband som finns med konflikthantering. 

3.11 Sociokulturella teorin – Lev Vygotskij 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå från den sociokulturella teorins syn på lärande. 

Denna teori har sin utgångspunkt i pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij som också anses 

vara grundaren i detta perspektiv. Eftersom konflikter uppstår i samspel med människor 

kändes den sociokulturella teorin som en bra utgångspunkt eftersom denna teori utgår från 

deltagande, samspel och kommunikation. Denna del av rapporten kommer innehålla en 

genomgång av den sociokulturella teorin och dess utgångspunkt. Avslutningsvis kommer vi 

belysa konflikthantering i relation till den sociokulturella teorin. 

Gunilla Lindqvist (1999) skriver att Vygotskijs pedagogiska idéer var att:  

Skolan skall vara en ”handlingens skola” och läraren skall, för att bli en god pedagog, 

skaffa sig psykologisk kunskap om den sociala miljön för att kunna handleda eleverna. 

(1999, s.72-73).  

Hon beskriver vidare att Vygotskij vill ha en aktiv elev och pedagog i en aktiv miljö där det är 

den sociala miljön som utvecklar elevens handlingar. Miljön påverkar eleven och den är aktiv 

och dynamisk där pedagogen har en viktig roll att organisera den sociala miljön istället för att 

vara uppfostrare av eleverna. Pedagogen är heller ingen barnjungfru utan måste skaffa sig 

vetenskaplig kunskap om både ämnet som pedagogiken (ibid.). Detta hänger ihop med det 

Törestad (1994) skriver att vi helt enkelt måste titta på den kontext och sociala miljö som 

människan står i för att se hur dessa påverkar den enskilde individen eftersom det handlar om 

interaktion. 

I den sociokulturella teorin förklarar Olga Dysthe (2003) att lärande har med relationer att 

göra. Ur detta perspektiv sker lärande genom deltagande och samspel där språk och 

kommunikation är grundläggande i lärprocessen.  Balansen mellan det individuella och det 

sociala är avgörande aspekt på lärmiljön. I den sociokulturella teorin betraktas lärande genom 

deltagande i social praktik (ibid.). 

Grundläggande för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och ett mänskligt tänkande är att 

människan intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser där samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus (Säljö, 2000).  
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Både Dysthe (2003) och Säljö (2000) betonar att det är i ett samspel mellan individer som det 

sker ett lärande och att det är detta som är grundpelaren i det sociokulturella perspektivet. Ett 

sociokulturellt perspektiv betonar den motivation som finns inbyggd i samhällets och 

kulturens förväntningar på barn och ungdomar. Det är avgörande för motivationen i vilken 

mån skolan lyckas skapa en bra lärandemiljö och situationer som stimulerar till aktivt 

deltagande (ibid.). 

Det gäller att skapa interaktionsformer och miljöer där individen känner sig accepterad 

och som på ett positivt sätt kan forma den lärandes identitet, bl.a. genom att eleven 

känner sig uppskattad både som någon som kan något och som någon som kan betyda 

något för andra (Dysthe, 2003, s.38). 

Viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap 

och lärande betraktas som viktiga i gruppen framhåller Dysthe (2003).  Det sociokulturella 

perspektivet lägger störst vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext, 

samarbete och interaktion är helt avgörande för lärande (ibid.). 

Kunskaper och färdigheter kommer från insikter och handlingsmönster och har byggts upp 

historiskt i samhället, vilket vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor enligt 

Säljö (2000). Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och det är 

även via kommunikation som de förs vidare, vilket är en grundtanke i detta perspektiv (ibid).  

Det vuxna handlandet är en produkt av processer och erfarenheter som är sociokulturella där 

vårt sätt att vara, kommunicera och tänka är formade av sociala och kulturella erfarenheter. 

Olika kulturer, samhällen och historiska epoker blir skiftande beroende på vilken omvärld 

barnet samspelar i och även de konkreta villkor och förutsättningar i vilka man socialiseras i 

skiljer sig åt (Säljö, 2000).  

Enligt Säljö (2000) är förväntningar på barnen och kulturella normer på barnens agerande och 

ansvar varierande i olika samhällen, t.ex. att pojkar och flickor utsätts för skilda förväntningar 

i olika samhällen. Det är då dessa olikheter kolliderar med varandra som konflikter kan uppstå 

och ibland kan de inblandade inte alls förstå anledningen till dess uppkomst (ibid.).  

De kommunikativa processerna är helt centrala för mänskligt lärande och utveckling eftersom 

det är genom kommunikation som människan blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Hur 

människan hanterar konflikter blir därför något som man genom en interaktion växer in i. 

Genom att barnet hör vad andra talar om blir det medveten om vad som är intressant och 

värdefullt att urskilja ur alla iakttagelser som varje situation kan ge upphov till. Barnet föds in 

i interaktiva och kommunikativa förlopp där det redan finns perspektiv och förhållningssätt 

(Säljö, 2000). 

3.11.1 Konflikthantering i relation till den sociokulturella teorin 

Enligt Thornberg (2006) kan kognitiva konflikter göra att en människa upplever en 

motsättning inom sig själv och dessa konflikter gör att individen känner sig otillfredsställd, 

vilket därför kan vara drivande för lärande. En mellanmänsklig konflikt kan grunda sig i en 

kognitiv konflikt och är en interaktion i vilken två eller flera motsätter sig varandra genom 

ord, känslor eller handlingar (ibid.).  

Detta speglar det sociokulturella perspektivet genom att den kognitiva konflikten som finns 

hos en individ samspelar med de mellanmänskliga konflikterna. Detta sker i en interaktion 

mellan individ och miljö. Att se på konflikter genom ett sociokulturellt perspektiv gör att vi 

flyttar fokus från individen till samspelet mellan eleverna. 

Säljö (2000) förklarar att förväntningar och kulturella normer på barnens agerande är 

varierande i olika samhällen och när dessa olikheter kolliderar med varandra kan konflikter 
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uppstå. En konflikt kan alltså uppstå på grund av ”kulturkrockar” och detta beror helt enkelt 

på att vi människor vuxit in i en kultur där vi också skapat oss våra uppfattningar, men som 

sedan kan komma att krocka med andra människors tankesätt. Säljö (2000) hävdar alltså att 

utifrån det sociokulturella perspektivet påverkas människan i ett samspel där kulturer skiftar 

beroende på vilken omvärld barnet samspelar i.  

Girard och Koch (1996) menar också att det inte finns några enkla svar på vad som är rätt och 

fel då kulturella normer och värden hamnar i konflikt. Det riktiga testet på våra färdigheter på 

hur vi handlar i en konflikt är i interaktion med andra. Detta hänger ihop med det Säljö (2000) 

och Dysthe (2003) betonar att det är i interaktion som vårt handlande påverkas i ett samspel 

mellan människor utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Girard och Koch skriver att barn 

använder sig av det de ser omkring sig och skapar där en känsla av hur människor behandlar 

varandra. Enligt Lindqvist (1999) är detta precis som Vygotskij menade att den sociala miljön 

påverkar elevens handlingar.  

Utas Carlsson (1999) hävdar att pedagoger får det bästa resultatet av sin undervisning om de 

själva använder sig av metoderna de lär ut till barnen vid de verkliga konflikterna som de 

hamnar i och ska hantera med eleverna. Det tar lång tid för att en sådan utveckling ska 

etableras eftersom attityder och vanor ska förändras. Det nya sättet att hantera konflikter 

måste bli en livsstil där vuxna på skolan agerar som förebilder (ibid.).  Utas Carlsson och 

Säljö (2000)  anser båda två att det vuxna handlandet är en produkt av processer och 

erfarenheter som är sociokulturella där vårt sätt att vara, kommunicera och tänka är formade 

av sociala och kulturella erfarenheter. 

Med denna litteraturöversikt kommer vi fortsättningsvis att beskriva hur vi gick tillväga i vår 

undersökning. Syftet med undersökningen är att beskriva hur pedagoger arbetar med 

konflikthantering samt vilka metoder eller strategier de använder. Vi kommer även att 

beskriva hur de upplever konflikthanteringen. Detta kommer vi att redogöra för nedan i 

metoddelen och resultatet. 
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 4. Metod 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva vilken undersökningsmetod vi har valt att använda 

oss av i vår studie, de etiska övervägandena vi har tagit hänsyn till, hur urvalet av 

undersökningspersoner gjorts samt hur vi samlat in data och bearbetat den. 

4.1 Undersökningsmetod 

4.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ 

Widerberg (2002) beskriver kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Hon menar 

att kvalitativa metoder syftar till att klargöra olika fenomens karaktärer och kännetecken. 

Genom denna undersökningsmetod söker forskaren svar på ett fenomens mening och 

betydelse. Denna metod svarar till frågor som ”Vad handlar det om?” och ”Vad betyder det?”  

Den kvantitativa undersökningsmetoden handlar om att bestämma hur vanligt förekommande 

något är och vad det kan finnas för samband (ibid.). 

Vi kom fram till att en kvalitativ undersökningsmetod svarade bäst till vårt syfte och våra 

forskningsfrågor eftersom vi där skriver att vi vill göra en studie över hur pedagoger arbetar 

med konflikthantering och hur de upplever detta. Vi vill alltså undersöka deras tankar, 

erfarenheter och upplevelser inom området.  

4.1.2 Intervju eller observation 

I den kvalitativa undersökningsmetoden kan forskaren gå till väga på olika sätt, bland annat 

genom att utföra observationer och intervjuer. Widerberg (2002) beskriver att observationer 

innebär att forskaren studerar och tolkar människors beteenden och kroppsspråk. Hon 

framhåller att forskaren i en observation kan ha olika roller som deltagande och icke 

deltagande. Stukát (2005) menar att användning av observationer brukar vara lämpligt för att 

ta reda på vad människor gör i praktiken, inte bara vad de säger att de gör eftersom det kan 

vara stor skillnad. I en observation tittar, lyssnar och registrerar forskaren intryck från både 

det talade språket och kroppsspråket. En nackdel med observationer kan vara att det är svårt 

att observera känslor och tankar hos individer (ibid.). 

Intervjuer som kvalitativ undersökningsmetod innebär att forskaren använder sig av 

samtalsformen som metod och forskaren vill få fram muntliga berättelser och därigenom få en 

förståelse för ämnet i fråga förklarar Widerberg (2002). Trost (2010) skriver att i kvalitativa 

intervjuer försöker forskaren förstå hur människor resonerar och reagerar och hur deras 

handlingsmönster ser ut.  Enligt Repstad (2007) har den kvalitativa intervjumetoden varit 

kritiserad eftersom den visar på enskilda personers kunskap och åsikter, han menar dock att 

detta är viktigt att tänka på vid analys av intervjuerna och inget skäl till att undvika intervjuer. 

Vid kvalitativa intervjuer kan intervjuaren ställa mer konkreta frågor istället för allmänna 

(ibid.). Eftersom vi vill undersöka pedagogers tankar och upplevelser kring konflikthantering 

anser vi att observationer inte är en lämplig metod. Därför har vi valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod eftersom vi då kan fråga efter pedagogernas 

tankar. Denna undersökningsmetod anser vi även svarar till vårt syfte på bästa sätt.  

Jensen (1995) förklarar den kvalitativa metodens tillförlitlighetsproblem och giltighet. Han 

poängterar att det finns tillförlitlighetsproblem i den kvalitativa intervjun därför att genom 

öppna intervjuer berövas möjligheten att kunna bedöma den totala intervjumängdens 

tillförlitlighet eftersom intervjuerna är genomförda på olika sätt. Däremot har den kvalitativa 

intervjun hög giltighet eftersom intervjuaren kan göra fördjupningar genom att ställa flera 

frågor om samma ämne (ibid.). Detta har vi tagit hänsyn till när vi har gjort våra intervjuer 
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genom att använda oss av en intervjuguide. Vi upplevde att den kunde underlätta för oss att 

göra intervjuerna så likartade som möjligt. Kvale (1997) anser att den kvalitativa intervjun 

kan ses som ostrukturerad eftersom det är samtalet som är i fokus och det är temat på 

intervjun som är styrande, inte ett frågeformulär. Vi valde att skriva ned några intervjufrågor i 

en intervjuguide (bilaga 2). Kvale beskriver att en intervjuguide kan rymma frågor som är 

noga formulerade för att hjälpa intervjuaren att hålla översikt över det som intervjun ska 

innehålla och ge förslag på frågor som kan ställas.  

4.2 Kvalitativa intervjuer i förhållande till den sociokulturella teorin 

Kvale (1997) skriver att en kvalitativ intervju är ett samtal mellan två människor som har ett 

liknande intresse. Det är ett mänskligt samspel där kunskap utvecklas med hjälp av en dialog 

mellan parterna (ibid.). Dysthe (2003) skriver att i det sociokulturella perspektivet sker 

lärande i ett samspel där kommunikationen är grundläggande. Fortsättningsvis menar Kvale 

att samspelet inte är anonymt och neutralt i den kvalitativa intervjun som det däremot är om 

en person svarar på en enkät (ibid.). Vi tolkar det Kvale och Dysthe skriver som att det 

sociokulturella perspektivet och kvalitativa intervjuer har en gemensam syn på lärande 

eftersom det handlar om samspel och kommunikation.   

Enligt Trost (2010) är människans beteende ett resultat av hela människans historia och 

upplevelser, både på det sociala och på det individuella planet. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kommer kunskaper och färdigheter från insikter och handlingsmönster och byggs 

upp historiskt i ett samhälle, där människor blir delaktiga genom interaktion med andra (Säljö, 

2000).  Här ser vi ett samband mellan Trost och Säljö där båda författarna menar att vi under 

vårt liv formats av vår kultur i interaktion med andra.  

Backman (1998) förklarar att ett alternativ till det traditionella förhållningssättet är att se det 

subjektivt istället för objektivt. Genom detta synsätt är verkligheten individuell, social och en 

kulturell konstruktion där intresset förskjuts mot att studera hur människan uppfattar och 

tolkar den verkliga omgivningen. I ett subjektivt synsätt ingår individen i sin omvärld och i 

den kvalitativa strategin är människan oftast i interaktion med andra det huvudsakliga 

instrumentet. Även forskaren som är nära det studerande subjektet ingår själv som en del i 

metoden och bildar en subjekt-subjekt relation (ibid.).  

I en kvalitativ intervju handlar det om samspel och dialog mellan parterna och vi anser att det 

är precis detta som det sociokulturella perspektivet representerar. Därför kändes det naturligt 

att utgå från detta perspektiv då vi skulle använda kvalitativa intervjuer som 

undersökningsmetod. Genom att utföra kvalitativa intervjuer anser vi att de intervjuade 

pedagogerna kan i en dialog föra vidare sin kunskap till oss som intervjuar. Det är via 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas och det är även via kommunikation som 

de förs vidare, vilket är en grundtanke i detta perspektiv anser Trost (2010). 

4.3 Etiska överväganden 

Vårt arbete handlar om att få kunskap om olika metoder för konflikthantering och hur 

pedagoger i verksamheten upplever sina metoder eller strategier. Detta kan vara ett område 

där det råder delade meningar om hur de ska gå till väga och åsikterna kan skilja sig åt i hur 

konflikter ska hanteras. Därför kan det kännas obekvämt för de intervjuade personerna att 

uttrycka sina åsikter. Vi har varit väldigt noga med att understryka tystnadsplikten och att 

inget av det som sägs under intervjuerna kommer att föras vidare. Det går alltså inte i vår 

rapport att urskilja vem som har sagt vad och på vilken skola pedagogen jobbar på. 

Trost (2010) skriver att det är viktigt att intervjuaren vid en intervju informerar om att det som 

sägs inte kommer att föras vidare. Han menar att materialet kommer att användas i 
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undersökningen, men att de intervjuade personerna kommer att avidentifieras för att ingen 

annan ska få reda på vem som sagt eller gjort vad. Tystnadsplikten gäller enbart vissa 

yrkesroller, dock har alla en yrkesetisk mening som gör att intervjuaren har tystnadsplikt om 

intervjupersonen uppfattar situationen som sådan eller om tystnadsplikt utlovas (ibid.). Vi har 

tagit i beaktande att vi har tystnadsplikt då vi bearbetade intervjuerna därför har vi tagit bort 

namn och ort så att det inte ska gå att identifiera var intervjuerna är gjorda, vilka pedagoger, 

elever eller skola som har deltagit eller nämnts i intervjun. Kvale (1997) anser också att det är 

viktigt att när man redovisar en intervju att forskaren skyddar privat data som kan avslöja vem 

intervjupersonen är såvida denna person inte gett sitt godkännande att intervjuaren får skriva 

ut sådan information. 

Kvale (1997) hävdar att forskaren har sitt perspektiv på det som undersöks och tolkar 

intervjuerna efter detta. Han menar att det krävs en viss distans till det som sägs. Under 

bearbetningen av intervjuerna har vi haft detta i åtanke och försökt att inte påverka resultatet 

med våra egna erfarenheter och förväntningar på intervjuresultatet. Stukát (2005) 

rekommenderar att forskaren frågar intervjupersonerna i undersökningen om de är 

intresserade av var forskningsresultaten publiceras och möjlighet att få en sammanfattning 

eller rapport av undersökningen. Vi bestämde att om intervjupersonerna var intresserade av 

resultatet skulle de få hämta den där alla C-uppsatser publiceras och på så sätt få ta del av 

resultatet. 

4.4 Urval 

Undersökningspersoner vi har intervjuat är verksamma pedagoger i olika skolor. För att 

komma i kontakt med några pedagoger att intervjua använde vi oss av ett bekvämlighetsurval 

eftersom vi ville göra undersökningen på den skola som hade tid att ställa upp på intervjuer. 

Trost (2010) skriver att i bekvämlighetsurval väljer intervjuaren de personer som finns 

tillgängliga. Det är även ett urval som är strategiskt för att intervjuerna ska fylla syftet med 

undersökningen (ibid.). 

Vi har genomfört intervjuerna på olika skolor för att möjligheten till en spridning av hur de 

arbetar med konflikthantering ska öka. Trost (2010) menar att i en kvalitativ studie är det 

ointressant att göra ett representativt urval. Ett sådant urval kan medföra att personerna som 

väljs ut är alltför lika. Vid kvalitativa studier vill forskaren istället få en så stor variation som 

möjligt och en heterogen undersökningsgrupp inom den homogena gruppen (ibid.). Med detta 

anser Trost att forskaren vid en kvalitativ studie ska välja ut personer som skiljer sig från 

varandra. Det är inte de extremt avvikande personerna som ska väljas ut, utan de ska 

fortfarande lämpa sig för undersökningen. 

Vi har valt att genomföra sex intervjuer med pedagoger, varav två var män och fyra var 

kvinnor. Vi gjorde detta med tanke på vad Trost (2010) skriver om representativt urval, att 

försöka få olika slags intervjupersoner för en större omfattning. De pedagoger som vi valde ut 

har vi varit i kontakt med tidigare. De lämpade sig för vår undersökning genom att de hade tid 

att ställa upp på en intervju. 

Repstad (2007) menar att om intervjuerna blir för många kan det innebära att analysen blir 

ytlig och översikten förloras. Trost (2005) anser att med färre intervjuer blir det lättare att få 

fram en god kvalitet. Antalet intervjupersoner måste väljas så att forskaren får tillräckligt med 

information för att kunna dra meningsfulla slutsatser i sin undersökning förklarar Nyberg 

(2000). Han skriver vidare att lägsta antalet intervjupersoner brukar i examensarbete brukar 

vara cirka 10 stycken, men han har även sett endast två intervjupersoner i ett examensarbete 

för en magisterexamen. Även Kvale (1997) poängterar att antalet intervjupersoner anpassas 

efter syftet med undersökningen och när intervjuaren upplever att syftet är besvarat. Vår 
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slutsats är att forskaren måste se när denne kan dra meningsfulla slutsatser utifrån syftet med 

studien. Vi kände att vårt syfte med arbetet var uppnått när vi hade intervjuat sex olika 

pedagoger som alla svarade likartat på intervjuerna. Därför valde vi att begränsa oss till sex 

intervjuer och kunde därmed fortfarande ha en god översikt över alla intervjuer då de inte blev 

för övermäktigt att bearbeta. 

4.5 Genomförande 

Veckan före intervjuerna förberedde vi en intervjuguide (bilaga 2) med förslag på 

intervjufrågor utifrån våra forskningsfrågor och syfte. Första kontakten med 

intervjupersonerna skedde via telefon och personlig kontakt ute i verksamheten. Vi skickade 

ut ett informationsbrev (bilaga 1) där intervjupersonerna fick lite information om vad som 

skulle ske under intervjun. Vi valde att göra detta för att intervjupersonerna skulle få 

möjligheten att förbereda sig och tänka efter om det vi skulle intervjua dem om. Trost (2010) 

menar att det ibland kan vara lämpligt att ta kontakt via brev för att förbereda personen som 

ska bli intervjuad på vad som kommer att hända under intervjun. Vi tyckte att detta var ett bra 

sätt att förbereda intervjupersonerna på eftersom de då skulle känna sig förberedda på 

innehållet i intervjun. Genom brevet fick pedagogerna chansen att säga till oss om de ansåg 

att de inte lämpade sig för denna intervju.  

Intervjupersonerna bör få en bakgrund inför intervjun genom en orientering där intervjuaren 

berättar kort om syftet och användningen av ljudupptagare samt frågar om intervjupersonen 

har några funderingar innan intervjun börjar skriver Kvale (1997). När vi träffade 

pedagogerna förklarade vi ljudinspelningen och varför vi gärna ville ha det. Alla pedagogerna 

tyckte det kändes bra eftersom vi då kunde koncentrera oss på samtalet istället för att 

anteckna. 

Under intervjuerna valde vi att vara en person som intervjuade. Vi delade upp arbetet genom 

att göra tre intervjuer var. Trost (2010) skriver att det kan vara ett bra stöd att vara två 

personer som intervjuar men risken med att vara två intervjuare är att det kan kännas som ett 

maktövergrepp gentemot den intervjuade (ibid.). Vi tyckte att det skulle kännas bättre för den 

intervjuade pedagogen med en intervjuare så därför valde vi det alternativet. Eftersom vi 

också spelade in intervjuerna kunde båda få lyssna ordagrant till det som sades efter 

intervjuerna.  

En dialog har förts under intervjuerna om vårt problemområde för att få fram pedagogernas 

tankar och erfarenheter till vårt syfte. Kvale (1997) menar att forskaren i den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker förstå och beskriva de centrala delarna i den intervjuades värld. 

Vi har försökt hålla intervjuerna ganska informella för att skapa en avslappnad stämning 

samtidigt som intervjun är viktig för vår undersökning och måste tas på allvar. Kvale (1997) 

skriver att forskningsintervjun som struktur liknar ett vardagligt samtal men under intervjun 

används ett professionellt tillvägagångssätt och frågeteknik. Med detta menas att en 

forskningsintervju är halvstrukturerad vilket betyder att den varken är strukturerat eller 

ostrukturerat (ibid.). Detta har varit en noga avvägning mellan ett formellt och ett informellt 

samtal där vi behövde stöd av färdiga frågor samtidigt som vi inte ville låsa oss vid dem utan 

fråga det som passade i samtalet. Trost (2010) menar att intervjuaren vid en kvalitativ intervju 

inte har ett färdigt frågeformulär utan att den i så stor utsträckning som det går låter 

intervjupersonen styra ordningsföljden på frågorna. Han menar att intervjuaren kan göra en 

lista över vilket områden denne vill fråga om för att ha som stöd under intervjun (ibid.). 

Widerberg (2002) framhåller att det i kvalitativa intervjuer kan vara bra om forskaren har 

förberett intervjufrågor i förväg även om det inte är nödvändigt eftersom det viktiga i en 

kvalitativ intervju är att forskaren följer upp intervjupersonens berättelse och belyser det som 

är relevant för undersökningen. Hon hävdar också att det är möjligt att ställa samma frågor till 
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olika intervjupersoner inom ramen för kvalitativa intervjuer. Detta har vi tagit med oss när vi 

har gjort intervjuer och vi kände att det var viktigt att fråga intervjupersonerna ungefär samma 

sak för att kunna få svar på vårt syfte och forskningsfrågorna. Vi upplevde att intervjuguiden 

har varit till stor hjälp för att hålla oss till ämnet under intervjuerna även om pedagogerna har 

berättat mycket fritt utifrån hur de arbetar med konflikthantering. Kvale (1997) betonar att 

även om det inte går att upprepa exakt samma intervju så kan olika intervjuare få fram 

likartade resultat förutsatt att de följer likartade procedurer och samma intervjuguide som 

tidigare intervjuare.  

4.6 Datainsamlingsmetod 

Vi har spelat in intervjuerna för att kunna lyssna på dem i efterhand och få chans att analysera 

dem flera gånger. Trost (2010) menar att en intervju med fördel kan spelas in för att i 

efterhand kunna lyssna till intervjuarens tonfall och ordval. Om forskaren spelar in en intervju 

behöver intervjuaren inte föra anteckningar utan har hela koncentrationen på samtalet. En 

nackdel med att använda sig av ljudinspelning vid en intervju är att många människor kan 

känna sig besvärade av att bli inspelade, men de flesta vänjer sig efter ett tag. Däremot ska 

man inte spela in om intervjupersonen har sagt nej, då får intervjuaren acceptera det och föra 

anteckningar istället (ibid.). Vi har valt att spela in intervjuerna för att kunna koncentrera oss 

fullt ut på att ställa frågor och visa intresse för vad intervjupersonerna svarar. Vi har även 

frågat alla intervjupersoner om detta gick bra och det var ingen som hade någon invändning 

mot att bli inspelad.  

Repstad (2007) rekommenderar att intervjuaren använder sig av ljudupptagare vid kvalitativa 

intervjuer. Fördelen med detta är att intervjuaren kan koncentrera sig på vad intervjupersonen 

säger och inte ägna tiden åt att skriva. Trost (2010) understryker att det för den intervjuade 

kan vara störande att intervjuaren för anteckningar. Att föra sporadiska anteckningar kan även 

det vara störande för den intervjuade eftersom denne kan börja fundera på vad det var för 

speciellt som sades just då och varför intervjuaren inte antecknar hela tiden (ibid.). Vi har 

tagit hänsyn till det Trost och Repstad anser i detta fall och valt att enbart spela in intervjuerna 

utan att föra några anteckningar. 

4.7 Databearbetningsmetod 

Det första vi gjorde då vi skulle bearbeta intervjuerna var att skriva ned dem ord för ord på 

datorn genom att lyssna på inspelningarna. Vi gjorde detta för att underlätta analysen av 

intervjuerna som vi gjorde tillsammans. Kvale (1997) menar att intervjuer som är inspelade 

vanligen skrivs ut och att texten tillsammans med inspelningen utgör den tolkning av 

intervjun som följer. Efter detta läste vi igenom alla intervjuer och analyserade dem 

tillsammans. Vi valde ut de svar som hade anknytningar till våra frågeställningar och syfte. 

Sedan sammanfattade vi materialet till en berättande text om vad varje pedagog sagt under 

intervjuerna. Detta material läste vi igenom flera gånger eftersom vi ville hitta kärnan i de 

erfarenheter och upplevelser pedagogerna hade om konflikthantering. Efter att vi bearbetat 

materialet, kunde vi urskilja likheter, skillnader och kategorier i pedagogernas olika 

erfarenheter. Dessa sammanställde vi i en resultatanalys där vi jämförde och ställde de olika 

pedagogernas tankar mot varandra och mot den tidigare forskningen. Widerberg (2002) 

förklarar att den nedskrivna intervjun gör att intervjuaren har möjlighet till tolkning av språk, 

uttryck, sätt att tala, avbrott, tystnader och liknande. Bearbetningen av texten är ett viktigt 

komplement eftersom det underlättar för forskaren att hålla intervjupersonen i minnet (ibid.). 

Något som kan påverka analysen av intervjuerna är att vi gör antaganden utifrån vårt 

perspektiv och därför blir vi medskapare av de resulterade meningarna. Därför är det möjligt 
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att en annan forskare hade kommit fram till ett annat resultat utifrån sin tolkning. Trost (2010) 

skriver att de felsägningar och missuppfattningar som sker under intervjun senare kommer att 

bli delar av det som intervjuaren använder sig av under analysen och resultatet. Detta är något 

som vi under intervjuerna har haft i beaktande och därför frågat om vi har förstått svaret på en 

fråga rätt. Samtidigt är det svårt att försäkra sig om att vi inte missförstått något och detta kan 

göra att intervjuerna inte är helt tillförlitliga. Kvale (1997) hävdar däremot att olika 

intervjuare kan få fram likartade svar från egna intervjupersoner om de följer samma 

arbetsmönster och använder samma intervjuguide som tidigare intervjuare har gjort.  
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5. Resultat 

Resultaten nedan kommer att belysa studiens syfte att beskriva pedagogers arbete med 

konflikthantering samt vilka strategier eller metoder de använder. Resultaten som 

framkommit från sex kvalitativa intervjuer, presenteras genom varje pedagog för sig. 

Eftersom alla människor är mer eller mindre verbala har intervjuresultatet från varje pedagog 

varit olika omfattande. Detta kan visa sig genom att presentationerna av intervjuerna inte är 

lika långa och djupgående. Intervjuresultaten med respektive pedagog är framställda utifrån 

dessa delar:  

 Hantering av konflikter – metoder eller strategier 

 Upplevelser av konflikthanteringen.  

Efter detta följer en analys av resultatet där vi genom en sammanställning jämför alla 

pedagogernas intervjuer med varandra. Denna sammanställning bearbetas även i relation till 

tidigare forskning.  

5.1 Pedagog 1 

 5.1.1 Hantering av konflikter – metoder eller strategier  

Den första pedagogen arbetar med elever i förskoleklass upp till år 3. Hon anser att en 

konflikt är då en eller flera elever är oense om någonting. Hon hanterar konflikter beroende på 

konfliktens storlek samt hur den uppkom. Det kan vara så att hon först får sära på barnen om 

det är en fysisk konflikt, sedan kan barnen behöva lugna ner sig och därefter får varje elev 

berätta sin version utan att bli avbruten. Detta kan vara svårt för barnen eftersom de oftast vill 

försvara sig, men hon menar att pedagogen får påminna dem om detta. 

Vidare berättar hon att konflikter kan vara missförstånd men när den ena parten fått höra vad 

den andra berättat löser sig ofta problematiken. Ibland kan det även vara så att ett barn har 

gjort något dumt mot ett annat barn, men båda får ändå tänka över vad som hänt. Den som 

gjort det ”dumma” får även fundera ut hur denne kan göra till en annan gång menar hon.  

De använder sig inte av någon speciell metod på skolan vid konflikthantering. Pedagogen 

menar att en av de viktigaste saker att tänka på vid en konflikthantering är att inte 

skuldbelägga någon av parterna därför att då låser sig barnen. Sedan tycker hon även att det är 

viktigt att inte ställa varför-frågor.  

5.1.2 Upplevelser av konflikthanteringen  

Pedagogen tycker att konflikthanteringen de använder sig av på skolan fungerar bra, men hon 

uttrycker att det skulle vara intressant att lära sig mer om medling.  

5.2 Pedagog 2 

5.2.1 Hantering av konflikter – metoder eller strategier 

Denna pedagog arbetar i förskoleklass till år 3 och anser att en konflikt är när några personer 

inte är sams, där eleverna kan bråka både verbalt och kroppsligt. Hon förklarar även att vid en 

djupgående konflikt måste pedagogen ta tag i det väldigt snabbt men samtidigt måste barn 

lära sig att konflikthantera själva.  

Samtidigt som pedagog kan jag också känna att barn måste lära sig att konflikthantera själv och det är 

det vi ska ge dem redskap till att hantera situationer.  […] då får man avgöra själv men det går ju på 

lite magkänsla om man ska gå in och leder in att lösa konflikter men många gånger försöker man i 
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största möjliga mån att de ska lösa det själva och det är beroende på ålder för det skapar trygghet och 

det är ju social kompetens och beredskap för livet och det är ju ett lärande. (Pedagog 2) 

Pedagogerna på denna skola utbildar elever som har till uppgift att vara extra ögon och öron, 

men eleverna går aldrig in i en direkt konflikt. Det är två elever från varje klass som blir 

utsedda som representanter och det är blandat killar och tjejer. Syftet med detta är att det ska 

vara en trygghet på rasterna och överallt på skolan där pedagogerna inte alltid ser. En gång i 

veckan träffar pedagogerna gruppen av elever som fungerar som ett stöd för kamraterna. 

Eleverna rapporterar under dessa möten till pedagogerna vad de har sett under perioden som 

fortlöpt. Det kan vara mönster som att ett barn sitter mycket ensam på rasterna eller inte får 

vara med och leka. Sedan kan pedagogerna även säga till dessa elever att de ska hålla lite koll 

på någon elev och leda in den i en lek. 

Denna pedagog menar att det är viktigt att eleverna ska ha något att göra för att förebygga 

mycket konflikter. Det är viktigt att barnen har en meningsfull fritid och sysselsättning. 

Skolan arbetar även förebyggande genom att ta in massage, avslappning och gruppstärkande 

övningar. Hon förklarar att om pedagogerna har byggt upp en stabil grundtrygghet i gruppen 

så brukar inte konflikter uppstå så ofta, i alla fall inte de djupgående konflikterna.  

Det första hon gör då hon ser en konflikt är att hitta en lugn plats för barnen att prata. Det kan 

vara så att barnet är upprört eller inte kontaktbart för tillfället och då får det först möjlighet att 

lugna sig. Vissa barn har väldigt kort stubin och dessa behöver verkligen hämta andan menar 

hon. Hon förklarar vidare att för sådana barn är det viktigt att hitta en trygg plats som de 

själva har valt ut och kan känna att de får chans att lugna ner sig. Sedan kan de komma och 

reda ut konflikten med en vuxen och de barn som är berörda i konfliktsituationen.  

Men det gäller att ha en lugn situation med barnen där barnen kommer till tals och de får möjlighet att 

prata ut var och en. Och sedan löser man problematiken. Sedan löser man konflikten och många 

gånger kan det vara missförstånd, det kan ha varit något som hänt dagen innan som fortlöper och de 

är irriterade på varandra och har hittat en minsta möjlighet att bråka på nytt. Sedan är empatin att 

barnet måste lära sig att få den här empatin för kompisen och förstår och sedan vänder man så att man 

frågar hur hade du känt och hela tiden går till känslor reder ut beroende på vad som har hänt i 

situationen. (Pedagog 2) 

Hon poängterar mycket om miljön betydelse runt barnen och hur viktigt det är att lugna ner 

dem så att de kommer i en balans och kan prata och tänka klart. För vissa barn kan detta vara 

svårt därför att de måste hämta andan. Men det viktiga är att lyssna och föra en dialog.  

Det viktigaste i en konflikthantering anser pedagogen är sunt förnuft samt att ha det lugnt 

runtomkring. Det är även viktigt att pedagogen är en tydlig ledare. Det gäller att ha en trygg 

plats där barnen ska känna sig trygga. Det är viktigt att barnen vet att de vuxna tar tag i saker 

och att det är någon som bryr sig. Om barnet har detta brukar samspelet fungera bra förklarar 

hon.  

5.2.2 Upplevelser av konflikthanteringen  

Pedagogen upplever att hon för det mesta kan lösa de konflikter som uppstår. Ibland kan hon 

känna att en konflikthantering gick bra och fick en bra lösning på problematiken, samtidigt 

som det händer att en del konflikthanteringar känns mindre bra. Hon förklarar att en del barn 

kan ha kommit längre i konflikthanteringsprocessen medan en del är mer långsinta och kan 

inte se sin egen del i problemet. Sedan menar hon att det är pedagogerna som måste försöka 

lära barnen att hantera konflikter och vilka olika strategier de kan använda. 

Hon berättade att vid återkommande konflikter måste pedagogerna arbeta mycket med 

gruppen och de förebyggande delarna som massage, avslappning och gruppstärkande 

övningar. Pedagogerna kan även spela sketcher där de spelar mot varandra så att barnen 
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förstår problematiken och har något att relatera till. Gruppdiskussioner är även en övning som 

pedagogen rekommenderar. 

5.3 Pedagog 3 

5.3.1 Hantering av konflikter – metoder eller strategier 

Denna pedagog arbetar i år 4 till 6 och anser att en konflikt är då två personer eller fler inte 

kommer överens på ett lite djupare plan. En konflikt kan vara ord, en konflikt kan även vara 

mer fysisk men grunden menar han ofta är en konflikt via ord såvida man inte är ute på rast.  

Han berättar att på deras skola är det en grupp som arbetar med att försöka hjälpa till i skede 

två och tre i konflikten. Från början när han arbetar i sin egen grupp försöker han lösa 

konflikten med de parter som är inblandade samt prata med dem. När denna grupp kopplas in 

har klassläraren ofta försökt lösa problemet först, men då denna grupp kommer in har 

konflikten tagit ett ytterligare steg. Syftet med denna grupp är att de ska gå in och markera att 

allt som har med denna typ av konflikter att göra ska upphöra. Detta arbete kan ses både 

kortsiktigt och långsiktigt.  

De första han gör då han ser en konflikt beror på var det händer och när det händer. Om 

konflikten sker inomhus och de står och pratar med varandra eller skriker åt varandra så går 

han in och frågar vad som händer.  Om konflikten är mer fysisk går han in och särar på de 

inblandade eleverna. Ibland kanske han står och avvaktar litegrann för att ser vad barnen vill 

och vad som har hänt. Om de står och diskuterar med varandra kan han avvakta och skapa sig 

en bild av konfliktsituationen.  

Metoden de använder sig av i konflikthanteringen är en gammal metod. Det är en modifierad 

variant där de har tagit till sig intryck från andra metoder också. Denna metod bygger på att 

de kallar till sig den som blivit förfördelad i en situation och frågar hur den personen upplever 

vad som har hänt. De pratar med den som har varit förövare och kollar vad den personen har 

för åsikt.  Ibland kan det vara två stycken som är förövare men de försöker undvika att det är 

många när de ska samtala. De sitter ofta två pedagoger vid dessa samtal där den ena för 

resonemanget och den andra gör noteringar.  

Och sen vi undviker definitivt att av använda ordet varför utan försöker få in det hur tänkte du, hur 

kände du, hur kom det sig så att man är tvungen att utveckla det med ord. För sen om man frågar 

varför då låser man dem ganska snabbt till därför eller liknande. Sitter man neutralt och antecknar, 

det är ofta så att när man vill komma åt den som gjort någonting så blir det så att man pratar runt. 

Men tidigare, jag har skrivit att du sa så här då nu stämmer det inte med det du säger nu, eller det du 

sa tidigare eller är det du säger nu är det som stämmer. (Pedagog 3) 

Han förklarar att de ibland ”kommit runt” det barnen säger eftersom de många gånger 

försöker skydda sig då de pratar och ändrar sin version av händelsen. Han poängterar att de 

försöker att markera med rösten utan att bli upprörda eller arga.  Det handlar om att föra ett 

resonemang med eleverna.  

Där stannar de med själva resonemanget och blickar framåt. De säger till eleven att den får på 

sig resten av dagen att visa att den kan sköta sig och undvika att reta personen. De kollar av 

nästa dag hur det har gått och då är det någon av de vuxna som deltagit i samtalen som träffar 

eleven. Om det har gått bra enligt eleverna kollar de av om båda parterna är överens. De 

frågar några dagar senare om parterna fortfarande är överens. Efter det ökar pedagogerna ut 

tidsperioden och så småningom kan de bara kolla till eleverna ibland om det fungerar. Han 

förklarar att de alltid följer upp konflikter därför att de har som motto att de ger sig inte. Den 

eller de som är inblandade i konflikten är tvungen ge sig. 
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Gruppen på skolan som arbetar med konflikthantering försöker ofta lösa problematiken inom 

gruppen där konflikten har skett. När det passerat detta steg och det inte händer något tar de 

kontakt med föräldrarna. Många gånger när eleverna får ett förtroende att de kommer att 

klarar av det själva, så gör de det också. När det är mer allvarligt kopplar de in föräldrarna 

med en gång berättar han. 

Hela skolan arbetar övergripande med konflikthantering där det är en pedagog från varje 

avdelning på skolan som undersöker någon gång då och då hur det ser ut.  Pedagogerna från 

avdelningarna träffas minst en gång per månad och samtalar. På detta sätt blir alla pedagoger 

uppdaterade hur det ser ut hos de andra.  

I vissa fall kan gruppen som arbetar med konflikthantering gå in och prata med en grupp 

elever om regler osv. De har även haft case som eleverna fått jobba med i grupperna. Denna 

grupp som arbetar med konflikter har även varit och träffat elevrådet där de hade en 

utbildning. Därefter fick elevrådet jobba med dessa case själva som pedagogerna gjort utifrån 

hur det ser ut på skolan. Elevrådsrepresentanterna fick gå ut i sina klasser och ta upp dessa 

case. 

Han berättar även att de har en speciell vecka i början av året då de jobbar med hur man beter 

sig mot varandra. De diskuterar likabehandlingsplanen och berättar vad orden står för. Han 

poängterar att de inte släpper det efter den veckan utan det är sådant som arbetas med 

kontinuerligt.  

Vidare berättar han att utvecklingen i konflikthantering som han varit inblandad i började för 

två år sedan då han gick en utbildning där de skrev en likabehandlingsplan. De tog till sig 

andra metoder, vilket har lärt honom mycket. I arbetet med konflikthantering har de med 

skolsköterskan vid behov. Han förklarar även att om man jobbar länge på en skola finns det 

en viss rutin där det finns fasta normer. Är det då klart och tydligt vad som görs, vet eleverna 

det också menar han. Eleverna är medvetna om att de vuxna inte släpper någonting som inte 

har löst sig och då känner de sig trygga.  

Han förklarar vidare att en del elever har diagnoser och då vet de som arbetar med 

konflikthantering på skolan också varför vissa beteenden uppkommer i konflikterna. Därför 

går det inte alltid att ställa alltför stora krav på en enskild elev om det finns en diagnos bakom. 

Vid dessa situationer får pedagogerna försöka hjälpa eleverna att skapa en förståelse för att vi 

alla är olika menar han. Han förklarar att alla måste kunna gå till skolan och trivas och sedan 

kunna gå hem utan att det händer någonting.  

Från början var det många elever som ville veta vad de hade pratat om när elever blivit 

utkallade ur klassrummet för ett samtal. De har därför en överenskommelse att det de pratar 

om med varje elev är mellan dem och när de kommer tillbaka i klassrummet behöver eleverna 

inte berätta någonting.  

Men jag har lärt mig genom åren att jag måste även visa upp den person jag är, det är att visa 

bestämdhet när det behövs, visa värme till den eleven. För jag ser så här när vi är klar och vi har 

kommit överens om det här och du visar att du fixar det här då kan vi skratta och le åt varandra igen. 

Men så länge det här föregår då måste du lära dig att i min kontakt med dig, det finns inte så mycket 

plats att skratta och det är allvar. Men att visa även att det ska vara när det är över då är det värme 

igen. (Pedagog 3) 

Han anser att alla kan göra misstag men att det finns ett stopp. Han har haft väldigt många 

sådana fall då elever sen kommer och vill ha kontakt, vilket han tror är ett sätt att visa att de 

ångrar sig och då tar han emot det. Det viktigaste tycker han är att ge eleverna en chans att 

förbättra sig efteråt.  
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Han uttrycker även att konflikthantering tyvärr kan ta tid ibland och att de skulle behöva ha en 

person som skulle ha några timmar friställda för just det här.  En viktig sak är att ta tag i 

konflikterna direkt och inte vänta med det till dagen därpå. 

5.3.2 Upplevelser av konflikthanteringen  

Pedagogen upplever att de har koll på läget men han uttrycker även att man blir hemmablind. 

De som kommer på besök från andra skolor tycker att de har det väldigt lugnt men han menar 

att de inte bara kan luta sig tillbaka och tycka att det är lugnt, utan de försöker hela tiden ta tag 

i det som händer.  De hoppas hela tiden att deras kollegor meddelar 

konflikthanteringsgruppen om det är någonting.  

Är det så att gruppen som arbetar med konflikthantering måste kopplas in tycker han inte att 

läraren ska känna sig sämre på grund av det. En del elever har problem mellan varandra och 

det kan underlätta om någon utomstående hjälper till att lösa problemen som kan se det från 

ett annat perspektiv än klassläraren. Han tycker att det hela tiden gäller att vara öppen för nya 

idéer.  

5.4 Pedagog 4 

5.4.1 Hantering av konflikter – metoder eller strategier 

Denna pedagog arbetar i år 1 till 3 och anser att en konflikt är mellan barn som inte är överens 

och har olika åsikter.  Han berättar att när två elever har hamnat i en konflikt vill han prata 

med dem så fort som möjligt. När de pratar ska båda eleverna få ge sin syn på det som hänt. 

Vid dessa samtal ska eleven som inte pratar vara tyst och inte kommentera.  

Jag är ofta ensam med barnen, men jag sitter gärna… jag går inte ut i något rum eller något jag sitter 

gärna mitt där det hände eller på en bänk i korridoren eller något så att de som är ikring får ju gärna 

lyssna om de vill eller se. Jag tycker inte att man behöver gå ifrån och så för det är ju inga 

hemligheter man tar. Det är ju helt naturligt att konflikter uppstår. (Pedagog 4) 

När båda eleverna har fått berätta sin version försöker eleverna med hjälp av en lärare komma 

överens om hur de kan lösa konflikten och hur de ska göra nästa gång. Pedagogen menar att 

det i de flesta konflikter är svårt att säga vem som började eftersom det kan börja med ett 

ögonkast eller ett litet ord. Därför är det viktigt att båda parterna får ge sin version av 

händelsen. Om det är en konflikt som händer upprepade gånger blir föräldrarna inblandade 

snabbt. Han menar att de har rätt att veta vad om sker med deras barn i skolan. Han ringer 

hem till dem och berättar vad som hänt och om det blir nödvändigt har de ett möte med rektor. 

Detta gör han när han upplever att eleverna har passerat gränsen för vad han anser är 

godtagbart. 

Några speciella metoder använder han inte. Han berättar att han läst flera böcker och varit på 

föreläsningar, men använder sig av det han själv anser vara bra. Han menar att det är väldigt 

svårt att ha en speciell metod eftersom det kan vara stor skillnad på olika konflikter.  

[…] mellanmänskliga interaktioner mellan människor, det är ju så komplext va så att det är ju 

jättesvårt att skriva hur man ska göra exakt. Då måste man ju skriva om varje barn och de reagerar ju 

olika jag tror inte… det är så svårt att ha det va och sen det där man har läst om att det ska vara två 

vuxna, varför ska det vara det då tar det ju tid att hämta en vuxen till och kanske.. man kan ju försöka 

lösa det själv direkt. (Pedagog 4) 

Pedagogen menar att det bästa är om han kan lösa en konflikt innan den uppkommer samt att 

han ser signaler på att det kan bli konflikt. Han menar att det är viktigt att ta tag i det då det 

händer. 
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Skolan som pedagogen arbetar på har en likabehandlingsplan som gäller för hela skolan men i 

övrigt arbetar varje pedagog på sitt sätt vid konflikthantering.  Pedagogen upplever att det 

viktigaste vid konflikthantering är rättvisan. Han menar att en del barn får stämplar på sig för 

att de ofta hamnar i konflikter. Därför är det viktigt att pedagoger är medveten om detta. 

5.4.2 Upplevelser av konflikthanteringen 

Pedagogen upplever att konflikthanteringen som han arbetar med fungerar bra. Däremot kan 

vissa elever falla in i samma konflikter ändå. Han menar att en del barn lättare hamnar i 

konflikter än andra och att dessa elever ofta blir retade av de andra. Han anser att han är 

mycket nöjd med konflikthanteringen men att det naturligtvis kan bli bättre eftersom 

mellanmänskliga konflikter är väldigt komplexa. 

5.5 Pedagog 5 

5.5.1 Hantering av konflikter – metoder eller strategier 

Denna pedagog arbetar i år 1 till 3 och anser att en konflikt är en situation mellan två eller 

flera barn som sker en enstaka gång och som inte är något som pågår under en längre tid. Hon 

arbetar mycket med kompissamtal och i dessa samtal pratar hon med eleverna om hur de är 

mot varandra och vad de ska tänka på som kompis. Detta menar hon är ett förebyggande 

arbete och när det sedan uppstår en konflikt pratar de om det i klassen eller enskilt. Hon 

menar även att det är viktigt att de pratar om det som har hänt direkt efter situationen för att få 

reda ut problemen. 

Kompissamtal är mer att man samlar barnen i en ring och så pratar man om olika känslor och man 

kan ta upp olika exempel och man kan läsa någonting. Man pratar inte bara om sig själv utan man 

kan prata i allmänhet om hur man känner om man blir arg eller om man blir orättvist behandlad eller 

alla möjliga exempel och då får alla barnen liksom prata och berätta hur de känner och då ja tränar de 

ju på det att kunna uttrycka själv hur de känner men också kunna lyssna på andra att han/hon känner 

det såhär och kanske förhoppningsvis lär sig att om jag är dum med någon så gör jag någon ledsen. 

(Pedagog 5) 

När det sker en konflikt anser pedagogen att det är viktigt att eleverna som är inblandade får 

berätta sin version och att pedagogen är neutral och inte skyller konflikten på den ena eleven. 

När eleverna har fått berätta sin version försöker den vuxna tillsammans med eleverna komma 

fram till vad de hade kunnat göra istället. 

Pedagogen använder ingen speciell metod för hur hon arbetar med konflikter utan hon har läst 

om olika metoder och varit på föreläsningar. Sedan gör hon på det sätt hon tycker fungerar 

bäst. Det viktiga tycker hon är att det inte blir en syndabock utan att det är eleverna själva som 

kommer med en lösning på hur de istället kan göra. På skolan där pedagogen arbetar har de 

inte något gemensamt sätt att hantera konflikter, utan alla gör på det sätt som de tycker 

fungerar bäst för dem. Hon tycker det är viktigt att inte ha förutfattade meningar vid en 

konflikthantering. 

Ja… det är det här som jag säger att man inte ska ha förutfattade meningar man ska lyssna på alla 

barn och sen att den som ofta hamnar i konflikter och den som inte gör det, man ska lyssna på alla. 

Och lyssna på deras upplevelser för den ena upplever det inte som den andra gör det. Och då kan man 

hjälpa alla liksom. (Pedagog 5) 

5.5.2 Upplevelser av konflikthanteringen 

Denna pedagog upplever att konflikthanteringen fungerar bra men att det alltid går att 

utveckla arbetet eftersom konflikter är något väldigt komplext. Hon anser att det alltid 
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kommer att dyka upp situationer där hon inte vet hur hon ska hantera problemet. Därför är det 

viktigt att aldrig sluta lära sig nya rön och metoder när det gäller konflikthantering.  

5.6 Pedagog 6 

5.6.1 Hantering av konflikter – metoder eller strategier 

Denna pedagog arbetar i år 4 till 6 och anser att en konflikt är när det uppstår ett problem eller 

motsättning mellan två eller flera personer. Hon tycker att det viktigaste arbetet med 

konflikthantering är det förebyggande arbetet.  

Det viktigaste arbetet är ju det förebyggande. Det gäller att i sin grupp se till att man ser till att skapa 

trivsel och förtroende mellan varandra, det gör man förstås genom att man pratar mycket med 

varandra man visar att man är intresserad av vad andra tycker och tänker. […] Att man leker 

tillsammans att man gör mycket samarbetsövningar tillsammans när man tar emot någon ny i sin 

grupp och att man låter alla få lika mycket utrymme, det är lika viktigt vad var och en säger att man 

lyssnar på varandra. (Pedagog 6) 

Om det ändå uppstår konflikter tycker hon att det är viktigt att lugna ner eleverna och sedan 

låta alla komma till tals. Pedagogen går gärna iväg med de inblandade för att få sitta i lugn 

och ro och prata om det som har hänt och låta alla få berätta sin version. Hon anser sedan att 

det kan vara bra att som vuxen säga hur man såg på saken och hur det kunde bli fel. Sedan 

försöker de tillsammans komma till någon slutsats om vad eleverna ska göra åt konflikten. 

Hon menar att det är väldigt viktigt att inte någon elev går från samtalet som förlorare. 

Pedagogen måste se till att båda eleverna är nöjda med samtalet. Samtidigt poängterar hon att 

den vuxne tydligt ska markera om ett beteende inte är acceptabelt. 

Pedagogen använder inte någon speciell metod utan hon utgår från skolans 

likabehandlingsplan som hon berättar är godkänd av skolverket. Denna har skolan kommit 

fram till genom många diskussioner där en grupp har jobbat extra med den och gått på 

föreläsningar. Något som skolan gör tillsammans är att fritidspedagogerna är ute på rasterna 

för att se vad som händer eftersom det är på rasterna och i korridoren de mesta konflikterna 

uppstår. De vuxna som är ute på rasterna har ganska långa pass för att hinna se så mycket som 

möjligt. Hon menar att om du bara är ute i tio minuter åt gången hinner pedagogen inte se om 

någon speciell elev är utsatt hela tiden. Därför har denna skola valt att ha långa rastvaktspass 

för att få en kontinuitet i arbetet.  

Skolan arbetar även med kill- och tjejsamtal där de pratar allmänt om konflikter och vad som 

händer mellan tjejer respektive killar. Ibland kan det även finnas en grupp elever som inte 

kommer överens och då utnyttjar de dessa kill- och tjejsamtal. Detta berättar hon har haft en 

god effekt på eleverna och hon tror att det beror på att de får ge uttryck för vad de känner 

samt att höra hur andra ser på samma sak. Pedagogen nämner att det är en fördel att arbeta 

åldersblandat. Hon menar att eleverna blir vana att jobba med många olika personer. Varje 

grupp blir stabil eftersom det bara är några elever varje år som lämnar och några nya som 

kommer in. Då är det lätt att arbeta ihop gruppen och hur de ska bete sig mot varandra samt 

vilka rutiner de har. Sedan ”skolas” de nya in i dessa rutiner. Pedagogen arbetar därför hela 

första veckan på höstterminen med samarbets- och gruppövningar för att de nya eleverna ska 

få chansen att komma in i gruppen. 

Klassråd är något som skolan arbetar med för elevdemokratin och för att eleverna ska få 

möjligheten att tycka till och komma med förslag om förbättringar. Det är två elever från 

varje klass som träffar rektorn en gång i månaden där de får ta upp vad varje klass tycker och 

önskar sig. 

Det är viktigt att man själv är lugn och att man försöker lugna ner barnen så att man kan börja samtala 

och lyssna på varandra. Och att båda parter får komma till tals och att man sen kommer till något 
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sorts slut så att man går därifrån med att båda parter är någorlunda nöjda när man går därifrån tycker 

jag, det är viktigt att en blir syndabocken och den andra blir helt utsatt för då finns det stor risk att det 

händer igen. (Pedagog 6) 

Hon tycker att detta är mycket viktigt så att det inte ligger kvar någon konflikt. Hon menar att 

det även centralt att följa upp konflikten för att se att det löste sig och att eleverna är nöjda 

med hur det blev. 

5.6.2 Upplevelser av konflikthanteringen 

Denna pedagog upplever att konflikthanteringen som hon jobbar med fungerar bra. Hon är 

mycket nöjd över samarbetet kollegorna emellan. Hon tycker alla tar ansvar för alla elever 

och hanterar de konflikter som uppstår. Hon tror att detta fungerar bra eftersom hon har sin 

klass som mentorsklass och sedan jobbar som ämneslärare och därför känner alla pedagoger 

alla elever.  Hon tycker att pedagoger alltid kan utvecklas och bli bättre när det handlar om 

konflikthantering. Men hon är inte missnöjd med hur de arbetar nu även om de alltid kan 

utvecklas. 

5.7 Resultatanalys 

Vi har kunnat tolka följande kategorier utifrån resultatet och dessa kommer vi att använda 

som rubriker i vår resultatanalys: Pedagogernas hantering av konflikter – metoder eller 

strategier, Känslor och kommunikation, Pedagogernas upplevelser av konflikthanteringen. Vi 

valde att ta med rubriken Känslor och kommunikation därför att pedagogerna betonade dessa 

aspekter som viktiga delar i konflikthanteringen då vi intervjuade dem. Genom dessa 

kategorier kan vi urskilja perspektiv från pedagogerna som ger svar på vårt syfte, det vill säga 

att beskriva pedagogers arbete med konflikthantering samt vilka metoder eller strategier de 

använder sig av.  

5.7.1 Pedagogernas hantering av konflikter – metoder eller strategier 

Pedagogerna definierar en konflikt som en motsättning mellan två eller flera elever, där 

konflikten kan handla om meningsskiljaktigheter eller fysiskt bråk.  Pedagogernas 

förklaringar av vad en konflikt är påminner om Thornbergs (2006) definition att en konflikt är 

en motsättning mellan två eller flera människor i interaktion och den kan handla om ord, 

känslor eller handlingar.  

Alla pedagoger uttrycker att de samtalar med eleverna vid en konflikt, dessutom anser alla att 

det bästa är att lugna ner eleverna och sedan ta tag i konflikten direkt. Pedagogerna tycker det 

är viktigt att eleverna ska få uttrycka sin åsikt i konflikten och genom det får alla inblandade 

höra allas uppfattningar. Girard och Koch (1996) skriver om förhandling och medling som 

alternativa konflikthanteringsmetoder. I både medling och förhandling får parterna uttrycka 

sina perspektiv på konflikten och på så sätt skapa förståelse för den andre parten (ibid.). 

Förebyggande arbete mot konflikter lyfter fem pedagoger fram som viktigt i arbetet med 

konflikthantering. De berättar att exempelvis massage, avslappning, samarbetsövningar, 

samtal och att leka tillsammans är förebyggande arbete mot konflikter. Samarbetsövningar 

poängterar även Utas Carlsson (1999) som en väg mot en mer konstruktiv konflikthantering 

eftersom eleverna behöver medvetandegöras om hur grupper och samarbete fungerar och 

därigenom skapa ett bra klimat i gruppen. Kompissamtalen som pedagog fem berättar om 

påminner till strukturen om det Edling (2002) skriver om kompissamtal. Både pedagog fem 

och Edling beskriver att de samlas i ring och sitter ner och pratar om olika konflikter. Det 

pedagog fem gör som skiljer sig från vad Edling beskriver är att hon arbetar utifrån olika fall. 

Pedagogen arbetar inte med elevernas egna konflikter under kompissamtalen, men till 
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strukturen påminner arbetssätten om varandra. Något som också gör att arbetssätten påminner 

om varandra är att det är eleverna som ska stå för lösningarna på konflikterna. Pedagogen 

ställer frågorna och kan komma med synpunkter men inte med några lösningar.  

Det är viktigt att följa upp konflikter menar pedagog tre och sex. Detta gör de genom att sätta 

sig i ett nytt samtal med de inblandade och fråga hur det har gått sedan de sist samtalade. De 

kan även observera eleverna under skoltid och se hur samspelet mellan eleverna fungerar. 

Föräldrarna kopplas in i en konflikthantering när pedagogerna anser att eleverna har passerat 

en gräns för vad som tillåts samt när de anser att det som hänt är av så pass allvarlig karaktär 

att föräldrarna bör informeras, detta anser pedagog tre och fyra. Utas Carlsson (1999) 

framhåller betydelsen av att relationen hem och skola prioriteras, där skolan och hemmet 

arbetar på liknande sätt när det gäller att hantera konflikter. I Lpo 94 framgår även att det ska 

vara ett gott samarbete mellan hem och skola.  

Både pedagog tre och sex tycker det är viktigt att vuxna måste markera när ett beteende inte är 

acceptabelt men att också betydelsen av att visa värme och att du bryr dig om eleven oavsett 

hur den har betett sig. De understryker att det är beteendet som tas avstånd ifrån och inte 

eleven som person. Utas Carlsson (1999) betonar att det är viktigt att skilja mellan beteendet 

som pedagogerna tar avstånd ifrån och eleven som de aldrig får fördöma.   

En av pedagogerna berättar att de har åldersblandade klasser vilket gör att det blir lätt att 

arbeta in gruppen i hur de ska vara mot varandra samt vilka rutiner de har i gruppen. Eftersom 

det varje år lämnar några elever då de äldsta går ut sexan och några yngre elever kommer in, 

blir gruppen fortfarande stabil eftersom större delen av gruppen fortfarande är kvar och kan 

upprätthålla rutiner och den sociala samvaron. Pedagogen tycker därför att det är viktigt att ge 

de nya eleverna chans att få komma in i gruppen genom samarbets- och gruppövningar.  I det 

sociokulturella perspektivet skriver Säljö (2000) att kunskaper och färdigheter kommer från 

handlingsmönster som byggs upp där vi blir delaktiga igenom interaktion med andra 

människor och det är genom kommunikation som detta skapas och förs vidare.  

Pedagog tre berättar att de har en grupp på deras skola som arbetar med konflikthantering. 

Denna grupp tar hand om konflikter som lärare anser att de inte klarar av eller har tid att 

hantera i klassrummet. Eleverna som är i konflikt sätter sig då i denna grupp och samtalar 

med varandra under handledning av de vuxna som arbetar med denna grupp. Det är två 

pedagoger som är med vid dessa samtal, där den ena för samtalet och den andre för 

anteckningar över vad som sägs. Anteckningarna blir ett underlag där pedagogerna kan se om 

eleverna försöker slingra sig runt problemet eller komma undan på något sätt. Dessa 

anteckningar använder pedagogerna sedan till att återberätta vad eleverna har sagts. Girard 

och Koch (1996), Maltén (1998) och Rosenberg (2003) förklarar att det är viktigt att lyssna 

aktivt i ett samtal men även att försöka förstå den andre genom att återspegla det som sagts. 

Återspeglingen som dessa författare nämner kan liknas med anteckningarna som pedagogerna 

använder i arbetet med gruppen som arbetar med konflikthantering.  

Pedagogen tre berättar att under dessa samtal pratar de om vad som hänt, hur det kom sig att 

det blev som det blev och hur eleverna känner. I denna samtalsgrupp försöker de finna en 

lösning som är bra för gruppens bästa, men det kan hända att enstaka elever inte alltid är 

nöjda med lösningen. Arbetet med gruppen som arbetar med konflikthantering som pedagog 

tre beskriver liknar det Girard och Koch (1996) skriver om samförståndsgrupp. Författarna 

menar att i samförståndsgruppen bearbetar gruppen problemet tillsammans genom att skapa 

integrativa lösningar för att tillfredställa så många intressen som möjligt. Avtalet som görs är 

bäst för hela gruppen sett och inte som individ, vilket pedagogen tre också förklarar.  

Endast en pedagog uttrycker ordagrant de demokratiska aspekterna där klassrådet är något 

som skolan arbetar med för elevdemokratin och för att eleverna ska få möjlighet att tycka till. 
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I Skolverkets (2000) rapport framgår det att samtal om olika uppfattningar och värderingar 

kan brytas mot varandra och där samtalet innefattar att individen själv gör etiska 

ställningstaganden. En verksamhet som arbetar på detta sätt uppfyller både de krav som finns 

på demokratiska arbetsformer och elevernas möjlighet att utveckla demokratisk kompetens 

(ibid).  

Pedagog fyra berättar att han oftast sitter där konflikten uppstår och pratar med eleverna 

eftersom det inte är något hemligt som diskuteras. Pedagog två anser i motsats till pedagog 

fyra att det är viktigt att hitta en trygg plats där eleverna kan prata och där reda ut konflikten. 

Hon betonar tryggheten återkommande som en viktig del i arbetet med konflikthantering. 

Pedagogernas olika uppfattningar och erfarenheter kan bero på att de arbetat olika lång tid 

inom skolverksamheten men även att de yttre förutsättningarna kan skilja sig åt.   

5.7.2 Känslor och kommunikation 

Fyra av pedagogerna framhåller att känslor och att skapa ett förtroende för varandra är viktigt 

i en konflikthantering med eleverna. Frågor som, ”Vad kände du?”, ”Hur hade du känt i en 

sådan situation?” och ”Hur tänkte du?”, är sådant som pedagogerna ställer när de vill få fram 

vad som har hänt samt elevernas känslor i konfliktsituationen.  

Känslor och behov ska uttryckas eftertänksamt och det är viktigt att barnen lugnar ner sig 

menar Utas Carlsson (2001). Hon lyfter även fram att det är viktigt hur saker uttrycks vid 

detta samtal för att få det resultat som önskas och eftersträvas med konflikthanteringen. 

Thornberg (2006) och Joshi (2008) betonar att en time-out där eleverna får en chans att lugna 

ner sig en stund innan de pratar är viktigt för att konflikthanteringen ska fylla sin funktion.  

Pedagog två, tre och sex tycker det är viktigt att barnen ska känna sig trygga med de vuxna 

och de andra eleverna. Det är viktigt att barnen litar på pedagogerna och är medveten om att 

de bryr sig om eleverna. En av pedagogerna lyfter den sociala kompetensens betydelse genom 

att det är en beredskap för livet att hantera konflikter, vilket är ett lärande i sig. Utas Carlsson 

(1999) poängterar att målet med konflikthantering är att barnen ska utveckla sociala och 

emotionella kompetenser för att påverka deras sätt att tänka, attityder och beteenden när det 

gäller konflikter. Enligt Thornberg (2006) är förutsättningarna för ett bra samspel mellan 

läraren och eleverna att pedagogen känner barnen väl och att den via sättet att bemöta dem på 

förmedlar de moraliska värdena.  

Två av pedagogerna poängterar att de undviker varför-frågor då de samtalar med eleverna 

eftersom de då låser barnen. Svaren från eleverna på dessa frågor tenderar att bli ”därför att” 

eller liknande. En av pedagogerna uttryckte att dessa frågor kan göra att eleverna 

skuldbeläggs. Rosenberg (2003) nämner att vid kommunikation använder vi oss av moraliska 

bedömningar och denna kommunikation kan vara skuldbeläggande och dömande.  

De pedagogerna avslutningsvis nämner som viktiga saker att tänka på vid konflikthantering är 

att inte skuldbelägga, inte ställa varför-frågor, lugna ner eleverna, vara tydlig ledare, att 

eleverna kan lita på de vuxna, att ge eleverna en chans efter en konflikthantering, att inte ge 

något barn en stämpel för att de ofta hamnar i konflikter, alltid lyssna på vad alla elever har att 

säga, inte ha förutfattade meningar, av pedagogen själv håller sig lugn, berätta för eleverna att 

när konflikten är löst är jag inte längre arg på dig. Produktiva konflikter lämnar deltagarna 

ömsesidigt tillfredsställda med känslan att de har fått ut någonting av konflikten som 

karaktäriseras av samarbete mellan parterna anser även Girard och Koch (1996).  
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5.7.3 Pedagogernas upplevelser av konflikthanteringen 

Alla pedagoger upplever att deras konflikthantering fungerar ganska bra. De tycker däremot 

att det är viktigt att aldrig bli hemmablind, alltid vara öppen för nya situationer, att alltid söka 

ny kunskap inom området och fortsätta ta reda på nya rön. Girard och Koch (1996) menar att 

förbättring och förståelse av de grundläggande färdigheterna i konflikthantering möjliggör 

processen, där kompetensen finns och därför är det också viktigt att pedagoger har denna 

kompetens. En av pedagogerna uttrycker att konflikthanteringen kan ta tid ibland och att det 

skulle vara bra med en person som har några timmar friställda för detta.  

5.8 Sammanfattning 

Vi upplevde att resultatet vi fick fram svarade på vårt syfte och våra förväntningar. 

Pedagogerna verkade ganska överens om vad en konflikt var men även hur den ska hanteras. 

Vi kunde utläsa följande delar som viktiga i konflikthanteringsprocessen enligt de intervjuade 

pedagogerna. 

 Samtala med eleverna om problemet. 

 Lugna ner alla parter som är delaktiga i konflikten. 

 Alla elever ska få uttrycka sin åsikt och syn på konfliktfrågan. 

Endast två pedagoger nämner att de följer upp arbetet i konflikthantering med eleverna. Detta 

gör de antingen genom samtal med eleverna där de frågar hur det gått eller så observerar 

pedagogerna eleverna under skoltid. Samma pedagoger tycker även det är viktigt att tydligt 

markera att det är beteendet de tar avstånd från vid en konfliktsituation och inte eleven som 

person. Alla pedagoger förutom en anser även att det förebyggande arbetet är viktigt för att 

minska konflikterna. Detta arbete kan vara övningar som avslappning, massage, 

gruppdiskussioner. 

I den kommande delen av rapporten kommer diskussionen att behandlas där vi kommenterar 

och tolkar resultatet vi erhållit av pedagogerna i relation till tidigare forskning. Vi kommer 

även att redogöra för den valda metoden och dess giltighet och tillförlitlighet. 
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6. Diskussion 

När vi började med denna C-uppsats ville vi undersöka hur pedagoger ute i den dagliga 

verksamheten arbetar med konflikthantering samt granska valda metoder eller strategier. Vi 

har under arbetets gång kommit fram till att konflikter handlar om motsättningar mellan 

människor där behoven inte blir tillgodosedda samt att det ofta finns brister i 

kommunikationen.  

Vi har upplevt under våra VFU-perioder att konflikthantering är något som pedagoger arbetar 

med dagligen och därför en grundläggande kompetens att tillägna sig. Ibland har detta arbete 

inte fungerar som pedagogerna har tänkt sig i teorin. Detta har gjort oss nyfikna på området 

och vi utformade ett syfte som riktade sig mot pedagoger och hur de arbetar med 

konflikthantering med eleverna. Denna c-uppsats behandlar vad det är som gör att konflikter 

uppstår och vilka faktorer som gör att de inte löser sig. I arbetet bearbetas de olika delarna och 

hur dessa gör att konflikter uppstår.  

Resultatet i dessa delar som vi granskat är utifrån intervjuer med sex pedagoger inom området 

konflikthantering och deras erfarenheter av detta. Pedagogerna har delgett oss tankar om hur 

de hanterar en konflikt från att den uppstår till det att problemet är löst, vilka metoder eller 

strategier de använder sig av samt vilka upplevelser de har av den använda 

konflikthanteringen. I denna del av rapporten kommer vi att diskutera dessa pedagogers 

erfarenheter och huruvida de arbetar med konflikthantering i den dagliga verksamheten med 

eleverna.  

6.1 Metoddiskussion  

Vi valde att formulera vårt syfte kort och konkret för att vi lättare skulle kunna begränsa oss 

till vad vi ville studera. Sedan bröt vi ner syftet till tre forskningsfrågor som skulle göra det 

lättare att få ett mer tillförlitligt resultat då vi under arbetets gång kunde gå tillbaka till 

frågeställningarna och se om vi höll oss inom forskningens ramar. Genom att vi inte ställt 

syftet som en fråga utan utgått från våra forskningsfrågor har vi också fått reda på hur 

pedagogerna arbetar rent konkret med barnen, hur de gör samt hur de tänker. Detta gjorde att 

vi fick inblick i deras erfarenheter och praktiska arbete med eleverna.  

Eftersom vi valde bort att anteckna under intervjun hade vi en ljudupptagare för att spela in 

samtalet. Med denna ljudupptagare kunde vi sedan spela upp samtalet långsamt då vi skulle 

transkribera intervjuerna. Detta var mycket bekvämt och tidssparande då vi hann med att 

skriva samtidigt som vi lyssnade. Ljudkvalitén blev mycket bra eftersom utrustningen var 

avsedd för att användas vid intervjuer och hade därefter flera användbara funktioner som att 

spela upp långsamt eller fort samt pausa. Vi valde att intervjua pedagogerna enskilt, men tack 

vare ljudupptagaren kunde vi lyssna på dem tillsammans efteråt och analysera dem vid 

transkriberingen. 

Vi tror att våra intervjuer lyckades bra eftersom pedagogerna kunde vara förberedda men även 

för att de var väl insatta i området. Det blev ett naturligt samtal där pedagogen fick prata 

enskilt, men där vi ibland kunde komplettera med några följdfrågor för att förtydliga det som 

sagts. Då vi kände att vi hade ställt de frågor vi ville, frågade vi även om de hade något 

ytterligare att tillägga. Vi lät ljudupptagaren vara på om de hade ytterligare information som 

var värdefullt för vårt arbete.  

Det som var svårt under intervjuerna var att låta det vara tyst en liten stund och ta en paus 

samt att inte komma med egna åsikter och bekräfta pedagogernas tankar med egna ord . Efter 

av vi transkriberat intervjuerna kunde vi se att vi ändå inte uttryckt våra egna åsikter så 

mycket, däremot hade vi inte haft någon längre paus. Vi kom att tänka på dessa saker under 



39 

intervjuerna samt då vi lyssnade på dem, vilket var ett lärande i sig för oss och något att tänka 

på till nästa tillfälle. Olsson och Sörensen (2001) framhäver betydelsen av att intervjuaren inte 

överför sina egna tankar till den berättande personen under intervjun eftersom då förlorar den 

kvalitativa intervjun sin trovärdighet. Konsten i intervjun är att vara neutral men ändå nära 

och känslig för intervjuarens budskap (ibid.).  

När vi bearbetade intervjuerna var vi medvetna om att vårt minne från intervjuerna påverkar 

vår tolkning av resultatet och därför försökte vi att vara så objektiva som möjligt.  

6.1.1 Giltighet och tillförlitlighet 

Vi måste ta hänsyn till i vårt resultat att det kan finnas en skillnad i de olika intervjuade 

pedagogernas förmåga och vana att uttrycka hur de arbetar med konflikthantering. Alla 

pedagoger arbetar i den kommunala skolan men har arbetat olika länge och kan därför ha 

olika erfarenhet av att berätta om hur de arbetar. Kvale (1997) förklarar att bra 

intervjupersoner kan ge långa målande beskrivningar på frågorna som ställs. Han påpekar att 

det inte är självklart att dessa personer ger det bästa resultatet och kunskapen för forskningen 

och vidhåller att den perfekta intervjupersonen inte finns. 

En annan faktor som kan påverka resultatet är att pedagogerna i teorin under intervjuerna 

säger sig arbeta med konflikthantering på ett sätt men i praktiken gör på ett annat sätt på 

grund av olika omständigheter. När vi sedan har sammanställ vad pedagogerna har sagt under 

intervjuerna har vi fått tänka på att inte ställa dem mot varandra, genom att någons tankar är 

bättre och någon annans sämre. Kvale (1997) anser att det som intervjupersonen säger kan 

vara otillförlitligt eftersom det är svårt att veta om det personen säger är sant eller falskt, en 

intervjuperson kan vara mer eller mindre tillförlitlig vad gäller sitt eget eller andras beteende. 

Vid utskrifterna av intervjuerna har vi skrivit ner det intervjupersonerna säger, detta medför 

att vi har översatt det talade språket till det skrivna. Kvale (1997) anser att detta kan påverka 

eftersom det kan vara svårt att avgöra vad en paus i ett samtal betyder och om ett visst tonfall 

vid svar på en fråga kan betyda något som är avgörande för vad som sägs. Personen som 

skriver ner intervjun kan göra olika tolkningar och antaganden som påverkar den nedskrivna 

intervjun (ibid.). Detta kan vara en faktor som har påverkat vårt resultat där vi som intervjuare 

har tolkat svaren vi har fått när vi skrivit ned intervjuerna. Även att sammanställa och jämföra 

de olika intervjupersonernas svar på frågorna medför att vi tolkar svaren till något som inte 

stämmer helt överens med vad intervjupersonen menar. Däremot menar Kvale att forskaren 

ska försöka göra sina tolkningar av svaren inom ramen för intervjupersonens förståelseram. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna C-uppsats var att beskriva hur pedagoger arbetar med konflikthantering 

samt vilka strategier eller metoder de använder sig av. Vi känner att vårt syfte besvarats 

genom våra intervjuer. Däremot har vi inte fått någon enhetlig syn eller någon exakt metod 

eller strategi på frågeställningarna eftersom konflikthantering är ett ganska komplext område.  

Under intervjuerna kände vi att de intervjuade pedagogerna var väldigt engagerade och insatta 

i ämnet konflikthantering. Detta gav oss en positiv känsla och gjorde materialet mer 

tillförlitligt då pedagogerna var intresserade och arbetade medvetet med konflikthantering på 

olika sätt.  

Alla pedagoger uttryckte att det var viktigt att samtala i konflithantering samt att alla elever 

får komma till tals och uttrycka sitt perspektiv på saken. Genom att alla får gör det, 

medvetandegör eleverna varandra om hur de känner i olika situationer. I Lpo 94 framgår det 

att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och även uppmuntra att dessa förs fram. Vi 
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anser att detta är viktigt för att kommunikationen ska fylla sin funktion. Om inte allas synsätt 

tas i beaktande kan inte pedagogen eller eleverna skapa någon förståelse för vad som hänt.  

Enligt skolverkets rapport (2000) framgår det att genom samtal bryts olika uppfattningar och 

värderingar mot varandra där individen genom samtalet gör etiska ställningstaganden. 

Samtalet är ett viktigt redskap för att utveckla förståelsen för andras åsikter (ibid.). Lundström 

(2008) poängterar att det går att transformera en konflikt från en låsning till en möjlighet om 

parterna skapar sig förståelse för flera perspektiv.  

Pedagog tre nämner att de under konflikthanteringen antecknar vad eleverna säger för att 

komma åt elever som har olika versioner av problemet. De gör detta genom att återspegla det 

eleven sagt och fråga vilken version som stämmer. Edman Ståhl (1999) framhåller att 

återberättande kan vara ett sätt att tydliggöra vad som är sant. Hon förklarar att en del elever 

ljuger av bekvämlighetsskäl och andra för att det är så de är vana att göra hemifrån. Vi tycker 

att detta är en bra strategi för att komma åt den riktiga versionen av ett problem som finns i en 

konflikt. Det som antecknas vid en konflikthantering blir också ett skriftligt dokument som 

kan vara till användning om konflikten visar sig vara återkommande. 

Vi fick en väldigt positiv känsla av dessa uttalanden om elevernas rätt att uttrycka sin åsikt. 

En fråga vi ställer oss är om det finns tid i skolan att samtala vid varje konflikt? Skolverket 

(2000) förklarar att pedagoger anser att det finns för lite tid för dessa samtal och därför blir 

det också svårt att utveckla dessa goda sociala relationer. Pedagog tre uttryckte tidsbristen 

som ett problem eftersom en del av hans arbete sågs mer långsiktigt och han arbetade väldigt 

mycket med konflikthantering. Vi blev förvånade av att inte fler pedagoger tog upp denna 

aspekt. Lundström (2008) framhåller att forskning har visat att konflikter tar mer tid i anspråk 

för lärare än vad många tror. Edman Sthål (1999) framhåller att konflikthantering på kort sikt 

tar tid men om pedagogen tillåter eleverna att ta den tid de behöver för att lösa konflikterna 

kommer detta att spara tid på lång sikt. Klassrumsklimatet blir lugnare och att eleverna kan 

med tiden börja lösa konflikterna själva (ibid.). Kan det vara så att pedagogerna arbetar så 

mycket med förebyggande arbete att det inte uppstår konflikter och därför är inte tidsbristen 

ett problem? 

En av pedagogerna uttalade att konflikter alltid uppstår i ett samspel mellan människor, men 

av vilken grad konflikten är och om den är djupgående eller inte varierar. Samma pedagog tog 

också upp att det är en social kompetens och beredskap för livet att eleverna lär sig hantera 

konflikter. Utas Carlsson (1999) och Hakvort (2010) poängterar båda att konflikter är 

utvecklande och en nödvändighet för lärande. Ingen av de andra pedagogerna yttrade 

lärandeaspekten i samband med konflikter och vi undrar varför ingen annan pedagog nämnt 

detta eftersom skolan arbetar med lärande hela tiden.  

I vår undersökning har vi kommit fram till att pedagoger i skolans tidigare år arbetar medvetet 

med konflikthantering, men däremot har de inte alltid en bestämd metod. I intervjuerna 

nämnde flera pedagoger att de var medveten om de metoder som fanns men att de inte 

använde sig av någon särskild metod. Däremot tog pedagogerna det ”bästa” från varje metod 

som de ansåg passade bra för just skolans sätt att arbeta på. En pedagog uttryckte att de 

använde sig av en gammal metod som de har anpassat till den skolan som han arbetar på. 

Detta är det närmaste en metod någon av pedagogerna arbetar utifrån.  

Det arbetssätt pedagogerna istället förklarade var att de hade olika strategier för hur de ska 

hantera konflikter. En pedagog menade att konflikter är så komplexa att han inte trodde att det 

fungerar att enbart arbeta utifrån en enda metod. Han menade att alla konflikter är olika och 

det därför fungerar bra med att ha olika strategier för konflikthanteringen, genom att anpassa 

sig efter hur konflikten artar sig samt vilka elever det berör. Joshi (2008) kom i sin 

undersökning fram till att konflikter mellan barn är mycket komplexa. Vi tror att det i 
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konfliktsituationer är viktigt att vara situationsanpassad som pedagog eftersom ingen konflikt 

är den andra lik. Därför kan det kanske vara så att det inte finns någon optimal metod som 

fungerar i alla konfliktsituationer. 

Något som vi anser vara intressant i vår undersökning är att en av pedagogerna beskrev att det 

var viktigt att vara på en trygg plats för eleven för att kunna samtala på ett bra sätt vid en 

konflikt. En av de andra pedagogerna beskrev samtidigt att platsen för konflikthanteringen 

inte hade någon betydelse utan att de kunde sitta i klassrummet och prata eftersom samtalet 

inte vara hemligt. Det råder alltså lite delade meningar om på vilken plats pedagogerna tycker 

att konflikthanteringen ska hanteras. Utifrån detta undrar vi hur pedagogerna ska förhålla sig 

till denna fråga. Var är det bästa sättet att hantera konflikter? Ska pedagogen välja en lugn 

plats och ta sig tiden att söka upp denna? Eller kan de hantera problematiken precis där det 

händer? Det kanske inte finns något enkelt svar på detta eftersom varje situation är unik när 

det handlar om olika individer. Men det är en intressant iakttagelse tycker vi. Det kanske är 

upp till varje pedagog att avgöra utifrån varje ny situation?  

Edman Sthål (1999) hävdar att platsen för konflikthanteringen är viktig eftersom att det är 

essentiellt att komma bort från blickar och kommentarer av andra elever. Genom detta 

minskar behovet av att göra sig märkvärdig inför andra eller att spela en tilldelad roll eleven 

har i klassen. Hon påstår även att valet av plats är ett sätt att visa för barnen att de betyder 

något samt att deras problem tas på allvar. Det kan vara en fördel att ha en speciell plats dit de 

alltid går eftersom barnen då vet vilka regler som gäller där, vilket skapar en trygghet (ibid.). 

Pedagog två förklarade att hon ibland låter eleven välja en plats dit den alltid går och känner 

sig trygg och där kan de sedan tillsammans lösa konflikten. Vi tror att det är framgångsrikt 

och tidssparande att ha en bestämd plats att hantera konflikter på eftersom det kan vara 

pressande för eleverna att ta det inför hela klassen som inte är involverade. Detta är samtidigt 

något som varje pedagog måste avgöra utifrån situation och vilka elever konflikten berör.   

Pedagog två ansåg att det var viktigt att hålla sig lugn när eleverna är i en konfliktsituation 

eftersom de då ofta är väldigt upprörda. Thornberg (2006) hävdar att det är pedagogens 

uppdrag att kunna hantera konflikter och därför får inte känslorna ta över vid sådana 

situationer. Vi tror att det hjälper eleverna vid en konflikt om pedagogerna försöker hålla sig 

lugna eftersom situationen redan är upprörd och kanske stressande för eleverna. Joshi (2008) 

och Thornberg (2006) lyfter båda två att elever har uttryckt att de vill få chans att lugna ner 

sig i en konfliktsituation för att sedan prata om vad de känner. Vi tror också att detta är en bra 

strategi eftersom eleverna har lättare att ta till sig vad som sägs när de fått lugna ner de mest 

akuta känslorna. Pedagogens förhållningssätt är alltså oerhört viktigt i dessa situationer. 

Ovanstående pedagog förklarade också att konflikter kan uppstå på grund av något som hänt 

föregående dag och fortlöper nästkommande där barnen blir mer och mer irriterade på 

varandra. Enligt Thornberg (2006) kan en konflikt starta som en typ av konflikt för att sedan 

övergå till en annan eller att det är en blandning av flera konflikter. Vi tror att detta är mycket 

viktigt att tänka på som pedagog och genom att ställa öppna frågor till eleverna försöka 

undersöka vad konflikten egentligen grundar sig i.  

Pedagog tre berättade att han tyckte det var viktigt att kunna skratta och le åt eleverna när 

konflikten är löst. Denna pedagog har haft väldigt många fall då eleverna vill ha kontakt 

efteråt, vilket han tror är ett sätt att visa att de ångrar sig och då tycker han det är viktigt att ta 

emot det. Utas Carlsson (1999) förklarar att barn som är älskade och respekterade får en 

självkänsla och behöver inte hävda sig mot andra och kommer även då att kunna känna 

empati med andra människor. Vi tror att det är viktigt att bemöta alla elever med respekt, även 

de som pedagogen har haft en konflikthantering med. Att visa värme och kärlek som denna 
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pedagog beskrev tror vi gör att eleven kan känna mer tilltro till pedagogen och lär sig även 

själv av uttrycka empati.    

Pedagogerna uttryckte att deras upplevelser av konflikthanteringen var bra, men en pedagog 

var intresserad av att lära sig mer om medling och några uttryckte att det var viktigt att hela 

tiden hålla sig uppdaterad om nya rön. Detta tolkar vi som att pedagogerna anser att 

kompetensutveckling är viktigt för att kunna arbeta med konflikthantering på ett 

framgångsrikt sätt. Thornberg (2006) betonar att lärare behöver goda kunskaper inom 

konflikthantering när konflikter uppstår eftersom det är viktiga lärtillfällen för eleverna vid 

dessa tillfällen. Vi är lite förvånade över att pedagogerna var så positiva till deras 

konflikthantering. Under våra VFU – perioder har vi upplevt att många pedagoger associerar 

konflikter till något negativt och tidskrävande arbete. Därför blev vi tveksamma över varför 

de inte tog upp mer om denna aspekt. Det kan vara så att pedagogerna inte tänkte på att 

nämna tidsaspekten eftersom den är så självklar. Det kan även bero på att dessa pedagoger 

inte upplever att de har tidsbrist i sitt arbete med barnen.  

Flera av pedagogerna nämnde det förebyggande arbetet vid konflikthantering är något av det 

viktigaste som de arbetar med. De hävdade att det bidrar till att minska konflikterna. Enligt 

Lpo 94 ska läraren tillsammans med eleverna diskutera värdegrunden, olika värderingar, 

uppfattningar och problem. Girard och Koch (1996) framhåller även detta arbete och anser att 

fredskapande färdigheter är viktiga att lära ut i skolan. Pedagogerna beskrev att det 

förebyggande arbetet kan innehålla samarbetsövningar, kompissamtal, olika fall att diskutera, 

avslappning och massage. Några av pedagogerna framhöll att konflikter alltid kommer att 

finnas i vardagen, men hävdade att de minskar om skolan arbetar förebyggande med detta. Vi 

tror att det kan finnas en sanning i detta men frågar oss vilken typ av konflikter som minskar? 

Kan pedagogerna mena att det är de destruktiva konflikterna som minskar?  

Pedagog två nämnde att vid en mer djupgående konflikt hjälper hon eleverna att hantera. Är 

den djupgående konflikten detsamma som en destruktiv konflikt eftersom hon väljer att gå in 

och hjälpa eleverna vid en sådan? Om så är fallet tolkar vi detta som att denna pedagog låter 

eleverna lösa konflikterna själva om det inte är en destruktiv konflikt. Det kan vara så att 

pedagogen får avgöra med sunt förnuft när den ska hjälpa eleverna att hantera konflikten. 

Denna pedagog tyckte att sunt förnuft var bland det viktigaste i en konflikthantering. Pedagog 

fyra ansåg också att det är upp till varje pedagogs personliga gränser att avgöra när det är dags 

att gå in i en konflikt och bryta. Utas Carlsson (1999) påstår att det inte är lätt att avgöra när 

pedagogen ska gå in i en konflikt och bryta för att inte farligt och våldsamt beteende ska 

uppstå.  

Pedagog tre och sex framhöll här att det är viktigt att pedagogen visar för eleverna när ett 

beteende inte är acceptabelt, men att du respekterar eleven som person. Utas Carlsson (1999) 

betonar hur viktigt det är att den vuxne talar om för eleverna när ett beteende inte är 

acceptabelt, men att du även respektera personen ifråga. Vi anser att detta är väldigt viktigt 

när pedagoger arbetar med konflikthantering. Det är centralt att pedagogen uttrycker i ord att 

det är handlingen som är oacceptabel och inte eleven som person. Denna skillnad tror vi kan 

vara väldigt hårfin men dock så grundläggande för elevens integritet och utveckling.  

Pedagog sex poängterade att eleverna efter en konflikthantering inte ska gå därifrån som 

förlorare utan att de är nöjda med hur konflikten löste sig. Utas Carlsson (1999) påstår att det 

är nödvändigt att tillgodose elevernas behov för att konflikterna ska lösa sig och inte uppstå 

igen. Thornberg (2006) och Girard och Koch (1996) framhåller att i en konstruktiv konflikt är 

alla parter nöjda och tillfredsställda med utgången av konflikten och har en känsla av att de 

har fått ut någonting av konflikten. Enligt Thornberg ökar också deltagarnas förmåga att 

hantera framtida konflikter. Vi håller med om detta men funderar varför inte fler pedagoger 
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har nämnt att alla elever ska känna sig tillfredställda med besluten som tagits i en 

konflikthantering. Pedagog tre förklarade däremot att i hans arbete ska gruppen vara nöjd och 

inte varje enskild person. Alla pedagoger nämnde emellertid att alla elever ska komma till tals 

i konflikthanteringen, men de nämnde inte att eleverna ska vara nöjda med de beslut som 

tagits. Vilken värdegrund speglas i en sådan konflikthantering? Detta tycker vi är en intressant 

iakttagelse och det kan vara så att de intervjuade pedagogerna inte tänkte på att nämna denna 

aspekt. Men om pedagogerna inte uttrycker detta i teorin, hur medvetet arbetar de då med det 

i elevgruppen? Vi har under detta arbete tagit till oss att det är centralt att parterna i största 

möjliga mån ska känna sig tillfredställda vid en konflikthantering eftersom de handlar om att 

tillgodose behov och känslor.  

Pedagog ett, fyra och fem uttryckte att det är viktigt att inte skuldbelägga eleverna genom att 

ha förutfattade meningar utan att lyssna på alla elever även de som ofta är i konflikter. Utas 

Carlsson (1999) och Palm (2010) poängterar att pedagoger kan vara för snabba med att 

fördela skuld och utkräva ursäkter. I våra intervjuer har vi inte fått fram att pedagogerna 

skuldbelägger eleverna eftersom alla pedagoger anser att det är viktigt att lyssna på alla 

elevers åsikter. Vi anser att om pedagogen lägger skulden på en elev så blir det elevens 

problem istället för hela omgivningens.  

Enligt Säljö (2000) skapas kunskaper och färdigheter genom interaktion med andra 

människor, där sociokulturella resurser uppstår via kommunikationen. Utifrån det Säljö 

förklarar tolkar vi att konflikter uppstår i en kontext. Vi anser därför att det viktigt att inte 

skuldbelägga en enskild elev eftersom det då inte är kollektivet som är i fokus och dess 

interaktion med varandra. Konflikter uppstår i ett samspel mellan människor och därför kan 

det inte vara den enskilde individens skuld utan gruppens ansvar och dess samspel med 

varandra. Figur 2 beskriver vår tolkning av hur konflikter kan ses beroende på om konflikten 

behandlas ur ett sociokulturellt perspektiv eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 beskriver två skilda perspektiv hur en konflikt kan ses.  

En aspekt vi funderat mycket kring är om pedagogerna arbetar i praktiken på det sätt de 

teoretiskt förklarade i intervjuerna. Vi tror att detta kan variera eftersom att det är så många 

faktorer som kan spela in i arbetet med barnen. Men eftersom endast en pedagog nämner 

tidsbristen som ett problem och hinder i arbetet men ingen annan av de intervjuade 

pedagogerna, funderar vi om de faktiskt gör som de säger. Girard och Koch (1996) hävdar att 

det riktiga testet på våra färdigheter och hur vi handlar i en konflikt är i interaktion med andra. 

Författarna menar att våra handlingar ofta är mindre ädla än våra ord.  

Eleven skuldbeläggs 
som ansvarig för konflikten. 

 

Eleven ses i en kontext 
ur ett sociokulturellt perspektiv. 
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6.2.1 Sammanfattning 

I vår undersökning har vi kommit fram till att pedagoger arbetar med olika strategier när det 

gäller konflikthantering. De flesta uttrycker att det är svårt att ha en enda metod eftersom 

området är komplext. De strategier som används är att samtala med eleverna och lugna ner 

dem om de har upprörda känslor. Pedagogerna anser att det är viktigt att lyssna på alla elevers 

åsikter och inte ha fördomar eller skuldbelägga eleverna. De uttrycker att det inte får 

förekomma någon förlorare i konflikthanteringen eftersom risken finns att konflikten uppstår 

igen. Därför är det viktigt att allas behov blir tillgodosedda så att varje elev känner sig 

tillfredsställd. 

Pedagogerna nämner att en bra strategi för att komma åt elever som har olika förklaringar till 

en konflikt, kan vara att anteckna och återspegla det som sägs. Eleven får sedan ta ställning 

till vilken version som stämmer. Uppföljning av en konflikt är något som också är viktigt att 

komma ihåg. Pedagogen som hjälper eleverna att hantera en konflikt kan fråga parterna hur 

det har gått, om situationen har blivit bättre eller om de måste samtala mer. 

Ett bra tips som pedagogerna har gett är att arbeta förebyggande med konflikter eftersom 

risken för att allvarliga konflikter uppstår då minskar. Detta är något som vi anser är tänkvärt 

och något att arbeta mycket med i skolan. 

Avslutningsvis handlar det mycket om att pedagogerna är förebilder för eleverna och ska visa 

dem hur de kan hantera konflikter som uppstår. Det gäller teoretiskt att lära eleverna 

konflikthantering och sedan visa för dem att det fungerar i praktiken. Bilden nedan är 

resultatet och en sammanfattning av vad som är viktigt att tänka på vid en konflikthantering 

utifrån de resultat vi fått från intervjuerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 är en sammanfattning av vad vi i vår undersökning kommit fram till i frågan hur 

pedagoger kan arbeta med konflikthantering i skolan.   
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7. Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under detta arbete fört många diskussioner och samtal kring konflikthantering och hela 

tiden reflekterat över dess problematik. Det är inget enkelt område att arbeta med i praktiken 

eftersom det handlar om människor som alla bär på olika erfarenheter.  

Något som vi tycker skulle vara intressant att forska mer kring är om pedagogerna verkligen 

arbetar rent praktiskt på det sätt de teoretiskt redogör för. Ibland har människor väldigt lätt för 

att beskriva en process medan det kan skilja sig radikalt för hur agerandet blir i praktiken. Kan 

detta ha att göra med kontexten som konflikten faktiskt uppstår i och vilka som är inblandade 

i den? Var kommer tidsaspekten med inom konflikthantering? Spelar tiden någon roll 

egentligen? 

Det skulle även vara av intresse att undersöka elevernas syn på konflikthantering och deras 

upplevelser av den. Upplever eleverna att deras konflikter tas på tillräckligt stort allvar och 

hanteras så att de känner sig delaktiga i processen? 
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Bilaga 1 - Brev till pedagogerna 

Hejsan! 

Vi är två lärarstudenter på Luleå Tekniska Universitet som skriver ett examensarbete om 

konflikthantering. Arbetet riktar sig mot skolans tidigare år och vi har valt att fokusera oss på 

hur vi i skolan kan arbeta med en konstruktiv konflikthantering med våra elever. Vi har valt 

att frångå områden som mobbning, kränkning, diskriminering osv. och valt att fokusera på 

hanteringen av de vardagliga konflikterna som vi pedagoger stöter på i skolan. Därför är det 

intressant med själva metoderna och tillvägagångssätten för att hantera vardagliga konflikter. 

I vår inledning av examensarbetet skriver vi att   

Under vår utbildning har vi upplevt att konflikter i skolans verksamhet tar upp en stor del av 

undervisningstiden och därmed elevernas inlärning. Mycket tid går åt till att tvista och diskutera med 

eleverna för att kunna skapa en trivsam lärandemiljö. Lundström skriver att ”Forskning har visat att 

konflikter tar mer tid i anspråk för lärare, än vad man vanligtvis vill tro.” (Lundström, 2008:7)  

Vi upplever att vi inte har tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta och hantera detta på ett 

konstruktivt sätt i vår framtida yrkesprofession och därför har vi valt att fördjupa oss i ämnet 

konflikthantering.  

Girard och Koch (1996) menar att skolans miljö blir mer fridfull och produktiv om elever och lärare 

tillsammans kan fokusera på det egentliga jobbet att lära och ha roligt. För att vi ska kunna få denna 

fridfulla lärmiljö måste vi finna konflikthanteringsstrategier som uppnår detta. Men det finns lika 

många konflikthanteringsstrategier som pedagoger eftersom vi alla är olika och reagerar på olika sätt. 

Frågan är vilket sätt som är framgångsrikt i det långa loppet och finns det någon ultimat strategi att 

hantera konflikter? Kan konflikthanteringen bidra till elevernas rätt till demokrati i skolan? Vilken 

värdegrund speglas i konflikthanteringen? 

Har du funderingar får du gärna höra av dig. Tack på förhand, vi är mycket tacksamma för din 

hjälp med vårt arbete! 

 

Med vänliga hälsningar  

Madelene Nilsson & Maria Ek 



 

Bilaga 2 - Intervjugudie 

Intervjuguide 

 

 Vad anser du att en konflikt är? 

 

 Kan du berätta lite om hur du arbetar med konflikthantering? 

 

 Vad är det första du gör då du ser en konflikt? 

 

 Vilken/vilka metoder använder du vid konflikthantering? 

 

 Hur arbetar hela skolan med konflikthantering? (Någon speciell metod?) 

 

 Hur kommer det sig att skolan valt just det arbetssättet? 

 

 Hur upplever du att konflikthanteringen fungerar? 

 

 Hur tycker du man kan utveckla konflikthanteringen? 

 

 Vad tycker du är det viktigaste en pedagog ska tänka på i en 
konflikthantering? 

 


