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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma hur lärare arbetar med konflikter i skolan. 

Undersökningen lyfter också fram metoder för att lösa konflikter och hur man kan arbeta med 

att förebygga att konflikter uppstår. 

    Arbetet bygger på ett antal kvalitativa intervjuer med en grupp mellanstadielärare och hur 

de upplever och arbetar med konflikter i skolan. 

    I min uppsats gör jag en jämförelse av den litteratur jag tagit del av och lärarnas svar. 

Resultatet visar att konflikter är vanligt förekommande i dagens skola och att det under senare 

tid också ökat. Det står också klart att konflikthantering borde övervägas som en del av 

lärarutbildningen. 
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1. Inledning 
 

Konflikter utgör en relativt stor del av skolvardagen vare sig vi vill erkänna det eller inte. Jag 

anser att en trygg skolmiljö är en förutsättning för ett meningsfullt kunskapsskapande och att 

vi därför måste lägga både tid och resurser för att kunna förebygga och lösa konflikter.  

    Det är dock viktigt att ha i åtanke att konflikter kan vara nödvändiga för att uppnå 

förändringar. Jag kommer dock främst koncentrera mig på negativa och destruktiva aspekter 

av konflikter. 

    Jag har under min praktikperiod och mitt arbete som vikarie märkt att konflikter i skolan är 

relativt vanliga och eftersom kursen Pedagogik med didaktisk inriktning (PDI, A-C) som 

ingår i lärarutbildningen på Örebro Universitet inte fördjupar sig i ämnet vill jag på egen hand 

fördjupa mig i ämnet. Snarare än att komma med några färdiga lösningar vad det gäller 

konflikthantering vill jag belysa konfliktområdet och skapa ett underlag för vidare 

diskussioner i detta viktiga ämne.  

    Min studie består av en teoretisk bakgrund främst för att öka min egen kunskap vad det 

gäller konflikter och konflikthantering samt en egen undersökning i ämnet. Min 

intervjuundersökning syftar till att ta reda på hur lärare upplever och arbetar med konflikter i 

skolan. 

    Jag kommer att använda mig av litteratur som behandlar konflikter som är typiska för 

skolvärlden t.ex. konflikter mellan elev och elev men även litteratur som uppmärksammar 

konflikter ur ett bredare perspektiv och som kan förekomma på de flesta arbetsplatser. Jag är 

främst intresserad av konflikter som rör elever men kommer även att beröra konflikter mellan 

personal som går att härleda till de flesta arbetsplatser eller organisationer. Anledningen till 

att jag valt att koncentrera mig på konflikter bland elever är att de är dessa typer av konflikter 

som för mig med relativt lite erfarenhet av arbete med barn och ungdomar känns mest 

svårhanterliga. Konflikter som kan kopplas till arbetsplatser och organisationer i stort har jag 

främst tagit med för att få en vidare bild av olika typer av konflikter.  

    Vad det gäller metoder för konflikthantering kommer jag huvudsakligen att koncentrera 

mig på metoden som kallas för medling. Detta för att denna metod återkom under min 

litteratursökning och är etablerad under andra konfliktområden som t.ex. vid 

fredsförhandlingar. 
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2. Bakgrund 
 

Lärare bör ha tillgång till hjälp vid vissa konflikter som de själva känner att de inte kan 

hantera:  

    Elevvårdskommitten anser att det är en rättighet för både elever och lärare att få hjälp i en 

konfliktsituation. Det är en fördel om gruppsamtal och andra samspelstränande metoder kan erbjudas 

personalen.”  För att bättre rusta sig själv behövs utbildning och fortbildning: ”Utbildning och träning i 

konfliktlösning bör förekomma i såväl lärarutbildningar som andra utbildningar för tjänster inom skolan 

samt i fortbildning för skolans personal. (Ur Rapport från elevvårdskommittén. SOU 1980:50 citat från 

Ellmin s.20)  

     

    Trots att det har gått lång tid är situationen dessvärre oförändrad. Många studenter har 

efterfrågat någon form av konflikthanteringsutbildning. I en enkätstudie gjord av 

lärarförbundet framgick att ”75% av studenterna ansåg att lärarutbildningen inte alls eller lite 

förberedde dem för det kommande arbetet när det gäller att arbeta med konflikthantering”  

(Stenmark, 2003 s.2)       

 

3. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur lärare upplever och arbetar med konflikter i 

skolan  

 

    Mina frågeställningar är;  

 

Hur upplevs konflikter i skolan ur ett lärarperspektiv? 

Hur hanterar lärarna konflikter mellan elever? 

Vilket behov av en utbildning i konflikthantering finns hos lärare? 
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4. Metod 
 

Jag har valt att först studera ämnet för att få en teoretisk bakgrund för att sedan genomföra en 

egen undersökning baserad på intervjuer med fem klassföreståndare på mellanstadiet. Motivet 

till min undersökning är att belysa hur lärare upplever och arbetar med konflikter i skolan. 

    Jag har valt att även lyfta fram litteratur som behandlar konflikthantering men inte är 

vetenskaplig. Detta för att belysa vilka metoder som finns och används i skolan även om jag 

inte kan bevisa deras effektivitet. 

      

4.1 Urval - Litteratur 
  

Jag har valt att främst ta del av den litteratur som rör konflikter just i skolan men till viss del 

även litteratur som behandlar konflikter ur ett större perspektiv t.ex. arbetsplatser överlag. 

Litteraturen som behandlar konflikter i skolmiljö har jag främst studerat utifrån ett perspektiv 

som bygger på att man som blivande lärare skall kunna använda sig av detta praktiskt i 

skolvardagen. Med detta menar jag olika metoder och mer konkreta råd för konflikthantering.  

Jag har t.ex. lyft fram några övningar som är en grund för medling (se bilaga 1 och 2). Jag har 

också kommenterat litteraturen vilket jag gör under min avslutande diskussion.  

    Litteraturen har jag sökt på Örebro Universitets databas via Libris och Eric. Under mina 

sökningar på Eric fick jag många träffar. Efter att läst rubrikerna läste jag sedan abstract under 

de rubriker som verkade passa in på min undersökning. Därefter valde jag de artiklar jag 

fanns som mest intressanta. Mina sökord var: konflikt, konflikter i skola, conflicts och 

conflicts*  school* . Jag har även sökt litteratur på Internet via sökmotorerna google och 

copernic agent basics. 

 

4.1.1 Litteraturpresentation 
 

Den litteratur jag studerat har jag gjort utifrån syftet att öka min kunskap i ämnet och för att 

senare kunna jämföra den med svaren från min intervjuundersökning. 

Jag vill här göra en kortare presentation av den litteratur jag valt och varför jag valt den. Jag 

har i min uppsats använt mig av böcker både författade av praktiker och vetenskapliga texter 

och undersökningar. Detta för att få en så bred bas som möjligt i ämnet. De 
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praktiker/författare jag tagit med har jag gjort med hänsyn till att de har lång erfarenhet av 

arbete i skolan som t.ex. pedagoger och psykologer vilket gör att de har en närhet till ämnet. 

Detta får dock som konsekvens att jag inte kan styrka hur effektiva metoderna är.   

    Eleonore Linds Medkompis – medling och konflikthantering (2001) skrevs efter 

återvändandet till Sverige efter en lång tids arbete i England. Tillbaka i Sverige noterade Lind 

hur skolklimatet förändrats och konflikter och mobbning blivit en del av vardagen. Detta hade 

resulterat i att de pedagogiska uppgifterna fått stå tillbaka. Hon hade i England märk de 

positiva resultaten av medling. Lind är pedagog och har lång erfarenhet av arbete i skola och 

jag har valt boken då den har en tydlig förankring i de ämnen den behandlar. 

    Författaren Lars Edlings Kompissamtal, kommunikation istället för tystnad och våld (1995) 

har också sin utgångspunk i en konfliktfylld skolvardag och beskriver hur ett antal lärare valt 

att hantera konflikter, i detta fall genom så kallade kompissamtal. 

    Lasse Brännlund har i sin bok Konflikthantering – Handbok för realister (1991) önskat ge 

en djupare förståelse för olika typer av konflikter. Även om Brännlund rör sig i ett bredare 

spektra än mitt arbete finns det intressanta idéer som går att tillämpa även i skolans värld. 

Brännlund, som arbetar som psykolog, psykoterapeut och organisationskonsult, menar att 

konflikten är ständigt lika aktuell. Författaren har som mål att erbjuda ett syn- och 

förhållningssätt för att konstruktivt hantera konflikter och hindra eller minska de destruktiva.   

    Trots att boken är förhållandevis gammal har jag ändå valt att inkludera Roger Ellmins bok 

Att hantera konflikter i skolan (1985) då den behandlar konfliktproblem som jag menar är 

konstanta, vilket nyare forskning också visar. Jag anser att, trots att boken är från 1985, på ett 

bra sätt tar upp problem i skolan som fortfarande, om inte mer, existerar i skolan. Ellmin är 

skolpsykolog och framhåller att temat i boken - den röda tråden - är "att mogna människor 

försöker känna igen konflikter, ta aktiv ställning till dem och göra något åt dem". Boken 

bygger på konkreta exempel som skall hjälpa personal och elever att hantera konflikter och 

vill också visa på en praktisk arbetsmodell för konflikthantering. 

     Gunilla Wahlströms syfte med sin bok Hantera konflikter – Men hur (1996) är att öka 

medvetenheten för att klara konflikter bättre och presentera förutsättningar för 

kommunikation mellan människor. Wahlström som är pedagog lyfter främst fram 

vardagskonflikter och inte sådana som grundar sig i kulturella värderingsskillnader som t.ex. 

rasism och sexism. Jag anser att hon ger en bra bild av de konflikter som jag har upplevt i 

skolan och ger en bra bild av vikten av kommunikation. 
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    De utländska vetenskapliga undersökningar jag studerat, Wheeler (1994), Bondesio (1992) 

och Mantovani (1999) behandlar konflikten utifrån varför den uppstår, hur den kan 

kategoriseras och vad vi kan göra åt den. 

    Bondesio (1992) har undersökt hur sydafrikanska rektorer hanterar konflikter. 

Undersökningen lyfter fram olika metoder eller bemötande av konflikter och hur resultatet 

påverkas beroende på vilken metod som används. Mantovani (1999) undersöker hur attityder 

och uppträdanden, vad det gäller konflikter, förändras hos en grupp elever i klass sju efter en 

utbildning i konflikthantering. 

Wheeler (1994) har studerat yngre barns agerande under konflikter och hur resultaten av 

konflikten påverkas av olika faktorer som t.ex. vuxenpåverkan.  

       

4.2 Tillvägagångssätt - empirisk undersökning 
 

 Min empiriska studie tar avstamp utifrån litteraturen och de funderingar som kommit upp hos 

mig då jag praktiserat och vikarierat. Jag har genomfört mina intervjuer under bandinspelning 

där jag har haft fem huvudfrågor men sedan ” tagit upp de trådar” jag funnit intressanta d.v.s 

använt mig av följdfrågor. I slutet av varje intervju har jag gett den intervjuade möjligheten att 

tillägga något som denne anser att vi inte har berört under intervjun och kan vara av intresse. 

Jag har gjort fem intervjuer vilka vardera tog ungefär 15-20 minuter. Jag skrev sedan ut 

intervjuerna ord för ord för att sedan sammanfatta dem och lyfta fram det jag fann mest 

intressant. 

    Mitt val av intervjupersoner har skett utifrån vissa principer. Samtliga lärare arbetar på 

mellanstadiet vilka år ligger under min egen inriktning. Intervjugruppen utgörs av både män 

och kvinnor i olika åldrar med olika lång erfarenhet av yrket. Flera av de intervjuade har lång 

erfarenhet men en av lärarna har arbetat kortare (4 år). Jag kom i kontakt med lärarna under 

ett vikariat och de arbetar på samma skola. Intervjuerna skedde också på denna arbetsplats.   

 Mina huvudfrågor är: 

*  Vilka typer av konflikter möter du i skolan? 

*  Hur hanterar du konflikter? 

*  Vilka svårigheter kan uppstå vid konflikthantering? 

*  Hur arbetar du med att förebygga konflikter? 

*  Har du någon utbildning vad det gäller konflikthantering? 
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     Mina huvudfrågor är förhållandevis breda, detta för att få de intervjuade att själva prata så 

mycket som möjligt. Jag har delat in undersökningen utifrån mina huvudfrågor. Jag har 

försökt att sammanfatta svaren men under vissa frågor, som t.ex. ”Vilka svårigheter kan 

uppstå vid konflikthantering?” , där svaren är väldigt varierande har jag till viss del redovisat 

de enskilda svaren.  

    De intervjuade är:  

Lärare 1: Kvinna, ca 12 år i yrket 

Lärare 2: Man, ca 15 år i yrket 

Lärare 3: Kvinna, ca 10 år i yrket 

Lärare 4: Man, ca 4 år i yrket 

Lärare 5: Man, ca 10 år i yrket 

     Jag ämnar även lyfta fram både negativa och positiva aspekter utifrån resultaten av min 

undersökning. Som grund för mina intervjuer har jag använt mig av Kvales bok ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun”  (1997).  Jag har valt den kvalitativa undersökningsmetoden 

då jag vill undersöka hur enskilda lärare upplever konflikter i sin vardag. Enligt Kvale är 

första steget tematisering. Detta innebär att man först bör ta reda på vad det är man vill 

undersöka. Här lyfter man fram den teoretiska analysen av det som skall undersökas och vilka 

frågor som skall ställas. Kvale menar att det är viktigt att man har sitt syfte klart för sig innan 

man bestämmer metoden. En av skillnaderna mot det vardagliga samtalet är att intervjun styrs 

av intervjuaren för att få fram den information han söker eller prova hypoteser. 

 Mitt syfte med intervjuerna är att lyfta fram lärarnas perspektiv på konflikter i skolan. Jag 

anser att den bästa metoden för att få en inblick i detta är att intervjua verksamma lärare. Som 

bakgrund har jag den litteratur jag läst men mina frågor grundar sig främst på vad jag vill ha 

reda på. Anledningen till att jag valde de personer som jag intervjuat är att lärarna har 

förhållandevis lång erfarenhet. Mina frågor har jag försökt formulera för att få så uttömmande 

svar som möjligt och inte använda mig av ledande frågor.  

     Jag har upplyst de intervjuade om att jag beaktat de Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (1991) som rör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med andra ord har jag upplyst dem om undersökningens syfte och hur 

undersökningen i stora drag skall gå till samt att den är frivillig och var svaren skall redovisas. 

Jag lät dem även veta att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i undersökningen. 

Enligt konfidentialitetskravet talade jag om att jag hade tystnadsplikt och att de inte skulle 

vara identifierbara. Innan jag genomförde intervjuerna hade jag talat med skolans rektor och 

fått dennes samtycke till att genomföra min undersökning.   
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     Anledningen att jag valde en kvalitativ forskningsmetod är att konflikthantering 

 till stor del handlar om tolkning och förståelse av människors upplevelser (Patel och 

Davidson, 1994). 

    Mina svar har jag sedan jämfört med litteraturen för att se likheter och skillnader i synen på 

konflikter, vilket jag redogör för under rubriken diskussion. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
 

Jag ska under denna del lyfta fram begreppet konflikt och studera hur olika forskare och 

författare väljer att se konflikten.  

 

5.1 Definitioner 
 

5.1.2 Vad är konflikter? 
 

Ordet konflikt kommer från latinets conflictus och betyder motsättning och tvist. Inom 

psykologin menar man att en konflikt är ett resultat av ”en sammanstötning mellan två 

motstridiga krafter som kan vara medvetna eller omedvetna”  (Bra Böckers Lexikon 13, 1986 

s. 266).  

    Konflikter är inte bara av ondo vilket många författare har uppmärksammat. Konflikter ses 

ofta som något negativt, men kan även kan bidra till utveckling. Konflikter kan på sikt leda 

till en ökad självinsikt, förutsatt att man arbetar med den på ett konstruktivt sätt (Wahlström, 

1996). 

    Konflikter har tidigare setts som något oönskat men på senare tid har man sett hur det 

bidrar till barns utveckling och är en viktig form av social interaktion (Wheeler, 1994) 

Konflikter är något naturligt och inte nödvändigtvis dåligt, men det är viktigt att skilja på 

konstruktiva och destruktiva konflikter (Mantovani, 1999).  

 

5.1.3 Olika typer av konflikter 
 

Det finns flera olika sätt att dela upp konflikter. Jag vill under detta avsnitt lyfta fram hur 

olika forskare och författare ser på detta. 
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     Det är viktigt att skilja mellan olika typer av personliga konflikter, vilket jag utvecklar 

nedan. Samhället idag är mer komplicerat där ny kunskap krävs som t.ex. konflikthantering 

som är en del av en normal tillvaro. (Ellmin,1985)  

    Ellmin väljer att göra tre indelningar av konflikter: 

 

- Inom-personskonflikter (s k intra-psykiska konflikter) 

- Mellanpersonskonflikter ( s k interpersonella konflikter) 

- Organisations-/eller samhällskonflikter ( s k systemkonflikter) (Ellmin, 1985 s.47) 

 

Dessa indelningar återfinns även hos Bondesio (1992) men han väljer att utveckla dem och 

lyfter fram konflikter mellan individ-organisation, organisation-organisation, strategisk och 

strukturell konflikt. Konflikt är ett mångfacetterat begrepp och konflikter kan härledas till 

oförenliga mål eller att man har behov som inte tillfredställs.  Deskriptiva konfliktteorier 

redogör för motsättning mellan olika intressen, motsättningar mellan olika personliga stilar 

eller som en reaktion på hot eller tvång.  

    Konflikter är ofta resultat av frustrationer menar Ellmin (1985). Dessa kan vara; 

”miljöfrustration”  där den yttre miljön utgör hinder för att nå ett önskat mål och 

”personfrustration”  där hinder utgörs av fysiska och psykiska hinder hos en själv.  Personliga 

konflikter kan delas upp i två grundläggande situationer; 

 

1. a) Man har två attraktiva mål och kan bara välja ett av dessa 

      b) Man har ett mål som både är attraktivt och motbjudande 

      c) Man möter två oangenäma mål men ett måste väljas 

2.  Att ej kunna tillfredställa ett behov som man gärna vill tillfredsställa ett behov som man gärna vill 

tillfredsställa men möter hinder i vägen samt att man vill försvara självkänslan (Ellmin, 1985 s.48). 

       

Konflikter kan, menar Ohlsson (1995), också delas upp i underavdelningar som: 

Målkonflikter: som är ett resultat av bristande kommunikation och visioner.  

Maktkonflikter : vem skall bestämma och ha tolkningsföreträde?  

Intressekonflikter : Uppstår då olika behov, intressen och mål kolliderar.  

Värde- och värderingskonflikter : Det är svårt att ändra värden eftersom dessa ofta är starkt 

förankrade. De flesta arbetsplatser innehåller mer eller mindre uttalade politiska och 

ideologiska grupperingar. Konflikterna kan också röra etik och moralfrågor. 

Mognadskonflikter : Ses som skillnader i olika speciella kompetenser och egenheter. 
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 M issuppfattningskonflikter : Detta är resultatet av att vi inte vet tillräckligt om varandras 

funktioner, uppgifter och övriga arbetsvillkor framhåller författaren.  

Personkemikonflikter : Ohlsson (1995) anser att detta har blivit lite av ett modeord och 

ibland ett begrepp som utnyttjas av chefer för att avskeda anställda då någon bättre motivering 

är svår att finna. Vad som i själva verket ryms under begreppet kan variera. Vi bör försöka ta 

tillvara på det faktum att människor är olika, unika.  

Konflikter relaterade till chefs-/ledarskap: Chefen eller ledaren har stor betydelse för 

klimatet på arbetsplatsen. Det skulle underlättas om denne hade mer kontakt med sina 

medarbetare och få feedback.  

Lojalitetskonflikter : Lojalitet för företaget beskriver författaren som ” tystnadens 

konformism” (Ohlsson, 1995 s.15). 

    Om Ohlsson (1995) förankrar sin konfliktuppdelning till arbetslivet skildrar Lind (2001) 

konfliktbegreppet ur ett vidare perspektiv. Indelningar kan göras i t.ex. politiska ståndpunkter, 

religion och tro, territoriella konflikter och status, ställningen i den osynliga rangordningen. 

    Konflikter kan också vara resultat av projektioner d.v.s. känslor av missnöje som ligger hos 

oss själva men vi överför till andra. I psykologiska spel koncentrerar vi vår ilska på någon 

som egentligen inte är den som utlöst känslan (Lind, 2001). 

    Konfliktens struktur går också att dela upp i uppkomst (härstamning), strategier och resultat 

(Wheeler, 1994).  

 

5.1.4 Orsaker till konflikter 
    

De flesta konflikter startar ofta med en sakfråga som ibland kan vara en ren bagatell. 

Sakfrågan ändrar snabbt riktning då ”angrepp är bästa försvar”  (Brännlund, 1991 s.22). 

Konflikten förstoras på så sätt snabbt och innehållet i konflikten går från sak till person. En 

konfliktsituation består i regel av 10 % sakinnehåll och 90 % känslor. Konflikten kan vara ett 

resultat av värderingsmotsättningar och behovskollisioner men det också röra sig om integritet 

och självkänsla (Brännlund, 1991).  

   Det är viktigt att förstå varför en konflikt uppstår och att man blir medveten genom egna 

erfarenheter (Mantovani, 1999). Konflikter uppstår ofta i strävan efter att uppnå ett mål. De 

vanligaste anledningarna till konflikter menar Bondesio (1992) går att se utifrån brister i 

personligt beteende, struktur eller kommunikation. Det finns även många underkategorier till 

dessa huvudanledningar. I Bondesios undersökning framkommer att mer än hälften av alla 
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konflikter i skolan har personligt beteende som huvudorsak, strukturella faktorer utgjorde 

mindre än 30% och kommunikation 20%. 

 

5.1.4 Bemötande av konflikter 
 

”Finns det några allmängiltiga metoder och knep för hur konflikter skall angripas och lösas?”  

frågar sig Ohlsson (1995, s. 65). En grundläggande del av arbetet med konfliktlösning är att 

de inblandade låter sig erkänna att olika konflikter förekommer. Ohlsson efterlyser en mer 

naturlig och mer avspänd inställning till att konflikter förekommer. Vi behöver få tillåtelse att 

mer kritiskt kunna debattera våra förhållanden på arbetsplatser och sträva mot att utveckla 

nära och personliga relationer för en bättre arbetsmiljö. 

    Ohlsson (1995) skriver också att det är viktigt att arbeta förebyggande med konflikter och 

att man utvecklar en konsekvent, metodisk och långsiktig personalpolitik. Goda exempel på 

en bra personalpolitik kan exempelvis vara välutvecklad introduktions och 

informationsrutiner på arbetsplatsen.  

    Ellmin (1985) menar att en konfliktfri zon är något av en utopi. Konflikter är viktigt för 

förändringar i såväl skola som samhälle. Några av anledningarna till att man undviker 

konflikter är att man känner en osäkerhet i om man har rätt, om konflikten leder någonvart 

och ofta finns det en rädsla för att själv hamna i svårigheter. Ellmin menar också att det ofta 

saknas konfliktstudium som sker gemensamt, målmedvetet och under trygga former. Det är 

också viktigt att konflikter uppmärksammas i tid och att man tar hänsyn till såväl inre som 

yttre miljö hos de inblandade.  

    ”Jag är rädd för konflikter”  är en vanligt förekommande replik under medlings- och 

konfliktshanteringskurser skriver Lind (2001). Detta är helt naturligt och att dessa känslor 

finns även hos henne. Rädslor är dock till för att övervinnas och de flesta kan finna nya sätt att 

agera på. Är vi rädda för små konflikter är det inte konstigt om dessa utvecklas till större 

konflikter som blir än mer svårlösta. Konflikter är ett tecken på att vi är i behov att ändra vårt 

handlingssätt vare sig det är en intern eller extern känsla. 

     Vi skall försöka möta konflikter med spänning och inte med oro. För att lösa konflikter 

behövs kreativitet och fantasi och man måste vara beredd att prova nya saker (Lind, 2001). 
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5.1.5 Skillnaden mellan konflikt och mobbning 
 

Mobbning är förstås också ett allvarligt problem men bör trots detta inte hanteras på samma 

sätt som konflikter. Detta är något som Lind (2001) uppmärksammar. Lind anser att en av de 

viktigaste skillnaderna mellan mobbning och konflikt är att det förstnämnda utgör en lång och 

plågsam process där flera personer förtrycker en person medan en konflikt kan vara kortvarig 

och att syftet inte behöver vara att skada. Lind menar att vid båda tillfällena krävs en vuxens 

stöd, men i medlingen är det eleverna själva som genomför medlingen. Lind menar att även 

om medling kräver stöd av en vuxen så är de vuxnas roll vid mobbning mer långvarig. 

    I Svensk ordbok är skillnaden: Konflikt = svårartad motsättning som måste lösas. Mobba = 

utsätta för (kollektiv) förföljelse genom att göra till hackkyckling (Lind, 2001). 

    Lind (2001) citerar Dan Olweus, professor och forskare, som skriver om mobbning;  

 

    En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa 

handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person 

skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons 

personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering. (Lind, 2001 s.15) 

 

Jag anser att det är viktigt att definiera skillnaden mellan dessa två begrepp som Lind (2001) 

också menar bör bemötas på olika sätt. 

 

6. Konflikter  på arbetsplatsen 
     

Ohlsson (1995) menar att konflikter på arbetsplatsen är resultat av flera faktorer t.ex. 

förhållanden i arbetsmiljön, bristande utbildning vad det gäller de anställdas kunskaper om 

konflikter. Men spänningarna kan också vara resultat av olika ideologiska och kulturella 

skillnader på arbetsplatsen. Vi tenderar att förtränga konflikter och inte låtsas om dem. Det 

finns dock arbetsplatser och organisationer där man tar itu med konflikter på ett pedagogiskt 

sätt.  

    Ohlsson (1995) hävdar att för att arbeta med konflikter måste vi kommunicera på ett rakt, 

öppet och konstruktivt sätt. Konflikter på arbetsplatser härrör sig ofta till makt- och 

inflytandestrukturen och i vissa fall stärker ledare sina positioner genom att inte ta itu med 
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konflikter. På detta sätt växer konflikten och blir allt mer svårlöst. Ohlsson vill visa på 

förebyggande åtgärder för att förbättra miljön på det psykosociala planet.    

    Ohlsson (1995) som själv arbetar som personaladministratör belyser vikten av att se hela 

organisationen och personalfrågor ur ett större perspektiv. Det är viktigt att se de 

arbetsmiljömässiga och psyko-sociala och konsekvenser som olika förändringar kan resultera 

i. Det är viktigt att tänka bortom revirtänkandet som är vanligt förekommande. 

Personalutbildning och allmänkunskap om vad som sker på arbetsplatsen är viktiga steg för 

att förhindra detta. Strävan skall ligga i att komma till kärnan av problemet för att sedan 

arbeta med detta på ett bredare plan och främja integration. Relevant är också att vi inte skall 

koncentrera för mycket på enskilda individer. Problemen ligger ofta kvar trots omplaceringar 

eftersom konflikter tenderar att ligga på ett djupare plan. 

     Konflikter om makt och inflytande får ofta tråkiga konsekvenser som att de inblandade 

skyller på varandra och förnekar sin egen skuld. En stor del av detta har att göra med prestige 

och det är då viktigt att kunna nollställa sig för att se konflikten ur ett större perspektiv. Det 

kan också vara av fördel att ta in någon utomstående för hjälp. Det är viktigt, inte minst för en 

chef eller ledare att vara tydlig vad det gäller budskap, instruktioner m.m. och att denne är 

konsekvent i sin ledarroll. Det är viktigt att ledaren kan skapa en lugn och harmoni för att 

kunna få en god kommunikation med sin anställda. Ledaren får då anställda som vågar vara 

raka och ärliga (Ohlsson, 1995).  

 

 

7. Konflikter  i skolan 
     

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, (1994) redogör inte direkt för 

hur skolan skall arbeta med konflikter, men innehåller vissa direktiv för hur vi skall bete oss 

mot varandra. T.ex. skall ingen utsättas för kränkning eller känna sig otrygg i skolan. Det 

framhålls också att det är viktigt att trakasserier skall bekämpas aktivt och att eleverna skall få 

lära sig förståelse för andra människor. Eftersom Lpo94 är ett av de styrdirektiv som lärare 

har att rätta sig efter anser jag att det kan var värt att beakta vad som står i läroplanen vad det 

gäller värdegrunden. 

 

Mål som skolan ska sträva efter är att var je elev: 

    *  Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter 
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    *  Respekterar andra människors egenvärde 

    *  Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverka till att 

bistå andra människor 

    *  Kan leva sig in i och förstå andra människor situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen 

    *  Visar respekt för och omsorgen om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Lpo94 s.12) 

 

Riktlinjerna i Lpo94 säger att alla som arbetar i skolan skall aktivt arbeta mot förtryck och 

trakasserier av grupper eller individer. Andra riktlinjer är att skolan skall präglas av solidaritet 

mellan människor, ett demokratiskt förhållningssätt och respekt för den enskilda individen 

såväl som ansvar för andra (Lpo94, 1994). 

    Läraren skall enligt Lpo94 lyfta fram det svenska samhällets värdegrund och tillsammans 

med eleverna komma överens om de konsekvenser detta får för personliga handlandet. 

Läraren skall också motverka och förebygga alla typer av kränkande behandling och 

tillsammans med sina elever skapa regler för att förhindra att detta uppstår (Lpo94, 1994).       

 

7.1 Läraren som konflikthanterare 
 

Konflikthantering har blivit allt viktigare då konflikter har blivit allt mer vanligt 

förekommande under senare år menar bl.a. Lind (2001) och Bondesio (1998). 

Konflikthantering i skolan är viktigt då skolan är en av samhällets största mötes- och 

arbetsplatser där det finns många aktörer och att konflikter uppstår mellan såväl barn som 

vuxna på många olika plan. Lärarens yrkesroll har förändrats då mål och regelsystem inte 

alltid stämmer överens.  Det är viktigt att de som arbetar i skolan eller framför allt med 

skolfrågor blir medvetna om hur verkligheten ser ut ( Ellmin, 1985 ). 

     För att kunna förmedla vid konflikter krävs det att ledaren/läraren har vissa färdigheter 

menar Wahlström (1996). Hon menar vidare att det är en kommunikativ kompetens att kunna 

lösa konflikter vilket är särskilt viktigt för personer i någon form av ledarinställning. En 

konflikträdd ledare riskerar lätt att någon annan tar makten. Konflikthantering är en 

” livskunskap” som inte minst är viktig för pedagoger att vidareföra till sina elever.  

    Konflikthantering är också en viktig del i socialisationsprocessen. Den är viktig för att få 

eleverna att klara den mellanmänskliga samlevnaden.   Många konflikter lämnas därhän 

alltför länge vilket leder till en ” isbergsproblematik”  där problemet förstoras och laddas och 

blir allt mer svårhanterligt (Wahlström, 1996). 
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     Ellmins (1985) litteratur har som syfte att bidra till att bättre kunna genomföra läroplanens 

avsikter i olika avseenden.  Samverkan, tolerans, respekt och likaberättigande är 

nyckelbegrepp i läroplanen och det är viktigt att vi kan minska osäkerheten, tvekan och 

rädslan inför konflikter. Ellmin har lagt tyngdpunkten på vardagskonflikter som kan ha sin 

grund i t.ex. språkliga och sociala bakgrunden. Skolan kan också ses som ett socialt system 

där det finns makt och yrkesroller. Konflikthantering skall ske med ömsesidighet, delaktighet, 

respekt och tolerans och med konkreta vardagsnära mål för ögonen. Det är viktigt att man i 

skolan arbetar med flera komponenter samtidigt för att finna orsakerna till konflikterna och att 

man alltid tar hänsyn till attityder och beteenden. Ellmin menar att det är viktigt att öka 

kunskapen om ”hur verkliga människor fungerar i verkliga situationer”  (Ibid. s156) och vad 

som styr människors beteenden och påverkar känslor. 

     

7.2 Skolan som mötesplats och socialt system 
  

Ellmin (1985) anser att det inte är särskilt konstigt att det ofta råder konflikter i skolan då det 

är en plats där idéer, åsikter och handlingsalternativ är en del av inlärning, problemlösning 

och beslutsomfattande. Konflikter råder ofta bland såväl personal som elever. Ellmin anser att 

det kanske mest betydelsefulla är att ställa sig frågan; ”Vilka påfrestningar ställs människor –

lärare och elever- inför i och utanför skolan?”(Ellmin, 1985 s.155). Det är också viktigt att vi 

reder ut vilka situationer och händelser som upplevs som positiva/tillfredsställande för aktörer 

i skolan respektive vilka situationer som upplevs som negativa och påfrestande. Vi bör 

därefter ta reda på var situationen uppstår, vem/vilka som är inblandade och vad det är som 

händer. För att sedan ställa sig frågan: ”Vilka händelser och förhållanden kan förklara det 

hela? Hur kan vi göra för att öka det positiva och minska det som upplevs som negativt?”  

(Ellmin, 1985 s.155) 

         

7.3 Konflikthantering och inverkan på elever 
  

Mantovanis (1999) undersökning om effekten av konflikthanteringsutbildning för en grupp 

sjundeklassare visar att dessa typer av utbildningar kan ge positiva resultat. Före och efter 

utbildningen fick eleverna fylla i ett formulär där de fick rangordna 30 påståenden som var: 

Vad de trodde konflikter var, Erfarenheter av konflikter, Hur de löst konflikter, Hur de 

uppträtt under konflikter, Dess roll och ansvar i konflikten. Alla fick konflikthanterings 
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journaler som baserats på riktiga konfliktfall för att bli medvetna om egna känslor, reaktioner 

och personlig utveckling genom utbildningen. Mantovani fyllde varje vecka i en loggbok där 

hon observerade stora skillnader i attityder genom utbildningen.  

    Innan utbildningen visste en del av eleverna inte ens vad en konflikt var. Vissa av eleverna 

trodde att konflikt endast rörde sig om slagsmål. Utbildningen gjorde eleverna mer medvetna 

om sina egna roller och vikten av att kommunicera. De fick också insikt i hur absurda många 

konflikter var och hur de enklast kunde lösas (Mantovani, 1999).     

    Wheelers (1994) undersökning om klassrums konflikter (bland yngre åldrar) visar på 

strukturen av en vanlig konflikt. Vanligen uppkommer konflikten genom kontroll av fysisk 

eller social omgivning t.ex. kontroll av leksaker, moral, fysisk skada och individuella 

rättigheter. Det sistnämnda kan gälla t.ex. bestämmelser för en viss aktivitet. Strategin för 

konflikten utgörs av fysisk och/eller verbal taktik. Den verbala taktiken kan vara aggressiv 

eller icke-aggressiv. Språket kan bestå av allt ifrån enkelt motstånd till mer utvecklat 

resonerande eller förnekande. Ofta använder sig barn av övertag som t.ex. ålder eller kunskap. 

Resultaten av konflikten kan se ut på flera olika sätt: De inblandade lägger ner konflikten och 

går vidare. En vuxen bestämmer lösningen av konflikten. Den ena parten ”ger sig”  och låter 

den andre bestämma. Parterna kommer fram till en gemensam uppgörelse. Ofta är det så att 

strategin bestäms utifrån hur konflikten ser ut och varierar även utifrån erfarenheter av 

konfliktens resultat. Strategin påverkas också av de inblandades ålder. Objektkonflikter är 

bland yngre barn ofta fysiska, men tenderar att bli mer verbala ju äldre de blir. Om konflikten 

får en fredlig lösning brukar interaktionen fortsätta till skillnad om konflikten upphör genom 

fysisk dominans då interaktionen upphör. 

    Vid barns konflikter har det uppmärksammats att de påverkas av lekyta, tidigare relationer 

och vuxnas närvaro. Om det är två stycken som leker är det vanligare att interaktion fortsätter 

trots konflikt. Vid liten lekyta är konflikter vanligare. Lekte de inblandade före konflikten blir 

konflikten lättare att lösa. Vid kooperativa lekar uppstår mindre aggressivitet än bland de som 

lekte ensamma eller två och två. Barnen tenderar att ta mer ansvar för sina handlingar när 

ingen vuxen är närvarande. Det har också visat sig att konflikterna blir mer aggressiva när en 

vuxen är närvarande. Vuxnas fel vid konflikthantering är ofta att de är inkonsekventa eller har 

någon typ av fördom (Wheeler, 1994). 
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7.4 Konsekvenser för lärare 
 

Undersökningar i skolmiljö, som t.ex. Wheeler (1994), har visat att många lärare har mycket 

att lära om konflikter och bör ta hänsyn till vissa aspekter då de upplever konflikter. Vilka är 

barnens intentioner? Är det en konflikt eller en verbal lek? Barnen blir bättre på att lösa 

konflikter då de blir mer verbala. Låt dem försöka själva eller hjälp dem att finna ord för vad 

de vill uttrycka. Det är bra om läraren avvaktar innan denne går in i konflikten, förutsatt att 

det inte rör sig om en aggressiv konflikt. Lekte barnen innan konflikten uppstod är det lättare 

att motivera dem att finna en lösning. Det är viktigt att se till att lekutrymmet är tillräckligt 

och att eleverna har tillräckligt material för att slippa gå in i konflikter om olika objekt. 

Läraren bör kunna ge guidning för hur eleverna själva skall kunna lösa de konflikter som 

uppstår (Wheeler, 1994). 

    Lärare har ett stort ansvar då skolan har möjlighet att påverka unga människor positivt 

såväl som negativt. Kan lärarna ge eleverna verktyg för att hantera konflikter kan det på lång 

sikt förbättra samhällsklimatet och reducera våldet. Det krävs då att lärarna har den kunskap 

som behövs för att lära ut konflikthantering. Det är viktigt att skolpersonalen ger klara regler 

och riktlinjer eftersom vissa elever inte vet några andra sätt än våld för att lösa konflikter och 

är inte medvetna om konsekvenserna av sitt handlande. För att klara av detta arbete behöver 

lärarna träning, support och uppmuntran (Mantovani, 1999).  

 

8. Konflikthanter ing 
 

Det finns många olika sätt att hantera och bemöta konflikter. Under detta avsnitt ämnar jag 

lyfta fram metoder som fått goda resultat såväl metoder som resulterar i kortsiktiga lösningar 

av konflikter. 

8.1 Förebyggande konflikthantering 
       

Jag anser att ett av de kanske bästa sätten att arbeta med konflikter borde rimligtvis vara att 

förhindra att de överhuvudtaget uppstår. Ellmin (1985) uppmärksammar vikten av att 

förebygga konflikter. Han anser att först ingripa då konflikten redan har uppstått är att arbeta 
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mot tiden, men påpekar samtidigt att det är ganska svårt att dra en gräns mellan förebyggande 

och faktisk konflikt. 

    Wahlström (1996) redogör för färdigheter för att bli bättre på att kommunicera med 

andra vilket kan förhindra att konflikter uppstår. Dessa är: 

 

- Att se och inse att alla inte är som man själv 

- Att ha tillgång till sina egna känslor och förstå andras 

- Att bli medveten om betydelsen av kroppsspråket  

- Att tala så att andra förstår vad man menar 

- Att kunna följa konflikthanteringsmetoder i fyra steg- och kunna skilja på person och problem. 

(Wahlström, 1996 s.15) 

    Wahlström (1996) belyser vidare vikten av hur vi uttrycker oss, då vi pratar med barn. 

Kroppsspråket väldigt viktigt och barnen tror inte på vad vi säger med ord om vi kroppsligen 

ger uttryck för något annat.  Ett tydligt kroppsspråk ger också intryck av självkännedom.  

    Vi skall inte bara tänka på hur vi uttrycker oss utan även hur vi lyssnar, menar Wahlström. 

Lyssnar vi ordentligt kan vi få betydligt mer information än vi kan få av t.ex. en text. Hon 

menar också att barn är väldigt lyhörda till ansiktsuttryck, röstläge och kroppsspråk. Det är 

svårt att lyssna till varandra i konflikter då vi påverkas av starka känslor, det blir lätt så att vi 

försöker överrösta varandra. När man själv har fått tala till punkt är det också lättare lyssna till 

den andre. Det är ytterst viktigt att man försöker sätta sig in i den andres perspektiv. För att 

visa att man lyssnar till den andre föreslår författaren att man reflekterar över vad som sägs 

t.ex. ”så du ser alltså problemet som….” (Wahlström,1996 s.27). 

     

8.2 Metoder för konflikthantering 
 

För mig som pedagog är det väsentliga egentligen inte hur vi kategoriserar konfliktbegreppet 

utan hur vi faktiskt hanterar de konflikter som uppstår. 

    Några grundläggande tankar presenteras av Wahlström (1996). 

Wahlström belyser vissa moment, färdigheter och insikter för konflikthantering. Hon delar 

upp konflikthanteringen i olika steg som är lämpliga som utgångspunkt: 

 

- Att skilja på person och problem 

- Att ge struktur att följa i processen 

- Att hjälpa dem som har konflikten att själva komma fram till en lösning. (Wahlström, 1996 s.9-10) 
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Författaren framhåller att vi tvingas att acceptera varandras olikheter och även lära sig förstå 

sina egna känslor och värderingar för att förstå hur de skiljer sig från andra. Vid konflikter 

tenderar vi ofta att fastna vid vad som hände men vi bör också ta hänsyn till vilka känslor som 

spelar in. Detta är en central poäng i t.ex. medling och lyfts fram av flera forskare och 

författare som t.ex. Lind (2001). Vi vuxna försöker ofta bortse eller undvika att ta itu med 

våra känslor. Istället bemöter vi känslor genom att bagatellisera, moralisera eller ironisera 

över dem. Det är viktigt att ta hänsyn till känslorna i en konflikt för att den skall få en 

tillfredsställande lösning för bägge parter (Wahlström, 1996). 

    Wahlström (1996) fastslår att, särskilt när det gäller konflikter, bör vi tänka på att ”det 

viktigaste är ju inte hur jag själv tycker att omgivningen ska uppfatta mig, utan vad de faktiskt 

upplever”  (Wahlström, 1996 s.68). Det är viktigt att tydligt uttrycka sina känslor men på ett 

sådant sätt att konflikten inte trappas upp ytterligare. Wahlström talar också om vad hon kallar 

” jag-budskap” vilket innebär att då vi talar under en konflikt bör man alltid utgå från sitt eget 

perspektiv t.ex- ”Jag upplever det som att du…” istället för att påpeka hur den andra agerar 

”Du säger alltid…”. 

    Kommunikation är viktigt vid konflikter. För att undvika att skuldbelägga är det viktigt att 

använda sig av ”Jag-budskap” d.v.s utgå från sig själv. För att undvika missförstånd bör man 

lyssna uppmärksamt och gärna upprepa vad den andre säger (Mantovani, 1999). 

     

8.3 Kompissamtal 
 

Edling (1995) redogör i sin bok för hur man i en lågstadieklass i Helsingborg har arbetat med 

att uppmärksamma konflikter på ett tidigt stadium. Metoden kallas ”kompissamtal”  och 

introducerades av specialläraren Margareta Runstedt-Christensen och klassföreståndaren Eva 

Bergman. Grundtanken med metoden är att eleverna ska lära sig att själva reda ut de 

konflikter som uppstår. Runstedt-Christensen och Bergman menar att det är viktigt att på ett 

tidigt stadium göra eleverna medvetna om det sociala spelet, bygga upp självförtroendet och 

öva sig på känslomässig träning. De anser också att det är viktigt att visa hur man kan lösa 

konflikter med ord och träna upp förmågan att lyssna samt empati. 

    Metoden fungera på så sätt att man sitter i en ring på golvet, för att man skulle kunna se 

varandras ansikten. Eleverna får sedan möjlighet att berätta om de själva har rett upp en 

konflikt som de varit inblandade i under veckan. Man uppmuntrar här självständig 

konflikthantering. Under en andra rundfrågning frågar läraren eleverna om de har gjort någon 



 23 

ledsen under veckan och ber dem redogöra för detta. Under den tredje rundfrågningen får 

eleverna möjlighet att berätta om de varit med om något liknande under veckan. Lärarens roll 

skall vara att objektivt vägleda eleverna och inte vara dömande. Runstedt-Christensen och 

Berg menar att syftet med samtalet är att man skall kunna mötas kring konflikter. De anser 

också att det är en fördel om två lärare närvarar då de ene kan studera reaktioner som uppstår 

hos eleverna under samtalet. Runstedt-Christensen och Berg påpekar dock att det ibland kan 

vara nödvändigt med enskilda samtal då vissa elever finner obehag av att prata i grupp men 

också vid mer problematiska konflikter som mobbning (Edling, 1995). 

    När det gäller ”kompissamtalen”  menar lärarna att de inte har varit några problem att få 

igång diskussionerna då det oftast finns någon i klassen som inte har något emot att tala öppet 

i grupp. Lärarna menar att om denne börjar med ett ”erkännande” hänger ofta de andra på 

(Edling, 1995).  

    Lind (2001) uppmärksammar också kompissamtal och redogör för några grundläggande 

idéer vad det gäller kompissamtal. Övningarna grundar sig på att både elever och lärare skall 

dela med sig av sina känslor, hela gruppen skall var vara delaktig, namn får inte nämnas utan 

bara omständigheterna. Eleverna kan t.ex. spela upp händelser som har inträffat. Detta ger 

tillfälle för eleverna att träna upp sitt kroppsspråk. För att tydliggöra strukturen av detta har 

jag använt mig av en av Linds övningar som bilaga (se bilaga 1).   

 

8.4 Problem vid förhandling 
     

Då en konflikt uppstår är det vanligt att man vänder sig till en tredje part för att finna stöd. 

Detta leder dock att det blir fler inblandade och konflikten blir mer svårlöst. En annan vanlig 

variant är att den tredje parten (oftast läraren) förväntas ge något straff eller hotar att berätta 

om konflikten för en högre instans. Förhandling är kanske den vanligaste metoden vad det 

gäller konflikthantering vilket beskrivs som en process där två eller flera parter diskuterar för 

att försöka nå en överenskommelse. Resultatet blir ofta att alla parter känner sig som förlorare 

(Lind, 2001). 

    Lind framhåller också skiljedom, en juridisk term för när parter inte själva kan komma 

överens, då en tredje part kallas in för att lösa konflikten och besluta vad som skall ske, ofta 

läraren. Detta leder till att eleverna inte lär sig lösa framtida konflikter.  
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8.5 Kortsiktiga metoder 
 

Vilka metoder som används vid en konflikt beror i mycket på hur konflikten ser ut och vilka 

möjligheter den som skall lösa konflikten har. I Bondesios (1992) undersökning om hur 

sydafrikanska rektorer hanterar konflikter i skolor med stora problem går det att 

uppmärksamma många olika konflikthanteringar. Det är värt att poängtera att det är svårt att 

klassificera både konflikt och hanteringsmetod då konflikten ofta utvecklas eller befinner sig i 

olika skeenden. De metoder/tekniker som diskuteras är: dominans, undvikande, kompromiss, 

bagatellisering och samarbete. Vid konflikter mellan elever och mellan elever och lärare var 

dominans den vanligaste metoden för att hantera konflikter. Denna metod karaktäriseras 

genom auktoritärt synsätt, brist på diskussion, krav och hot om följder. Även bagatellisering, 

”överslätning”  men då främst i konflikter mellan föräldrar och ledning men även mellan lärare 

och elever förekommer. Metoderna funkade i detta fall främst som tillfällig lösning. 

Undersökningen visade även att samarbete var relativt sällsynt och användes främst vad det 

gällde mellanskolskonflikter. Undvikande förekom i alla typer av konflikter men i liten 

procent. Kompromiss förekom också i de flesta konflikttyper men särskilt då det gällde 

konflikter mellan lärare och ledning.  Resultatet av undersökningen visade att samarbete fick 

ett positivt resultat. Dominans användes i första hand när konflikten var stark och det var kort 

tid att agera. Kompromiss och undvikande sågs som korttidslösningar (Bondesio, 1992). 

    Trots olikheter vid konflikter finns det generella riktlinjer och Bondesio (1992) gör följande 

rekommendationer. Konfliktträning är viktigt för alla rektorer och det krävs kunskap om 

konfliktens natur och källa för att göra diagnos och finna bästa metod. Kunskap är dock inte 

nog utan det krävs träning t.ex. av simulerade konflikter. Konflikthantering borde finnas i 

utbildningen av lärare menar Bondesio.  

 

8.6 Medling 
 

En av de metoder för konflikthantering som använts mycket utomlands på senare år har varit 

medling. Därför har jag valt att fördjupa mig i Linds bok Medkompis – Medling och 

konflikthantering i skolan (2001).  

    Medling har sitt ursprung i rättsväsendet i USA och Kanada och de är också där det 

används som mest, men även Norge och England är föregångare. I många delstater i USA har 

elever på olika nivåer fått utbildning i medling. Även personal som t.ex. skolmatspersonal och 
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vaktmästare har fått utbildning i medling då de ofta är närvarande då konflikter uppstår. 

Skolklimatet har i dessa stater förbättrats med minskat våld och färre avstängningar. Även i 

Norge och England har arbetet med medling fått positiva resultat. (Lind, 2001) 

    Författaren redogör för hur medling till en början mötts av skepsis av lärare och föräldrar 

men att de ändrat inställning efter att ha upplevt de positiva resultaten. Lind (2001) redogör 

också för olika teorier vad det gäller grundvärderingar som medling framhåller t.ex. att vi alla 

är likvärdiga, konflikter är en del av livet, vilka konsekvenser olika agerande får m.m. 

    Den stora skillnaden mellan medling och skiljedom är att den tredje parten inte skall 

besluta om lämplig lösning utan underlätta för de inblandade parter att själva finna en 

överenskommelse, en vinna/vinna-situation. Vinna/vinna-begreppet är också en central del i 

medlingen och detta innefattar att ta reda på vad som ligger bakom konflikten och varför de 

har agerat på det sätt som de gjort (Lind, 2001). Detta uppmärksammas också av Wahlström 

(1996).  Det är viktigt att ställa sig frågorna vad de inblandade vill få ut av medlingen och vad 

de behöver för att nå fram till en lämplig lösning. Lind (2001) och Wahlström (1996) vill båda 

betona att det som skiljer medling från andra typer av konflikthantering är att man här tar 

hänsyn till både fakta och känslor. 

    Linds (2001) definition av medling är: ”Medling är en stegvis process där en opartisk tredje 

part hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att själva komma fram till en ömsesidigt 

godtagbar överenskommelse”  (Lind, 2001 s.5). Lind lyfter fram två grundläggande frågor 

som bör gälla vid medling: ”Vad har hänt?”  och ”Hur känner du för det?” . Det är viktigt att de 

inblandade upplever att de har fått göra sina röster hörda, det är då troligare att lösningen blir 

varaktig. Medlingen skall utgöra ett stöd för parterna i en konflikt, bidra till att strukturera 

problemen och att parterna skall få möjlighet att yttra sina intressen och behov. Processen 

syftar också till att stimulera parternas självförtroende genom att föra över ansvaret för 

konflikten och dess lösning på parterna själva. Medlaren ska verka som en katalysator för att 

hjälpa parterna att finna lösningar som de själva inte ser eller inte tror är möjliga. Vanligen 

börjar parterna utifrån sina invanda ståndpunkter som ofta innehåller generella och 

skuldbelagda uttalanden. Processen ämnar förflytta parterna från sina positioner till 

bakomliggande intressen. Genom att parterna släpper sina ståndpunkter förändras situationen 

från person mot person till två, eller flera, personer mot problemet. Medling bygger mycket på 

flexibilitet och det är viktigt eftersom vårt samhälle ständigt förändras. (Lind, 2001) 

    Wahlström (1996) som också är en förespråkare för medling lyfter fram att det kan vara 

viktigt att göra en skriftlig överenskommelse mellan bägge parter och att man utvärderar 

utvecklingen även i fortsättningen. Wahlström påpekar att syftet inte är att ta reda på vems fel 
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det är, att skuldbelägga eller att avgöra vad som borde ha gjorts tidigare. Det är viktigt att vi 

inte har en förutbestämd mening om lösningen på konflikten utan att utgångspunkten skall 

finnas i nuet och att man sedan skall se framåt. Wahlström menar att medlingen kan försvåras 

av inre konflikter och att man då projicerar känslor på andra istället för att se till sina egna 

dåliga och goda sidor  

    Jag tänker kortfattat redogöra för de fyra stegen som utgör medlingsprocessen enligt 

Wahlström (1996). Först och främst måste medlaren på ett objektivt sätt definiera problemet 

och urskilja vad som är känslor och värderingar och vad som är fakta. Det andra steget är att 

inblandade parter skall få uttrycka sina känslor. Wahlström påpekar vikten av att man här 

använder sig av jag-budskapet. Under det tredje steget skall man tillsammans, trots att det kan 

verka omöjligt, försöka finna ett kreativt sätt för en positiv utveckling. Kortfattat menar 

Wahlström (1996) att man här diskutera med inblandade parter vad de vill ska hända. Under 

det sista steget diskuteras vilka praktiska ätgärder som krävs för att nå en förlikning.  

           Under medlingen är det viktigt att ingen avbryter den andre eller använder skällsord. Det är 

också viktigt att alla inblandade anstränger sig för att hitta en lösning. Medlingen skall ske 

utan fördömanden, moraliseringar och värderingar. 

    Mål man vill uppnå är att skapa en atmosfär som är vänlig, icke dömande och informell, 

minska nervositet, ilska eller rädsla, få till stånd en överenskommelse, följa grundreglerna 

bekräfta de framsteg som gjorts. 

    Det är viktigt att förklara medlarens roll och att denne inte är ute efter en färdig lösning 

eller vad som är rätt och fel. Det viktiga är att vägleda de inblandade och koncentrera sig på 

vad som ska ske framöver. Medlaren förklarar vad som kommer att hända för de inblandande 

och låter dem lägga fram hur de ser på problemet och redogöra för sina känslor. Det ges även 

tid att diskutera möjligheter och tillvägagångssätt. Viktigt är det också att presentera regler 

som att man inte ska avbryta eller skuldbelägga varandra. De inblandade bör även vara på det 

klara med att det råder sekretess (Wahlström, 1996). 

 

8.7 Medkompis i praktiken 
 

Lind (2001) framhåller att den som agerar medkompis, medlare, bör vara en elev från årskurs 

6 och uppåt. Eleven kan då medla både mellan jämnåriga men också för yngre elever. Ligger 

konflikten mellan elev och lärare kan det vara lämpligt att använda sig både av en elev och en 

lärare som medlare. Medling handlar inte om att skuldbelägga någon part eller diskutera vem 
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som har rätt eller fel. Vid medling är själva processen lika viktig som målet och att man 

strävar efter en vinna/vinna-lösning d.v.s. båda parter är tillfredsställda. Detta är inte lätt men 

möjligt. 

    Jag tänker ytterst kortfattat redogöra för hur Lind (2001) menar att ungdomar lär sig 

medling. Först och främst måste undervisningen vara intressant och underhållande. Vi lär oss 

bäst genom praktiska övningar som ger upplevelser, reflektion, ny förståelse och ny 

erfarenhet. Det är en grupprocess och det är viktigt att gruppens värderingar etableras. 

    ”Till en början bygger vi mentala modeller som vi tränar i de praktiska övningarna för att 

testa hur de ser ut i det verkliga livet”  skriver Lind (2001 s.43). Detta övar man sedan genom 

rollspel. För att göra undervisningen underhållande används olika inlärningsmetoder som: 

Presentation av teorier; rollspel, bearbetning och samtal, diskussioner, uppgifter som eleverna 

ska hantera antingen på lektionstid eller hemma, ”brainstorming” /kreativ kartläggning,  

fallstudier, metaforer och historier och arbete i par eller smågrupper. 

    Medkompisutbildningen sker under sex veckor med sex sammankomster. Linds bok (2001) 

innehåller övningar att genomföra i grupper som utbildas till medlare. Boken innehåller också 

en kort instruktion till personal som ska hålla i verksamheten. Även ett kompendium till 

elever som skall utbildas till medlare innefattas i boken. Jag har valt att lyfta fram några av de 

övningar som Lind presenterar som bilaga (se bilaga 2). 

    För att man på ett bra sätt skall kunna utbilda elever till medlare krävs att de får 

grundutbildning i kommunikation, samarbete och bekräftelse.  Det är då viktigt att medlarna 

är medvetna om grundläggande värderingar. Medlarna skall återberätta och summerar vad 

parterna sagt för att undvika missförstånd. Medlaren hjälper sedan till att definiera problemet 

för att sedan fråga vad parterna behöver för att kunna nå en lösning på problemet. Medlarens 

roll är också att genomskåda undanflykter hos dem som har konflikten och även se om någon 

har något att vinna på att konflikten består (Lind, 2001). 

    Det gäller att skapa sammansättning av medlare (bland både elever och lärare) med olika 

kulturella bakgrunder för att nå mångfald. Även stökiga elever skall ges chans att utbilda sig 

till medlare då de har visat sig fungera bra för ändamålet. Övningarna är till för att stärka 

deltagarnas förtroende för varandra och våga tala i grupp. Även tillit, kommunikation, 

bekräftelse, självkänsla och samarbete tränas (Lind, 2001). 
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8.8 När medling inte fungerar 
 

 Det är bra att ta till medling i ett tidigt stadium av konflikten men Lind (2001) påpekar att 

metoden också har sina begränsningar. Jag har sammanfattat Linds tankar för då metoden inte 

fungerar. Detta menar Lind är när en part inte vill medverka och då en person ofta 

förekommer i medlingsfall. Det är då värt att överväga om medling verkligen är rätt sätt för 

den personen. Kanske är det då aktuellt med någon form av specialisthjälp. Förekommer det 

våld eller hot bör medlingen genast avbrytas. Lind vill poängtera att vid svåra konfliktfall kan 

det vara värt att kalla in kurator eller annan specialistpersonal. 

 

    

9. Resultat 
 

Jag kommer att under detta avsnitt redogöra för de resultat som framkommit av mina 

intervjuer med lärarna. Jag har valt att strukturera upp avsnittet utifrån mina fem huvudfrågor.

  

9.1 Resultat av intervju 
 

Vilka typer av konflikter möter du i skolan? 

    Lärarna menar att konflikter varierar i väldigt hög grad men kan delas upp i 

vardagskonflikter som utgörs av slagsmål, verbal osämja o.s.v. Pojkar är överrepresenterade i 

denna kategori där konflikterna oftast är ganska enkla att lösa. Den andra stora 

konfliktkategorin är utfrysning som dock är betydligt mindre vanlig än vardagskonflikten. 

Denna typ av konflikter är vanligast bland flickor och utgörs av ett mer sofistikerat sätt att 

visa ovilja mot en person. 

 Vardagskonflikten uppstår oftast mellan två parter men tenderar att ”dra med en svans”  av 

andra elever som ställer sig bakom någon av de inblandade parterna. Konflikten kan utgöras 

av bråk (slagsmål) som är vanligast bland pojkar. Upprinnelsen kan vara en ” lek då någon tar 

i för hårt och övergår till allvar” . Även ” rättvisekonflikter”  är en vanlig del i skolvardagen 

eller att de gör/säger saker mot/till varandra. En av lärarna påpekar att ”konflikter varierar lika 

mycket som det finns elever” . 
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    Flera av de intervjuade påpekar också att det finns tydliga skillnader mellan pojkars och 

flickors konflikter. Den sistnämnda gruppen är också den mest framträdande gruppen vad det 

gäller den andra konflikttypen, vilken dock är mer sällsynt, som handlar om utfrysning. De 

lärare som lyfter fram utfrysning menar att det är svårare att hantera. Lärare 2 menar att 

konflikten ”ofta går lång tid tillbaka och startat med någonting” . Ofta är de utsatta eleverna 

känsligare än andra eller avviker på något sätt. Han menar att det kan vara att de ”klär sig 

annorlunda, bryter mot gängse normer eller gör fel i sina sociala kontakter” . Lärare 5 menar 

att tjejers konflikter tenderar att vara längre. Han menar också att eleverna kan vara väldigt 

uppfinningsrika när det gäller att visa missnöje (gentemot varandra). Läraren menar också att 

unga inte alltid förstår att man kan göra ”varandra väl så illa via ett beteende” som genom 

handlingar. 

 

Hur hanterar du konflikter? 

 Den vanligaste metoden vid konflikter är att diskutera med de inblandade i ett enskilt rum, 

något som kan liknas vid medling. Lärarna menar att denna metod oftast fungerar bra vid 

vardagskonflikter och kan leda till att eleverna själva kan lösa konflikten så småningom. 

Undersökningen visar att det är sällsynt att lärarna tvingas kalla in extra personal. Även 

föräldrakontakt är förhållandevis sällsynt då detta inte ansetts vara nödvändigt. 

Samtliga lärare pratar med de inblandade i enskilt rum och låter de inblandade parter, en i 

taget, berätta vad som hänt. Detta sker så snabbt som möjligt efter konflikten även om det 

krävs att läraren får lämna klassen. Ju längre tid man väntar desto svårare blir det att reda ut 

konflikten. Fyra av fem lärare framhåller att det är mycket viktigt att lära barnen hur man 

själva kan lösa konflikten utan lärarens hjälp. 

    Lärare 2 menar att det gäller för alla att se vad det var som gick fel och att 

vardagskonflikter ofta är ganska lättlösta. Läraren tar vanligen itu med konflikten med en 

gång. Ibland sker detta helt öppet (i klassrummet) och ibland i smågrupper, detta beroende på 

hur många som varit inblandade. 

   En av lärarna betonar att han ” inte kan förändra utan bara påverka” . Han föreslår också 

eleverna andra sätt att handla för att förhindra att en konflikt uppstår. Läraren påpekar att då 

eleverna blir äldre (slutet av 5:e klass) får de, om de vill, försöka lösa konflikterna själva, i 

enskilt rum, men läraren erbjuder sig alltid att sitta med om de vill och kollar också efteråt att 

alla parter är nöjda med lösningen. Läraren menar dock att det då är viktigt att man känner 

eleverna och att de är uppriktiga vad det gäller att de är tillfredsställda med lösningen. 
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    En lärare framhåller att metoden med att eleverna själva får lösa konflikten kan vara 

effektiv. Om den fungera tenderar ”gruppen att svetsas samman”. Läraren menar dock att det 

ibland kan vara svårt att ta itu med konflikten då den precis skett och att det ibland kan vara 

bra att låta den sjunka in så de inblandade kan se konflikten utifrån och förstå sin egen roll i 

den. 

 

Vilka svårigheter kan uppstå vid konflikthantering? 

Min tanke med denna fråga var att få en bild av konflikter av der svårare slaget där de vanliga 

samtalsmetoderna inte fungerar.  

     Ibland kan vara bra att vänta med konfliktlösningen då någon inte är beredd att lösa 

konflikten och ” låta det mogna”. Eleven får då ” fundera över detta hemma” och ta itu med 

problemet vid ett senare tillfälle. Det är ytterst sällan någon vägrar bli sams, ingen av lärarna 

har (i alla fall under senare tid) blivit tvungna att kalla in extra personal som kolleger och 

psykolog. 

        En av lärarna menar att ju längre ner på stadierna man kommer desto större benägenhet 

att vilja lösa konflikterna med klasskamrater finns. Barnen upplever konflikter som väldigt 

jobbiga och det finns en rädsla för vad som skall hända. Barnen upplever en lättnad när en 

vuxen hjälper till att lösa konflikter.  

    Två av lärarna som arbetat på högstadiet upplever det som svårare då grupperingen är 

starkare och man inte alltid vill bli kompis med en viss person.  Flickornas utfrysning är 

svårare att upptäcka än killarna som är mer ”handfasta med ord och gärningar”  medan 

flickorna är mer sofistikerade med gester och miner som är svårare att upptäcka för en 

utomstående. Det är viktigt att lägga märke till ”de tysta flickorna” . Det är svårare att 

upptäcka utfrysning på högstadiet då lärarna har eleverna under kortare stunder än på 

mellanstadiet. Viktigt är det också att lärarna på högstadiet diskuterar med varandra för att 

kunna se om de gjort samma upptäckter vad det gäller elever som inte verkar må bra. Den 

kvinnliga läraren med erfarenhet av högstadiet ser också en svårighet i att man som kvinna 

”står sig ganska slätt”  då konflikterna bland killar blir fysiska. Är det omöjligt att gå emellan 

får man försöka att hämta hjälp från andra vuxna, menar hon. 

     De djupare relationer som eleverna har mellan varandra, lyfts också fram som svårhanterat, 

och särskilt de som rör fritiden och kompisar på fritiden, vilket är svårt för en lärare att 

påverka. 
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    Någon gång har det blivit aktuellt med föräldrakontakt, men det förekommer inte särskilt 

ofta. Svårigheter är också då någon ofta återkommer i en konflikt. Det kan röra sig om ”någon 

som ej knäckt den sociala koden eller inte kan lösa de konflikter som de går in i” . 

     ”Gömda konflikter”  självklart är svårare att lösa bl.a. beroende på att de inblandade kanske 

inte själva ser det som en konflikt. Det blir också problematiskt då man inte får stöd från 

hemmet om t.ex. slagsmål snarare uppmuntras (-”det är klart att man ska slå tillbaka”). 

 

Hur arbetar du med att förebygga konflikter? 

Vad det gäller förebyggande av konflikter menar lärarna att det är viktigt men också en fråga 

om tid och resurser. De menar att det är så mycket annat som ska hinnas med t.ex. de olika    

ämnenas mål. Man arbetar delvis med boken ”Livsviktigt”  som tar upp värdegrundsfrågor och 

försöker på olika sätt skapa ett bra klassrumsklimat. 

Lärare 1 menar att det är viktigt att häva även små konflikter och gnabb. Hon upplever också 

samarbetsövningar och värderingsövningar som effektiva för att förebygga konflikter. Bl.a. 

har man använt boken ”Livsviktigt”  för värdegrundsarbete. Den har fungerat som en slags 

hjälpreda för svåra situationer. Läraren menar också att barnen är duktiga på att prata om 

konfliktrelaterade frågor. Hon märker ett behov av att sådant behövs, särskilt i fjärde och 

femte klass. 

    De andra lärarna framhåller vikten av att skapa ett bra klimat ( i skolvardagen), göra roliga 

saker tillsammans som att åka på lägerskola och arbeta med gruppuppgifter, diskutera frågor 

som ofta uppkommer, d.v.s. problem som är återkommande, diskutera vilken attityd man har 

gentemot varandra. 

    Andra metoder är social träning med bl.a. kuratorn som delar upp klassen i mindre grupper 

för olika diskussioner och övningar. Lärarna menar dock att det blir mindre och mindre av 

detta p.g.a. tids- och resursbrist. En av lärarna framhåller också vikten av kontinuerligt arbete 

under längre tid. Ett problem menar han är att klassen bör delas upp i små grupper vid sådana 

övningar, vilket är svårt då man bara är en klassföreståndare. 

 

Har du någon utbildning vad det gäller konflikthantering? 

Ingen av de intervjuade har någon utbildning vad det gäller konflikthantering förutom den 

minimala/obefintliga som ”kan ha förekommit”  vid lärarutbildningen och någon enstaka 

föreläsning. 

    En av lärarna (2) har varit med i mobbningsgruppen på skolan, vilken utgörs av lärare, 

under 1 år. Eftersom det var några år sedan minns inte läraren exakt hur utbildningen gick till 
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men bestod i stora drag av 4*2 timmar med ett program med olika övningar som handleddes 

av sociologer och psykologer. 

    Samtliga lärare skulle vara intresserade av utbildning men påpekar också att erfarenhet 

leder till att man bättre klarar av att hantera konflikter. Eventuell utbildningen får gärna utgå 

från att deltagarna är aktiva t.ex. via rollspel, gruppaktiviteter och uppgifter. Under 

aktiviteterna skulle man kunna få ”experthjälp”  t.ex. nya sätt att tänka kring konflikter och 

inte bara passivt sitta och lyssna på en föreläsning. 

    Lärarna är eniga om att utbildning alltid är bra, men att man efterhand finner egna metoder 

som passar både för dem själva och deras elever. En av lärarna påpekar dock att det skulle 

vara nyttigt med utbildning då man är ny i yrket. Tre av fem lärare framhåller också att det 

lärt sig av andra kollegor. Något som var nyttigt särskilt i början.  

 

10. Diskussion 
 

Under detta avslutande avsnitt kommer jag att diskutera mitt resultat, men också min metod 

samt en avslutande diskussion. Under resultatdiskussionen kommer jag att problematisera 

mina resultat och ställa mina intervjusvar mot den litteratur jag tagit del av. 

 

10.1 Resultatdiskussion 
 

Miljön är ytterst viktig för ett väl fungerande skolarbete. Det är viktigt att personalen i skolan 

tar sig tid med att arbeta med att förebygga konflikter och konfliktlösning då dessa uppstår. 

Detta är tydligt i min undersökning. Jag har i min uppsats belyst hur lärare kan arbeta med 

sina elever för att ge dem kunskap att själva hantera konflikter, vilket är väldigt viktigt och 

också är en vanligt förekommande åsikt i den litteratur jag tagit del av t.ex. hos Lind (2001) 

och Wahlström (1996). Men också att läraren tar sig tid att vägleda och medla då eleverna 

själva inte klarar av att lösa konflikten. 

    När man diskuterar konflikter är det dock viktigt att man är medveten om att konflikter 

också kan ses i positiva aspekter, även om jag främst valt att koncentrera mig på de negativa 

aspekterna. Wahlström (1996) menar att konflikter kan bidra till utveckling och ökad 

självinsikt, förutsatt att man arbetar med konflikter på ett konstruktivt sätt. Wheeler (1994) 

påpekar att konflikter för barn är en viktig del av den sociala interaktionen. Även Mantovani 
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(1999) kommenterar konfliktens positiva aspekter men menar att det är viktigt att skilja på 

konstruktiva och destruktiva konflikter.  

     Även om lärarna menar att det är omöjligt att generalisera konflikter och man alltid måste 

utgå från den enskilda situationen finns det mycket nyttig information att ta del av då det 

gäller konflikthantering. Detta resonemang återfinns hos Bondesio (1992) och man skulle 

kunna tala om att sträva efter ett yrkesspråk vad det gäller konflikter. Med en ökad kunskap 

om det vida begrepp som konflikter utgör kan det bli lättare för personal inom skolan att spåra 

ursprunget i de meningsskiljaktigheter som uppstår såväl mellan som inom människor. En 

ökad kunskap hos elever vad det gäller konflikter kan också bidra till att eleverna lättare kan 

lösa konflikter vilket Mantovanis (1999) undersökning visar.    

    Jag anser att medling innehåller många positiva aspekter men som även dess förespråkare 

har tagit upp finns det brister. Jag vill också understryka att eftersom litteraturen i vissa fall 

t.ex. Lind inte är vetenskaplig kan jag inte påvisa dess effektivitet. Lind (2001) menar att 

medling förutsätter att båda parter vill medverka för att finna en lösning. I mina intervjuer 

med lärarna menar samtliga lärare att det är sällsynt att någon inte vill medverka till att lösa 

konflikten. Ett ständigt återkommande problem är tid och resurser menar lärarna. Problemet 

med tid menar de beror på att det är fullt tillräckligt att hinna med läroplanen i de 

grundläggande ämnena. Det är alltså främst förebyggande konflikthantering som tenderar att 

får stå åt sidan medan de konflikter som uppstår alltid bör försöka lösas så snabbt som 

möjligt.  Lärarna i mina intervjuer menar att det skulle underlätta med fler vuxna då man 

arbetar med förebyggande av konflikter i klassrummet. Detta skulle göra det möjligt att dela 

upp klassen i mindre grupper och få mer djupgående diskussioner mellan eleverna. En av 

lärarna lyfter t.ex. fram positiva erfarenheter av att ha arbetat med skolkuratorn som ansvarat 

för övningar i samarbete och värdegrund. Lärarna kommenterar inte hur de skulle kunna gå 

till för att de skulle få mer tid och resurser.  

    Lind (2001) menar att trots allt att det kan vara värt att ge tid åt olika former av 

konflikthantering och att arbeta med att förebygga konflikter. Har man en relativt konfliktfri 

vardag ges det mer tid för de pedagogiska elementen. Ellmin (1985) menar att inte arbeta med 

att förebygga konflikter är att arbeta mot tiden. Lärarna i min undersökning påpekar också 

vikten av att förebygga konflikter och jobba för ett bra klassrumsklimat. De menar att detta 

kan uppnås genom olika sorters gemensamma aktiviteter som t.ex. lägerskolor. 

     Flera forskare och författare som t.ex. Mantovani (1999) och Wahlström (1996) påpekar 

vikten av hur vi pratar och lyssnar till varandra. De menar att många konflikter kan undvikas 

om vi uttrycker oss på så sätt att missförstånd undviks. Min undersökning visar också att 
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konflikter ändrar karaktär i och med att barn blir äldre och lär sig att uttrycka sig bättre 

(Wheeler, 1994). 

     Flera av de lärare jag har talat med menar att konflikter har blivit vanligare på senare tid. 

Även litteraturen lyfter fram denna oroande utveckling som t.ex. Lind (2001) och Bondesio 

(1992). Varför det har blivit så är svårt att direkt svara på, kanske, menar jag, måste man se på 

samhällsklimatet i stort.  

     Mycket av litteraturen har varit lärorik och bidrar till att skildra konflikter ur olika 

aspekter. Men litteraturen lämnar även frågor obesvarade. Jag menar att det skulle vara 

intressant att få ta del av ” fall”  från verkliga situationer och mer i detalj få veta hur man löst 

dessa. Även om jag anser att metoden medling är bra på många sätt kräver även den 

erfarenhet och troligen också ett etablerat förhållande till eleverna vilket Lind (2001) i och för 

sig påpekar. Även lärarna i min intervjuundersökning påpekar att det är viktigt att man känner 

eleverna för att kunna få tillfredställande lösningar på konflikterna. Detta särskilt då eleverna 

själva skall lösa konflikten 

    Min undersökning visar att konflikter är en del av skolvardagen. Men mina intervjuer visar 

också att lärarna själva säger att klarar av att lösa de konflikter som uppkommer, oftast genom 

vanliga samtal. Det är dock viktigt att ha i åtanke att de lärare jag intervjuat möjligen arbetar i 

klasser som är relativt förskonande från de riktigt allvarliga konflikterna. Det är också värt att 

ha i åtanke att samtliga lärare har förhållandevis lång erfarenhet och känner sina elever 

tämligen väl. Men hur upplever en nybliven pedagog konflikter i skolan? Det kan ses som en 

brist i min undersökning att jag inte lyckas belysa detta. De lärare jag har intervjuat säger att 

de sällan behövt kalla in annan personal, i alla fall inte under senare tid.  

    Min undersökning visar också att lärarna använder sig av metoder som kan liknas vid den 

medling som Lind (2001) förespråkar. Medling är dock mer fokuserad kring att beakta både 

känslor och fakta och se själva processen i sig som en väg till ett bättre skolklimat.  

    Till stor del går det att dra paralleller mellan litteratur och de intervjuades svar. En skillnad 

är ändå att litteraturen samstämmigt förespråkar någon typ av utbildning vad det gäller 

konflikthantering, medan lärarna menar att det skulle vara intressant med någon form av 

utbildning men inte nödvändigt. Detta uttrycks inte bokstavligt men är min tolkning utifrån 

deras resonemang. Istället lyfter de fram erfarenhet som en viktig beståndsdel för att hantera 

konflikter. De påpekar dock att konflikter var svårare att hantera i början och att det då skulle 

ha varit bra med en utbildning i konflikthantering. De säger också att de själva gärna skulle 

velat ha någon form av konflikthanteringsutbildning under sin egen lärarutbildning. 
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    Min undersökning lyfter också fram konflikthanteringsmetoder som kan fungera kortsiktigt 

men i längden inte är särskilt effektiva. Bondesios (1992) undersökning visar att konflikter 

som möts med dominans d.v.s en auktoritär person som bestämmer och karaktäriseras av brist 

på diskussion , krav, hot om påföljder m.m. inte leder till att konflikter på längre sikt minskar. 

Detsamma gäller konflikter som bemöts med bagatellisering eller att man undviker att ta itu 

med problemet. 

    Bondesio (1992) hävdar också att konfliktträning är viktigt och att kunskap inte är 

tillräckligt. Bondesio anser att konflikthantering borde finnas med i utbildningen av lärare. 

 

10.2 Metoddiskussion 
 

Jag anser att jag har fått svar på de frågor jag ställde till lärarna under mina intervjuer som 

motsvarar mitt syfte. Jag upplever också att jag har besvarat de frågeställningar jag haft. 

    Jag anser att det var en bra metod att använda bandspelare under mina intervjuer då jag 

kunde koncentrera mig enbart på att lyssna och ställa följdfrågor. 

    Jag har gjort relativt få intervjuer (fem) och resultatet måste ses utifrån detta. Jag ser det 

som positivt att jag fått med både kvinnliga och manliga lärare. Jag anser dock att det skulle 

ha varit intressant att ha intervjuat någon med kort erfarenhet för att se dennes syn på 

konflikter i skolan.   

    De svårigheter jag har haft rör främst mina litteraturstudier då jag har haft svårt att 

strukturera min text och lyfta fram det som verkligen är relevant. Efter bearbetning anser jag 

dock att jag har lyckats belysa och lyfta fram det jag planerat. 

    Överlag anser jag att jag fått en bättre insikt i ämnet konflikter och konflikthantering i 

skolan. 

 

10.3 Avslutande diskussion och framtida forskning 
 

 Under detta avslutande avsnitt vill jag huvudsakligen lyfta fram konflikthanteringens vara 

eller icke vara under lärarutbildningen.     

Jag anser att det är värt att diskutera vilka möjligheter nyblivna lärare får vad det gäller 

tillgång till annan personal under konflikter. Känner den oerfarne pedagogen att det finns 
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hjälp att tillgå om så behövs? Eller upplever pedagogen att denne själv skall klara av de 

konflikter som berör dennes elever?     

    Jag anser att jag har fått en bättre insikt i hur man kan hantera konflikter men jag har 

genom min undersökning, genom intervjuer, kommit fram till att erfarenhet är en viktig del av 

konflikthanteringen, men erfarenhet kan man dessvärre inte lära. Som nybliven lärare har man 

ofta inte särskilt mycket erfarenhet. Jag anser därför att lärarutbildningen borde innehålla 

någon form av konfliktundervisning detta framhålls också av forskare som t.ex. Bondesio 

(1992). Hur den skulle kunna se ut är dock svårt att säga men absolut värd att diskutera. Jag 

menar också att det skulle vara nyttigt att bjuda in erfarna lärare för att ge en bild av 

skolvardagen, ge tips för hur man kan hantera konflikter och vilka misstag man tenderar att 

göra som oerfaren lärare. Det skulle kunna göra att vi som nyblivna pedagoger hinner 

förbereda oss mentalt för de utmaningar av konfliktkaraktär vi ganska säkert kommer att möta 

i skolan. Även om inte lärarna direkt kan överföra sin erfarenhet och kunskap till oss och att 

varje situation skiljer sig från en annan menar jag att vi kan få vissa grunder för att kunna 

hantera konflikter. 

    Jag är förstås medveten om att det inte finns några metoder som garanterar lyckade 

konfliktlösningar, men jag framhåller ändå att lärarutbildningen borde sträva efter att beakta 

problemen kring konflikter som, min undersökning visar, förekommer i skolan. 
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Mantovani (1999) Seventh-Grade Studentś  Attitudes Toward Conflict Before and After 
Applying A Conflict Resolution Curriculum Saginaw Valley State University, College 
of Education, USA 
 
Ohlsson, Inge (1995) Konflikthantering Stockholm: Kommentus 
 
 Swahn, Jan Öjvind m.fl. (1986) Bra Böckers Lexikon 13 Höganäs: Bokförlaget Böcker 
AB       
 
Patel, Runa och Davidson, Bo (1994): Forskningsmetodikens grunder. Lund: 
Studentlittertur. 
 
Wahlström, Gunilla (1996) Hantera konflikter – Men hur? Metodbok för pedagoger 
Stockholm: Runa förlag AB. 
 
Wheeler, Edyth J. (1994) Peer Conflicts in the classroom. Eric Clearinghouse on 
Elemantary and Early Childhood Education. Urbana, I lionois, USA. 
 

 

 

 

 

 



 38 

Elektroniska källor: 

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. Etik. Stockholm, HSFR. 14 
s. Adress: http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=372 

 
 

Stenmark, Rigmor (2003) Riksdagen: motion 2003/04: Ub245. 
http://www.riksdagen.se/debatt/motioner/motion.asp?dok_id=GRO2ub245. 
Stockholm.2003 



Bilaga 1 
 

KOMPISSAMTAL 

 

     Här har jag valt att visa hur Lind menar att en övning under kompissamtal kan gå till. 

     *  Eleverna sitter i en cirkel. 

     *  Eleverna får inte nämna förövarens namn utan bara omständigheterna kring det som har 

hänt. 

      * Eleverna kan få spela upp konflikten 

      * Hela gruppen hjälper till. 

      * Lärarna delar med sig av sina känslor. 

      * Enskilda samtal kan användas som ett komplement. 

      * Eleverna får tillfälle att träna sitt kroppsspråk (Lind, 2001). 

 



Bilaga 2 
 

ÖVNINGAR FÖR MEDLING 

 

Jag tänker nu redogöra för några av de uppvärmningsövningar som Lind anser är nyttiga 

under medlarutbildningen. Dessa övningar har som syfte att lära gruppmedlemmarna känna 

varandra och på så sätt skapa tillit. Lind menar att det är bra om alla vill delta men är den 

någon som vill stå över är detta tillåtet. Lind påpekar återigen att det är viktigt att utbildningen 

skall vara rolig. 

    Linds bok innehåller 28 övningar i olika svårighetsgrader. Jag har dock valt att redogöra för 

några av de grundläggande övningarna. 

 

Att sitta i cirkel:  

Tid: 10 minuter 

Metod: Deltagarna sitter i en cirkel 

Målsättning: Att sitta i cirkel är ett bra sätt att samla ihop deltagarna inför sammankomstens 

början. Det ger alla en chans att göra sig hörda och bli bekräftade. Alla får möjlighet att leka, 

slappna av och höra deltagarnas namn upprepas. Se till att cirkelns innehåll stämmer överens 

med dagens tema. 

 

Beskrivning: Deltagarna sitter i en cirkel och Lind menar att det underlättar om utbildaren 

börjar. Lind ger exempel på olika cirklar: 

*  ”Jag heter…och min favoriträtt är…” Sedan säger nästa person sitt namn och favoriträtt tills 

man gått runt cirkeln. 

    Eller: 

*  ”Jag heter…och mitt favoritdjur…” 

    Lind menar att deltagarna brukar tycka om att tala om sig själva och favoriterna är en 

favorit menar författaren. Exempel på favoriter kan vara musikgrupp, film, bok o.s.v. 

    Denna övning är bra, menar Lind, för att deltagarna skall få möjlighet att uttrycka känslor 

och tankar men också få lyssna på andra och göra sig själva hörda. Lind påpekar dessutom att 

utbildaren får information om deltagarna. 

    Färdighet: Att lyssna på de andra i cirkeln och att ha tålamod att vänta på sin tur. 



 41 

 

Att ledsagas med förbundna ögon 

Tid: 10 minuter 

Metod: En övning som görs två och två, där en person ledsagar en annan som har sina ögon 

förbundna. 

Målsättning: Att visa ansvar inför varandra 

Material: En scarf att använda som ögonbindel. 

 

Beskrivning: Deltagarna delas upp i par. En person ledsagar den andre. Personen som sätter 

på sig scarfen skall inte kunna se någonting. Ledsagaren kan sedan leda den andre genom att 

hålla denne i armen eller om ryggen, eller gå nära och ge tydliga instruktioner. Sedan byter 

man roller. 

 

Sedan diskuterar man hur övningen kändes. Man kan också utöka övningen genom att 

personen med scarfen får ta på olika föremål eller lukta på något gott. 

    Färdighet: Kommunikation och tillit. 

 

 

 


