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Abstrakt 
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till kon-
flikter mellan elever och vilka metoder de använder sig av för att förebygga och lösa 
konflikter. Som bakgrund till vår undersökning har vi bedrivit litteraturstudier som 
behandlar ämnet konflikt. Den undersökningsmetod som användes var kvalitativa 
intervjuer, vi ansåg att det passade bäst för vårt syfte. Vi intervjuade sex pedagoger 
som arbetar i de lägre åldrarna. Resultatet visade att pedagogerna i genomsnitt har 
samma synsätt på konflikter. Pedagogerna ansåg att konflikt är när någon eller några 
individer inte kommer överens. Alla pedagoger använder sig av samtalsövningar som 
metod vid förebyggande arbete mot konflikter. Dessutom visade resultatet att hälften 
av pedagogerna använder sig av någon specifikt utarbetad modell.  
 
Nyckelord: Konflikter, konfliktlösning, konflikthanteringsmodeller. 
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Bakgrund 

Inledning 
 
Vi är tre lärarkandidater som går den nya lärarutbildningen genom Högskoleförbundet 
Östra Norrbotten, via Luleå tekniska universitet. Vi har valt att skriva vårt 
examensarbete om konflikter och hur pedagoger hanterar konflikter mellan elever. Vi 
har riktat in oss mot pedagoger som arbetar i de lägre åldrarna. Under vår tidigare 
verksamhets förlagda utbildning har vi upplevt att det förekommer konflikter i 
skolorna mellan elever. I vår kommande yrkesroll som pedagoger är det av stor vikt 
att ha kunskaper och kännedom om konflikter och konflikthantering för att vi ska 
kunna bemöta våra framtida elever på ett så professionellt sätt som möjligt. 
 
Vi har tagit del av en intressant artikel från Dagens Nyheter (9 maj 2005) som heter 
Akuta bråk varje vecka i var tredje svensk skola. Artikeln är skriven av ordförandena i 
Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund. Den väckte vårt intresse för att ta 
reda på mer om konflikter och lärarnas hantering av konflikter. Artikeln uppger att på 
mer än var tredje svensk skola måste lärarna gå in och lösa akuta svårare konflikter 
under lektionstid eller på rasterna minst en gång per vecka. Samtidigt har sex av tio 
lärare hamnat i situationer där de inte vetat vilka befogenheter lagstiftningen ger dem 
för att lösa dessa bråk. Många av lärarna på grund- och gymnasieskolorna tycker att 
det är alltför otydligt hur de får agera i konfliktsituationer och som helhet är det 
alldeles för många lärare, fler än hälften, som saknar utbildning i konflikthantering. 
Av de 48 procent som har fått någon utbildning i konflikthantering anger artikeln att 
bara 16 procent fått denna under sin lärarutbildning. Samtidigt tycker 99 procent av 
pedagogerna, att konflikthantering borde vara obligatoriskt i lärarutbildningen.  
 
Efter att ha läst denna artikel har vi fått ännu mer belägg för vår uppfattning om att det 
är viktigt för pedagoger med kunskap om konflikter och hur de ska hanteras. Vi anser 
att alla blivande pedagoger och även de som redan är ute i verksamheten, bör få en 
fördjupad och ständigt återkommande utbildning i detta viktiga ämne. Enligt 
Läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet skall 
skolan ”sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck 
och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor.” (Lpo 94, s. 
13)  
 

Konflikten som en möjlighet 
Universitetslektor i pedagogik Arne Maltén (1998), uppger att ordet konflikt kommer 
från det latinska ordet conflictus som betyder tvist, motsättning eller sammanstötning. 
Maltén visar på hur några forskare beskriver begreppet konflikt: 
 

• Lewin (1951), en kollision mellan olika kraftfält.  
• Newcomb (1971), en konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och den 

grupp han tillhör med konsekvent störning i kommunikationsmöjligheter.  
• Debono (1986), en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inrikt-

ningar.  
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• Deutsch (1973), det föreligger en konflikt när det dyker upp oförenliga aktiviteter, 
dvs. när den ena verksamheten blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt 
skapar problem för den andra verksamheten.(Maltén, 1998, s145) 

 
Nationalencyklopedin (1993), definierar konflikter på följande sätt:  
 
Generellt föreligger en konflikt när två eller flera parter vid samma tidpunkt eftersträvar vär-
den eller resurser som inte enkelt kan fördelas dem emellan. (s 237) 
 
Barnläkare och fil. dr. i pedagogik Karin Utas Carlsson (2004) gör en liknande 
definition när hon menar att en konflikt inträffar när parters mål eller värderingar är 
oförenliga. Det eftertraktade målet har med parternas önskningar att göra, något de 
vill ha, materiellt eller icke-materiellt. Dessutom anser hon att vi ofta uppfattar 
konflikter som något negativt och skyr dem, vilket kan få till följd att de växer 
okontrollerat. Carlsson framhäver dessutom att konflikter är en förutsättning för liv 
och tillväxt, alltså inte i sig något negativt. Själva anser vi som blivande pedagoger att 
vi måste lära oss att våga se det positiva i konflikten och som Carlsson säger, att de 
kan vara utvecklande för ens egen personlighet. Den beskrivning Carlsson gör av 
konflikter och konflikthantering visar att det är viktigt att ha kommit i kontakt med 
olika former av konfliktsituationer. Denna lärdom gör det lättare att ta itu med de 
svåra situationer som kan uppstå. Vi anser att det i lärarutbildningen borde finnas fler 
kurser som är riktade mot konflikthantering, eftersom det är viktigt att alla blivande 
lärare får en fördjupad kunskap inom detta område, som vi nämnde i inledningen.  
 
Sammanfattningsvis vill vi säga att det är stora likheter mellan forskarnas 
uppfattningar av konflikter. Skillnaderna mellan definitionerna är att Newcomb, 
poängterar att det är en störning i kommunikationen. Carlsson å sin sida lyfter fram att 
konflikter kan vara positivt utvecklande för liv och tillväxt. Det handlar om att både 
lärare och elever kan gå stärkta ut ur en konflikt.  
 

Viktiga element i konflikter  
I detta avsnitt kommer vi att beskriva olika faktorer som kan inverka på hur vi upp-
fattar och löser konflikter. 
 
Naturligt 
Psykolog och lärare Rolf Granér (1994) menar att konflikter är en naturlig och ofrån-
komlig del i varje samarbetsrelation och därmed i varje grupps utveckling. Han säger 
att vi har olika kunskaper och erfarenheter som gör att vi ser olika på tillvaron.  Alla 
människor ser olika på saker och ting, det är en av anledningarna till att det uppstår 
konflikter. Samtidigt som konflikter är nödvändiga är de önskvärda, då det är kon-
flikten och hur den löses som är all utvecklings drivkraft.  
 
Känslor 
Lågstadielärare Gunilla O. Wahlström (1996) lyfter fram känslornas roll när det gäller 
att berätta om eller försöka reda ut en konflikt. Ofta fastnar vi vid själva händelsen i 
sig när vi försöker reda ut en konflikt. Men för att kunna förstå varför konflikten blev 
så stor, eller varför individerna reagerade så starkt, måste vi också ta reda på vilken 
roll känslorna har spelat. Wahlström menar att det är utomordentligt viktigt att bejaka 
sina känslor, lika väl som att bli medveten om att känslorna är just ens egna och inte 
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nödvändigtvis delas av andra. Detta anser vi är en viktig lärdom och vi håller med 
Wahlström om att vi måste bli bättre på att prata om känslor med varandra. Först när 
vi erkänt att vi känner det vi känner kan vi ta itu med känslorna och verkligheten, me-
nar Wahlström. Att ha tillgång till sina egna känslor och insikt om att andras känslor 
och reaktioner oftast inte är identiska med ens egna, är en viktig förutsättning för att 
kunna reda ut konflikter. Vidare skriver Wahlström, att om vi blir medvetna om hur 
mycket vi har att vinna på att inte vika undan för konflikter kan vi göra stora person-
liga vinster. Liksom Granér menar Wahlström att det gäller att se konflikterna som en 
naturlig del av livet och dessutom att det inte är vårt människovärde som står på spel i 
konflikten. Socionom Ann-Christine Smith (2001) menar att det är viktigt att dess-
utom få insikt i på vilket sätt vi förhåller oss till konflikter och dessutom visar hon att 
den människosyn vi har är av fundamental betydelse för hur en konflikthantering kan 
gå till. Vi har alla olika gränser mellan icke konflikt och konflikt. Smith anser vidare 
att när vi hanterar konflikter bör vi utgå från oss själva, vad vi själva lägger i begrep-
pet konflikt och vilka känslor vi associerar till konflikten. De inblandades känslor 
spelar en viktig roll i konflikthanteringen, om känslorna inte kommer upp till ytan i en 
konflikthantering, så är konflikten svår att lösa. Här har vi mycket att lära, vi tycker 
oss se en stor rädsla för konflikter hos många vuxna och även hos oss själva. Det är 
ofta svårt att blottlägga känslor och behov. Det är vi själva som väljer hur vi ska för-
hålla oss utifrån våra egna tankar, känslor, förväntningar, erfarenheter och värde-
ringar. 
 
Språk 
Smith lyfter dessutom fram att vi vanligtvis använder ett språk som skapar konflikter 
genom att vi kritiserar, dömer och analyserar varandra, vilket skapar skuld, aggressio-
ner och avstånd. Ord kan vara mycket kränkande och utsätta personer och relationer 
för svåra påfrestningar. Vid konfliktlösning är det nödvändigt att lära sig förstå andras 
synpunkter och lära sig att se utifrån den andras perspektiv. Det är viktigt att se män-
niskan som en ansvarstagande individ. I konfliktlösningar är det av stor vikt att vi alla 
stannar upp och medvetet reflekterar över våra egna förhållningssätt, mitt egna sätt att 
vara, tänka, känna och vad jag inriktar mig på i konfliktsituationen. Kommunikation, 
det vill säga våra öppna samtal kan förebygga, skapa, reparera men också förvärra en 
konflikt beroende på vårt förhållningssätt. Av egen erfarenhet vet vi att kommunika-
tion är en komplicerad process, där vi många gånger har svårt att nå fram till varandra. 
Vi har olika erfarenheter med oss i bagaget såsom bakgrund, uppväxt, uppfattningar, 
värderingar, utbildning språk och kultur.  Språket avslöjar att det finns en konflikt och 
är ett redskap som ger möjligheter till att hantera och lösa konflikter.  
 
Behov 
Enligt psykologen Marshall B Rosenberg (2003) kan våra konflikter lösas på ett sätt 
som är tillfredsställande för båda parter när vi fokuserar på behov. När vi fokuserar på 
behov uttrycker vi samtidigt våra egna behov, förstår tydligare andras behov och und-
viker alla formuleringar som kan tolkas så att det är något fel på den andra parten. 
Han menar att en av de viktigaste delarna i konfliktlösning är att uttrycka sina egna 
behov och att aktivt lyssna på den andras behov och att utifrån dessa försöka finna 
strategier och formulera dessa i termer av aktiv handling. Trots att Rosenberg betonar 
hur viktigt det är att tala om våra behov har han funnit mycket få människor som har 
god förmåga att uttrycka behov. Han menar att de istället har fått lära sig att kritisera, 
förolämpa och kommunicera på ett sådant sätt som skapar distans mellan människor. 
Rosenberg betonar starkt att det är viktigt att vi är medvetna om vikten av att se det 
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positiva hos en annan människa, att bara kritisera skapar dåliga förhållanden mellan 
människor.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att alla dessa faktorer naturligt, känslor, språk och be-
hov är av stor betydelse att ta hänsyn till vid en konflikthantering. För att skapa en 
god relation till varandra måste vi anstränga oss för att lära våra elever att ta fram det 
positiva i gemenskapen med andra. Det handlar om att lösa konflikterna på ett fredligt 
sätt så att de inte skapar oro i klassen. I vår strävan efter att skapa en klass som funge-
rar bra tillsammans är det viktigt att arbeta förebyggande med konflikthantering, och 
lära oss att lösa de redan uppkomna konflikterna på ett sådant sätt så att de stärker 
relationerna mellan eleverna och också mellan lärare och elever. 

Två modeller för att hantera konflikter 
Här beskriver vi två modeller att använda sig av i konflikthantering. Dessa bygger på 
social kompetens och kommunikation. Först beskrivs Den isländska modellen, inrik-
tad på social kompetens. Denna presenteras av lärarfortbildare och läromedelsförfat-
tare Elisabet Nemert i boken Öppna för samtal (1997). Därefter beskriver vi Giraff-
språket (2001) som är en kommunikationsmodell utarbetad av fil. dr. i klinisk psyko-
logi Marshall B. Rosenberg. 
 
Den isländska modellen som presenteras av Nemert är utarbetad av den isländska pro-
fessorn Sigrún Adalbarnardóttir tillsammans med universitetet i Harvard. Metoden går 
ut på att öka den sociala kompetensen hos barn och ungdomar. Modellen har tilläm-
pats på Island, och den gjorda utvärderingen har visat att barn som fick möjligheten 
att i skolan diskutera sociala konflikter och hur man på bästa möjliga sätt löste dem, 
ökade sin empatiska förmåga jämfört med barn som inte fick den träningen. Adalbar-
nardóttir hävdar att det har gjorts alltför få studier om sambandet mellan tanke och 
handling. Att bara titta på själva handlingen utan att ta hänsyn till personen själv och 
bakomliggande orsaker ger enligt Adalbarnardóttir inte en rättvis bild av den perso-
nens förmåga att lösa konflikter. 
 
Den isländska modellen 
Modellen består av fem steg som läraren ska arbeta sig igenom tillsammans med sina 
elever. Lärarens uppgift är att planera diskussionerna utifrån den fiktiva problemsitu-
ationen och förutom basfrågorna tänka igenom om det är andra frågeställningar som 
bör tas upp. Läraren skall även leda diskussionen utifrån de fem stegen modellen byg-
ger på. 
 
Steg 1. Problemet definieras 
Vilket är problemet? 
Varför är det ett problem? 
De här första stegen är till för att lugna upprörda känslor och ge tid till eftertanke. Om 
parterna i en konfliktsituation ger sig tid till att definiera vad de egentligen bråkar om 
så kan många konflikter sluta redan på det här tidiga stadiet 
 
Steg 2. Hur känner sig de inblandade?  
I och med att eleverna lever sig in i hur andra människor tänker och känner övar de 
upp sin förmåga till empati. De lär sig också att se saker och ting ur andras synvinklar. 
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Steg 3. Vad kan man göra för att lösa problemet? 
Alla får komma med förslag till lösningar och noga motivera sitt ställningstagande. 
De får lära sig att det sällan finns ett sätt att lösa ett problem på. 
 
Steg 4. Vilket är det bästa sättet att lösa problemet på? 
Hur ska vi gå tillväga? 
Varför är det bäst att göra så? 
Hur känner sig de inblandade om vi väljer det alternativet? 
Hur vet vi att vi har löst problemet? 
Här handlar det om att följa demokratiska spelregler. Här är det consencus som gäller. 
 
Steg 5. Konsekvensbeskrivning 
Vad blir konsekvenserna av att lösa problemet på det här sättet? 
Vad är det bästa som kan hända? 
Vad är det värsta som kan hända? 
 
Det bästa resultatet nås givetvis enligt Sigrún Adalbarnardóttir om hela lärarkollegiet 
bestämmer sig för att arbeta med modellen. Men även enskilda lärare kan arbeta med 
modellen. Modellen sträcker sig över en sexveckorsperiod. När den är till ända, är det 
lämpligt att göra en paus till nästa termin. Då kan man göra en sexveckors period 
igen. Arbetet med den isländska modellen är sålunda inte ett projekt som bara görs en 
gång, utan är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och uthållighet innan det blir 
ett naturligt inslag i vårt sätt att lösa konflikter som inträffar i det dagliga arbetet i 
skolan. Vi anser att den isländska modellen verkar bra och att den är ett steg i rätt 
riktning i arbetet mot att uppfylla skolans läroplan. Enligt Lpo 94 så skall ”läraren 
uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 
att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.” (s. 14) 
 
Giraffspråket 
Rosenberg har utarbetat kommunikationsmodellen Giraffspråket. Denna modell 
handlar om att få bättre kontakt med andra och sig själv, genom att vi på nytt lär oss 
att kommunicera utifrån känslor och behov, något som vi tidigare nämnde att Rosen-
berg ser som ett viktigt element i konflikter. Han menar om jag vågar blotta mig lite 
och visa mina känslor och vad jag står för, lyssnar andra människor mer på mig. 
 
Utifrån egna erfarenheter har vi sett att lärarna får medla i konflikter ett flertal gånger 
per dag. Därför tycker vi att även denna modell blir ett funktionellt redskap att an-
vända sig av när lärarrollen handlar om att fungera som medlare i konfliktsituationer 
med elever. 
 
Steg 1. Vad jag observerar som medlare 
Vad är mina iakttagelser, vad är det jag ser, hör och förnimmer? Jag börjar med att 
tala om vad det är jag uppmärksammar i situationen som berör mig, så tydligt som 
möjligt. Det är viktigt att jag beskriver det jag observerar fritt från tolkningar, 
diagnoser och analyser. Om jag här börjar falla för egna tolkningar så färgas 
situationen av mitt egna synsätt. 
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Steg 2. Vad jag känner 
Jag beskriver vad jag känner utifrån det som jag har observerat. Jag uttrycker min 
känsla utan att analysera, skuldbelägga eller kritisera. Om jag försöker att beskriva 
hur jag känner inför det jag observerar, får jag ofta erkänsla och förståelse och andra 
tar hänsyn till mina känslor. De känner sig motiverade till att samarbeta. Vi kan få 
igång en kommunikation. Om jag däremot analyserar, dömer och ställer diagnoser 
stänger jag av kommunikationen. 
 
Steg 3. Vad jag behöver 
Vad jag behöver. Jag förklarar vilka mina behov är. Utifrån de känslor som är 
sammanlänkande med behoven. Behov är ett vitt begrepp. De bygger på en 
värdegrund om vad som är bra för vårt välmående. Vi behöver bli medvetna om vilka 
behov och värderingar som ligger bakom våra känslor och försöka förklara vad som 
sker inom oss i den aktuella situationen. Behov visar på något som pågår inom oss.  
 
Steg 4. Vad jag önskar 
Uttrycker jag mig positivt och konkret när jag talar om vad jag önskar. När vi 
använder ett positivt och konkret språk fokuserar vi på möjligheter och därmed ökar 
sannolikheten för att det vi önskar blir tillgodosett. Klarspråk ger styrka. När vi inte 
talar klarspråk lyssnar andra dåligt, de tolkar istället. En fallgrop här är att vi bara talar 
om vad vi önskar och glömmer bort behovet. Då kan den andre uppfatta det hela som 
ett krav även om det inte är det, sett från vår sida.  
 

Barns utveckling i relation till förmåga att lösa konflikter 
Under denna rubrik redogör vi för Nemerts grundläggande faktorer i barns utveckling 
beroende på ålder och mognad, hämtad från boken Öppna för samtal (1997). I föl-
jande avsnitt presenteras psykolog Erik Homburger Eriksons moraliska utvecklings-
stadier hämtade ur Imsens Elevens värld (1988). Erikson blir viktig i detta samman-
hang då han betonar känslornas betydelse, vilket vi sett både Wahlström och Smith 
lyfta fram som en viktig faktor i konflikter. I vår beskrivning av barns utveckling har 
vi valt att inte redogöra för de stadier som ligger bortom de åldrar som vårt arbete är 
inriktat mot 
 
Barns ålders och mognadsmässiga utveckling 
Vänskap är viktigt för barns sociala och emotionella utveckling. Det är viktigt att vi 
som lärare påverkar denna utveckling genom att fördjupa elevernas förståelse av vän-
skapens betydelse och lära dem att hantera motsättningar. Barn som känner sig trygga 
och uppskattade i kamratgruppen har en mer positiv syn på skolan. 
 
• Platsbunden kontakt (3-6  års ålder)  
Barns uppfattning om vad som är en kamrat är kopplad till tid och plats. Deras bästa 
kompis kan variera för varje dag, beroende på vem de leker med. 
 
• Ensidig vänskap (5-7 års ålder)  
I denna vänskap är kamratrelationen ensidig och subjektiv. Den bedöms utifrån det 
egna perspektivet. Man är kompis så länge den andra gör som man vill. 
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• Tvåsidig vänskap (8-12 års ålder) 
Barnet har nu nått det mognadsstadium då det klarar av att se saker och ting ur en 
annan synvinkel än sin egna. Vänskapen börjar bli något viktigt de värnar om. 
 
Barn och konflikter. I en konfliktsituation kamrater emellan reagerar barn i olika åld-
rar utifrån sin emotionella och sociala utvecklingsnivå. 
 
• Egocentriskt perspektiv (3-6 års ålder) 
I detta stadium förstår barnet inte vad ett problem är. Det är illvrål som gäller. 
 
• Subjektivt perspektiv (5-7 års ålder) 
Här hittar vi vad Nemert kallar våra små jagisar. Man ser allting utifrån det egna 
snäva perspektivet. Jagisens handlingar styrs endast av de konsekvenser handlingen 
kan få för henne själv. 
 
• Ömsesidigt perspektiv (8-12 års ålder) 
Här har man insett att relationen är ömsesidig, man är två om saken. Perspektivet har 
vidgats. I lösandet av konflikten vägs konsekvenserna för bägge parter in. 
 
Tillit är en mycket viktig del i en kamratrelation. Om en kamrat sviker vår tillit så blir 
det ofta väldigt dramatiska följder. Det är inte ovanligt att relationen bryts för ett tag. 
Barn uppfattar tillit i en relation olika beroende på ålder och mognad. 
 
• Stadium 1 (3-6 års ålder) 
Tilliten är materiell. Om jag lånar ut min favoritdocka till Pia kan jag vara säker på att 
hon inte har sönder den. För Pia är inte så stark att hon skulle klara av det. 
 
• Stadium 2 (5-7 års ålder) 
Tilliten är subjektiv och ensidig. ”Det är bäst att jag gör som Peter vill, annars är vi 
inte kompisar mer.” 
 
• Stadium 3 (8-12 års ålder) 
Tilliten är här tvåsidig. Barnet har nu förmåga att sätta sig in i kamratens situation och 
förstår hennes synvinkel. På den här nivån litar de på varandra. 
 
Löften, att hålla vad man lovar är viktigt. En person som bryter sina löften, som inte 
står för det de har sagt, upplever vi som opålitlig. 
 
• Stadium 1 (3-6 års ålder) 
Det lilla barnet förstår inte vad ett löfte är och har heller inte förmåga att första varför 
det är viktigt att hålla det de lovar. 
 
• Stadium 2 (5-7 års ålder) 
Barnet förstår fortfarande inte varför man ska hålla ett löfte, men gör det ändå därför 
att till exempel föräldrar och lärare säger att man ska göra det. De lyder order utan att 
förstå innebörden. 
 
• Stadium 3 (8-12 års ålder) 
Nu tycker barnet att det är viktigt att hålla ett löfte. Den som inte håller ord är en 
svikare. Bryter de ett löfte mår de dåligt. 
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Eriksons teorier om barns utveckling 
Erik Homburger Erikson har vidareutvecklat biologen Jean Piagets teorier om barns 
utveckling genom att han har gått djupare in i hur barn tolkar och uppfattar andra 
människor och deras avsikter på det känslomässiga planet. Detta skiljer honom på ett 
grundläggande sätt från Piaget som ansåg att de intellektuella aktiviteterna, som pro-
blemlösning och abstraktionsförmåga, är det mest väsentliga i barns utveckling. Erik-
son har funnit att individens utveckling sker i åtta olika stadier från barndomen till 
ålderdomen. Han lyfter fram att inom varje utvecklingsstadium ska individen lösa en 
utvecklingskris innan denne kan gå vidare till nästa stadium. Han betonar också att 
krisen inte ska uppfattas som en katastrof, utan istället som en utvecklingsperiod, där 
individen kan växa i sitt inre. Om krisen inte löses på ett tillfredsställande sätt, kan det 
orsaka att individens utveckling hämmas. Målet i en människas utveckling är enligt 
Erikson att ur de sju stadierna ska en mogen livserfarenhet växa fram, vilket Erikson 
kallar integritet. Detta innebär bland annat att se ordning och mening i tillvaron och 
godta livet som det är och att acceptera den närmaste omgivningen. Brist på sådan 
integritet kännetecknas av frustration och förtvivlan. Detta innebär en känsla av att 
livet har gått förbi.  
 
Spädbarnsåldern. Under detta stadium är det viktigt att barnet känner tillit till en på-
litlig moders eller fadersgestalt, annars utvecklar de en misstro gentemot andra. Här 
grundläggs barnets egoidentitet.   
 
Tidig barndom. Viljan att vara sig själv står i centrum. Behovet av självkontroll vak-
nar och barnet visar tecken på både egensinnighet och trots. Upplevelse av självkon-
troll är en viktig erfarenhet i stadiet. Barnets ego vaknar. Det negativa i detta stadium 
medför en grundinställning av skamkänsla, tvivel och osäkerhet.  
 
Småbarnsåldern. Under detta stadium som Erikson också kallar lekåldern blir barnet 
modigare, det utvecklar en målmedvetenhet att se misslyckande som en utmaning. De 
har ett ökat aktivitetsbehov. I värsta fall kan skuldkänslan förlama barnet, vilket kan 
yttra sig i passivitet. 
 
Skolålder. Erikson betonar väldigt starkt vikten av att barnet när det kommer upp i 
skolåldern ska ha skapat sig en egen identitet. Barnet måste känna till sina egna 
värderingar och veta att jag är jag. Kompetensaspekten i personligheten utvecklas och 
barnet lär sig spelet mellan att lyckas och att misslyckas. Faran i detta stadium är att 
barnet utvecklar en känsla av underlägsenhet. Arbetsförmåga och flit är det positiva 
utfallet av detta stadium. 
 
Puberteten. Det positiva i detta stadium är identiteten. Den uppnås när den från barn-
domen lagrade inre enheten svarar mot den bild man upplever att andra har av en. Det 
negativa är identitetsförvirringen, den unge får problem med att avgränsa sig själv och 
att finna sin plats i den sociala omvärlden. Osäkerheten blir då också ett framträdande 
drag under ungdomsstadiet. 
 
Sammanfattningsvis vill vi betona vikten av att alla pedagoger är medvetna om barns 
olika utvecklingsstadier både mognadsmässigt och moraliskt, för att därigenom kunna 
hantera konflikter så professionellt som möjligt. 
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Syfte 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till konflikter mel-
lan elever och vilka metoder de använder sig av för att förebygga och lösa konflikter. 

Metod  
I detta avsnitt presenterar vi den metod vi har använt i vår undersökning. Utifrån vårt 
syfte har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden, men vi gör även en kort 
jämförelse mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Dessutom presenterar vi vår 
undersökningsgrupp och vårt genomförande av intervjuerna. Vårt arbete innehåller en 
teoretisk och en empirisk del. Den teoretiska delen består av ett litteraturstudium kring 
ämnet konflikter. Den empiriska delen består av vår undersökning som vi redogör för 
längre fram. 

Kvalitativ metod 
Enligt Professor Jarl Backman (1998) kännetecknas tillämpningen av den kvalitativa 
metoden av att vi inte använder oss av beräkningar i siffror eller tal som i den 
kvantitativa metoden. Kvalitativa metoder resulterar istället i verbala formuleringar, 
skrivna eller talade. Patel och Davidson (1991) som är verksamma vid Institutionen 
för pedagogik och psykologi vid universitetet i Linköping menar att syftet med den 
kvalitativa metoden är att skaffa en annan och djupare kunskap, än den mer 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. 
Eftersom vi vill undersöka människan och hennes livsvärld passar den kvalitativa 
undersökningen bäst vårt syfte, då det handlar om att försöka förstå människan och 
analysera helheten.  

Kvalitativ intervju 
Docent och universitetslektor Jan Trost (1997) förklarar att kvalitativa intervjuer 
utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor. På dessa enkla frågor får 
man ofta komplexa och innehållsrika svar. Trost menar att kvalitativa eller informella 
intervjuer bland annat går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och vad denne 
känner, vad de har för erfarenheter och hur deras föreställningsvärld ser ut. Det är 
viktigt att intervjuaren alltid är nyfiken på hur den intervjuade ser på sin egen 
verklighet. Han betonar att nyfikenheten inte får vara ostyrd, utan det skall styras av 
projektets syften och det teoretiska perspektiv som valts.  
 
Trost påtalar också hur viktigt det är att vi som intervjuare lyssnar aktivt och ställer 
fördjupande frågor, samtidigt som vi måste tänka på att frågandet inte får bli 
ifrågasättande. Vid intervjuerna har vi använt ostrukturerade frågor. Med 
ostrukturerade frågor menas att de inte har något speciellt svar, utan varje fråga kan få 
flera olika svar, svarsmöjligheterna är öppna. Till skillnad från den strukturerade som 
har fasta svarsalternativ. I den ostrukturerade intervjun bestämmer den tillfrågade 
vilken struktur svaret får och vi får därigenom mer spontana och utförligare svar från 
den intervjuade. Detta gör att vi får ett mer brett och djupare material till vår 
undersökning.  
 
Steinar Kvale (1997), verksam vid psykologiska institutionen, Århus Universitet 
framhåller att intervjuundersökningar med sina ofta livfulla beskrivningar och 
engagerade berättelser i hög grad ligger det vanliga livet nära, vilket gör en 
intervjurapport potentiellt intressant för den stora allmänheten.  
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Vi valde att använda oss av den kvalitativa intervjun i vårt arbete därför att den passar 
vårt syfte, som var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till konflikter mellan 
elever och vilka metoder de använder sig av för att förebygga och lösa konflikter. 
Vi anser att intervjuer är personliga och ger möjlighet till fördjupade svar. Om en 
fråga skulle missförstås är det relativt lätt att gå tillbaka och ställa frågan på nytt.  

Undersökningsgrupp 
Vår undersökningsgrupp bestod av sex pedagoger som arbetar inom år 1-4. Valet att 
intervjua dessa är gjort utifrån att de arbetar i olika åldersgrupper vilket innebär att vi 
får ett bredare åldersperspektiv. Pedagogerna har mellan 13-37 års yrkeserfarenhet 
inom skolan. Vi tog kontakt med respektive pedagog för att bestämma tid för intervju. 
Vi delade upp intervjuerna så att vi alla intervjuade två personer var.  Intervjuerna tog 
20 -30 minuter per pedagog. 

Genomförande av intervjun 
Trost (1997) menar att intervjun skall ske i en så ostörd miljö som möjligt, då det är 
viktigt för intervjupersonen att denne känner sig trygg i miljön. Vi genomförde inter-
vjuerna i ett tomt klassrum eller grupprum, för att på så sätt få en ostörd miljö under 
våra intervjuer. För att dokumentera våra intervjuer använde vi oss av bandspelare och 
stödanteckningar. Vid varje intervjutillfälle var bara en av oss och intervjupersonen 
med. Detta för att den intervjuade pedagogen skulle känna sig trygg. Trost anser, att 
det finns risk för att två intervjuare känns som något slags maktövergrepp och att den 
intervjuade känner sig komma i underläge, vilket måste undvikas. Våra intervjuer 
ägde rum under tre veckor, eftersom alla intervjupersoner hade svårt att hitta lämpliga 
tider för en intervju. Intervjufrågorna var åtta till antalet och vi presenterar dem som 
bilaga 1.  

Analys och tolkning 
För att lättare kunna analysera vårt insamlade material renskrev vi alla intervjuer or-
dagrant. Kassettbandet hade vi med som stöd vid analysen. Trost (1997) betonar starkt 
att användning av bandspelare vid intervjuer har både fördelar och nackdelar. Till 
fördelarna hör att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger efteråt, man 
kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant har sagts. Trost menar att till nack-
delarna hör att det tar tid att lyssna på banden, man måste också spola dem fram och 
tillbaka, vilket kan vara besvärligt. Gester och mimik går förlorade vid bandspelning, 
såvida man nu inte använder videobandspelare. Vi analyserade vårt insamlade mate-
rial genom meningsstrukturering, som enligt Kvale (1997) betyder att analysen kan 
vara en koncentrering eller en rekonstruktion av intervjupersonernas många berättel-
ser till en rikare, mer sammanhängande historia. Han betonar också att en intervju-
analys kan betraktas som en form av berättelse, som en fortsättning av den historia 
som berättats av intervjupersonen. 

Resultat      
Utifrån vårt syfte som var hur pedagoger förhåller sig till konflikter mellan elever och 
vilka metoder de använder sig av för att förebygga och lösa konflikter har vi valt att 
redovisa våra kvalitativa intervjuer genom att med egna ord redogöra för de svar som 
de givit på våra intervjufrågor. Vi återger dessa svar i form av ordagranna citat från-
sett att vi på vissa ställen gjort dem mer språkriktiga i skriftlig form. Pedagog 1 har 
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arbetat 37år, pedagog 2 i 36 år, pedagog 3 i 35 år, pedagog 4 i 24 år, och pedagog 5 i 
22 år och pedagog 6 i 13 år. Vi avslutar avsnittet med en sammanfattning av likheter 
och olikheter i pedagogernas svar. 
 
Har pedagogerna fått utbildning i konflikthantering under lärarutbildningen? 
Pedagog 1, 2, 3, 4 och 6 hade inte fått någon utbildning i konflikthantering under sin 
studietid. 
Pedagog 6 berättade: 
 

Vi fick väldigt lite om det i utbildningen, det nämndes knappt om problem 
och konflikter. Vi frågade efter det. 

 
Pedagog 5 har fått utbildning i konflikthantering, när hon gick förskollärarutbild-
ningen. Hon berättade:  
 

När jag gick till förskollärare, fick då ganska mycket, minns inte riktigt 
hur mycket. Kanske 5 poäng. 

 
Alla pedagoger har fått fortbildning i konflikthantering under tiden som yrkesverk-
samma. 
 
Hur definierar pedagogerna ordet konflikt? 
Pedagog 2, 3, 4, 5 och 6 var överens om att konflikt är när två eller fler personer inte 
kommer överens. Pedagog 2 lyfte dessutom fram: 
 

Ordet konflikt betyder för mig att någon eller några på något sätt inte 
kommer överens med varandra, djupare konflikter, långvariga konflikter 
och också snabba, korta konflikter. 

 
Pedagog 1 menar att: 
 
Det uppstår en situation, besvär mellan barnen. Någon tycker att nåt är fel. Då måste man se 
det som att de har en konflikt. Då försöker man att reda ut det. 
 
Pedagog 4 framhöll att konflikt är när någon känner sig underlägsen och inte mår bra.  
 
Vilka metoder använder sig pedagogerna av vid förebyggande arbete mot kon-
flikter? 
Alla pedagoger använder sig av olika samtalsövningar och andra praktiska 
gruppövningar för barnen. Pedagog 1 och 4 berättade att de följde skolans regler för 
hur vi bör uppträda mot varandra, dessa regler var dokumenterade i lokala 
styrdokument. Pedagog 4 berättar vidare att hon arbetar med berättelser om 
konflikter: 
 

Vi har berättelser där det finns konflikter, barnen ska hjälpa att lösa dem. 
 
Pedagog 1 och 3 nämnde att de samarbetar en hel del med fritidsverksamheten där 
eleverna får träna sig på olika förhållningssätt mot varandra. Pedagog 3 berättade att: 
 

Genom konfliktövningarna får eleverna lära sig att acceptera varandra. 
Lära sig att stå för vad man säger. Andra måste inte tycka som jag själv. 
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Pedagog 2 hade arbetat förebyggande mot konflikter under en lång tid med ett 
temaarbete om kamratskap. Pedagogens mål med detta tema var att få ett bra 
kamratskap mellan alla elever på skolan. Hon tryckte även på vikten av att upprätta ett 
bra förhållningssätt gentemot elevernas föräldrar: 
 

Upprätta ett relationsförhållande till föräldrarna där man känner att man 
kan ringa hur mycket som helst och prata, inte bara negativt utan också 
positivt. Att det är ett ständigt utbyte och det ger mig som lärare en väldigt 
stor trygghet att hantera konflikter och ta tag i konflikter när det händer. 

 
Vidare berättar pedagog 2 att hon använder sig av något som hon kallar tjejregler, som 
är väl synligt i klassrummet: 
 

Det är de själva som har formulerat hur de tycker de ska uppträda mot 
varandra, för att inte någon ska bli ledsen eller utanför. 

  
Använder sig pedagogerna av någon specifik konflikthanteringsmodell? 
Pedagog 1 och 4 använder sig av en dokumenterad modell Livsviktigt av Birgitta 
Kimber. Pedagog 1 berättade:   
 

Vi har gjort mycket sociala och emotionella träningar. Säga saker som de 
tycker om hos varandra i positiv anda och positiva saker. Ta ställning till 
vad som gör de glada eller ledsen arg eller nöjd. 

 
Pedagog 2 och 4 använde sig av kamratstödjare som konflikthanteringsmodell.  Peda-
gog 2 har erfarenhet av olika modeller eftersom hon har gått en medlarutbildning: 
 

Medlarutbildningen som jag har haft möjlighet att gå har hjälpt mig i mitt 
sätt att komma fram till det jag tycker är ett bra sätt att jobba på med 
konflikter. 

 
Pedagog 3, 5 och 6 hade ingen speciellt nedskriven modell utan gick på erfarenhet och 
kunskap.  
 
Hur hanterar pedagogerna konflikter mellan elever? 
Alla pedagoger för samtal med eleverna och kartlägger situationen med de inblandade 
vid konflikter. Pedagog 5 svarade: 
 

Det viktigaste är att de ska förstå sin egen del, ta ansvar för sig själv. 
Förstå hur den andra känner. 
 

Medlarrollen är oerhört viktig tycker pedagogerna 2 och 3. Pedagog 3 berättade: 
Vara en medlare mellan elever så att de kan prata med varandra. Visa som vuxen att man bryr 
sig. 
 
Pedagog 3 menade att varje konflikt kräver sin hantering utifrån konfliktens nivå: 
 

Att de säger förlåt är inte det viktigaste.  
 

Pedagog 5 ringde ofta till de inblandade elevernas föräldrar i ett tidigt skede vid 
konflikter. För att det inte skulle bli några eventuella missförstånd.  
 

 12



Pedagog 6 nämnde att eleven sällan ser sin egen roll man ser bara vad den andre har 
gjort. Hon berättar vidare att alla måste få komma till tals, som vid en rättegång: 
 

Ibland är man tvungen att kalla in ytterligare personer som kan ha sett och 
hört vad som har hänt. Eftersom man inte själv alltid är med och då är det 
svårt att avgöra. 
 

Har pedagogerna elevernas mognadsnivå i åtanke vid konflikthantering? 
Alla pedagoger hade elevernas mognadsnivå i åtanke. Pedagog 2 framhöll vikten av 
att ta sig tid att prata med barnen för att på så sätt få reda på mognadsnivån. Vilket 
inte alltid har med åldern att göra: 
 

När man får tid att sitta och prata med barnen så är de flesta väldigt mogna 
och har väldigt bra svar och tycker vettiga saker. Så de har mycket 
inombords. 
 

Pedagog 5 tycker att barns tillvaro i skolan ska individualiseras utifrån deras 
mognadsnivå. Hon betonade även att hur liten man än är så måste man ta ansvar: 
 

Vi försöker alltid att de ska ta ansvar för sina handlingar. Vid fel handling 
får man ta konsekvenserna av detta. 
 

 Pedagog 6 betonade att det är viktigt att vara tydlig mot barnen, gå rakt på sak: 
 

Nu gjorde du så här och då blev det så. Sen gjorde den så. Ju mindre 
barnen är desto mer lever de i min, jag, mig och mitt. Ser inte vad man 
själv gör för fel. Man ser bara att de andra är dumma, alla andra. 
 

Vad gör pedagogerna om en konflikt inte löser sig? 
Alla pedagoger menade att det första de gör om en konflikt inte löser sig är att ta 
kontakt med respektive föräldrar. Pedagogerna 1 och 2 sa att de använder sig av 
individuell handlingsplan med delaktighet av föräldrarna. Pedagog 1, 2 och 4 
betonade att de går vidare till elevvårdskonferenserna med de svårlösta konflikterna 
Pedagogerna 1 och 3 menade på att oftast så löser sig en konflikt. Pedagog 1 sa: 
 

De kommer ofta till insikt när de pratar med dem och konfronterar dem. 
Ofta så löser de sig. Men de kan ju lätt glömma och göra om samma sak! 

 
Pedagog 6 tog upp att hon kontaktar kuratorn ifall det inte hjälper med föräldrarna:  
 

Beror på nivån av konflikt, vad för sorts, trakasserier, mobbad, 
utanförskap eller kränkt. Då kopplas kuratorn in direkt. 
 

Pedagog 6 tog kontakt med elevvårdsteamet för vidare utredningar om det inte löste 
sig med hjälp av kuratorn. 
 
Sammanfattning 
Alla pedagoger får fortbildning i konflikthantering genom arbetet. Endast pedagog 5 
hade fått det genom sin lärarutbildning. Fem av sex pedagoger var överens om att 
konflikt är när två eller fler inte kommer överens. Pedagog 4 framhöll dock att det är 
när någon känner sig underlägsen och mår dåligt. Alla pedagoger använder sig av 
olika samtals- och gruppövningar vid förebyggande arbete mot konflikter. Pedagog 2 
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skiljde sig från övriga genom att hon använder sig av tjejregler i klassen. Tre av sex 
pedagoger använde sig av olika dokumenterade konflikthanteringsmodeller. 
Resterande tre pedagoger använde sig av sin erfarenhet och kunskap vid hantering av 
konflikter. Alla pedagoger använder sig av samtal och kartlägger situationen vid 
konflikter mellan elever. Pedagog 5 kontaktade föräldrarna vid ett tidigt skede.   
Pedagog 6 vidhöll att alla måste få komma till tals vid en konflikt.  Pedagog 2 och 3 
framhöll att medlarrollen är oerhört viktig. Alla pedagoger har elevernas mognadsnivå 
i åtanke vid konflikthantering på olika sätt, genom att eleverna får ta ansvar för sina 
handlingar, pedagogerna samtalar och är tydliga i sitt förhållningssätt mot eleverna. 
Alla pedagoger tar kontakt med föräldrarna om en konflikt inte löser sig. Pedagogerna 
handlar på olika sätt vid olösta konflikter till exempel, pedagog 6 tog hjälp av 
kuratorn om konflikten inte löste sig med föräldrars hjälp. Om en konflikt inte löser 
sig går fyra av sex pedagoger vidare till elevvårdskonferens eller elevvårdsteamet för 
vidare hjälp. 

Diskussion 
I avsnittet kommer vi att i vår diskussion över det givna resultatet att utgå från vår 
analys av de gjorda intervjuerna och sätta in denna i vårt litteraturstudium av forskar-
nas synsätt och teorier, det vill säga vår bakgrund. I diskussionen kring förhållnings-
sättet till konflikten tar vi fasta på de nyckelord vi presenterat i vår bakgrund. Det 
centrala är om pedagogerna kan se konflikten som en naturlig del i växandet, och om 
de ser känslornas, språkets och behovets roll i konflikter och konfliktlösning.  

Resultatdiskussion  
Vår undersökning har visat att endast pedagog 5 har fått utbildning i konflikthantering 
när hon gick förskollärarutbildningen. Pedagog 6 menar till och med att orden pro-
blem och konflikt knappast nämndes i lärarutbildningen. Vi tror att detta beror på att 
efterfrågan av konflikthantering från skolorna varit nästan obefintlig fram till nyligt, 
det kan vara en förklaring till varför lärarutbildningarna har så lite utbildning i kon-
flikthantering. Detta styrker vad artikeln Akuta bråk varje vecka i var tredje svensk 
skola vi inledningsvis lyfte fram hade att säga om lärarnas situation och behovet av 
utbildning och fortbildning i konflikthantering. De svar pedagogerna givit styrker 
även vår uppfattning om att konflikthantering måste bli mer framträdande och få 
större plats inom lärarutbildningen. Alla intervjuade pedagoger har dock fått fortbild-
ning i konflikthantering under den tid de arbetat i skolan. 
 
Pedagogerna beskriver ordet konflikt som en situation där någon eller några inte 
kommer överens av någon orsak. Ingen av pedagogerna nämner något om att kon-
flikten hörde till det naturliga i grupper av människor vilket Granér menar. Han beto-
nar att konflikter är något som förekommer inom alla grupper, det går inte att und-
vika. Granér anser att konflikter förekommer på alla ställen, både gruppvis och en-
skilt. Han menar att vi måste se konflikten som en drivkraft i vår utveckling. Dess-
utom lyfte vi fram att Carlsson betonar att konflikter inte behöver vara negativt och att 
vi inte ska vara rädda för konflikter, utan de kan vara utvecklande för ens personlig-
het. Varför ingen av pedagogerna nämner något om att konflikten hörde till det natur-
liga i grupper av människor är svårt att säga. Kanske kan det bero på en viss form av 
okunskap. De tänker inte i nya banor och kan inte se konflikten som en möjlighet. En 
väg till att växa och mogna, vilket Carlsson menar.  
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Pedagog 4 framhöll känslornas betydelse vid ordet konflikt. Hon relaterar till att en 
individ mår dåligt, och därigenom kommer känslornas betydelse fram. Som vi lyfte 
fram i bakgrunden anser Smith att alla inblandades känslor spelar en viktig roll i kon-
flikthanteringen. Om man inte tar itu med känslorna är konflikten svår att lösa. Vi vill 
betona att alla människor har olika sätt att visa sina känslor på utifrån sin personlighet 
och uppfostran. Att våga prata om känslorna och deras betydelse är viktigt för att alla 
inblandade ska gå ut ur konflikten på ett tillfredställande sätt. De andra pedagogerna 
nämnde inget om känslornas roll, men vi tror att även de har det i åtanke, även om det 
inte framkom i denna fråga. Av vad vi erfarit under vår tidigare verksamhetsförlagda 
utbildning har vi sett att pedagogerna tar hänsyn till elevernas känslor vid konflikter. 
 
Vad det gäller språket menar alla pedagoger att de samtalar mycket med eleverna och 
har olika övningar i förebyggande arbete mot konflikter. Detta visar på att pedago-
gerna använder språket som en metod. De samtalar om hur man ska förhålla sig till 
varandra för att vara en bra kompis. Inte minst betonar Smith kommunikationens be-
tydelse för att vi lättare ska kunna nå fram till varandra, trots våra olikheter och bak-
grunder. Pedagog 2 använder sig av tjejregler i klassen utformade av tjejerna själva, 
detta för att sammanhållningen mellan tjejerna i klassen var dålig. Ofta var det någon 
som var ledsen. De ville få relationerna mellan sig att fungera bättre och därför utfor-
mades dessa. Vi anser att tanken är god, men vi undrar varför det inte då finns kill-
regler också? Kan det bero på att killarna har bättre sammanhållning?   
 
Vidare anser pedagog 2 att god kommunikation med vårdnadshavarna är av stor vikt 
för att tillsammans på bästa sätt finna en lösning vid en eventuell konfliktsituation. Vi 
håller med om detta. Om skolan och föräldrarna har en bra kommunikation så kan 
detta skapa ett bra samarbete som gynnar alla. Det förebyggande arbetet anser vi vara 
själva grundstommen i konflikthantering, så att pedagogerna på så sätt tillsammans 
med eleverna lättare ska kunna hantera konflikter vid dess uppkomst. 
 
På frågan om pedagogerna använder sig av någon specifik konflikthanteringsmodell 
svarar pedagog 3, 5 och 6 att de inte hade någon specifik konflikthanteringsmodell 
som de använde sig av. De litar istället till sin mångåriga yrkeserfarenhet och utifrån 
sina egna kunskaper har de själva utformat beprövade modeller. Detta förfaringssätt 
anser vi inte behöver vara sämre än en dokumenterad modell, eftersom pedagogerna 
genom åren prövat många olika sätt att hantera konflikter och utifrån det har de for-
mat sin egen personliga modell som de anser fungerar bra i klassen. Pedagog 2 som 
har jobbat 36 år har en bred yrkeskompetens, förutom detta har hon genom en med-
larutbildning fått kunskaper om flera olika konflikthanteringsmodeller, till exempel 
kamratstödjare. Vi tycker det är viktigt att skolorna tar tillvara på erfarna pedagogers 
kompetens och erfarenhet, så att de kan dela med sig av sina erfarenheter i konflikt-
hantering till andra pedagoger. Pedagog 1 och 4 använde sig av ett material, Livsvik-
tigt av Birgitta Kimber, som bygger på att träna eleverna på det sociala och emotio-
nella planet, där eleverna lär sig att uttrycka positiva saker om varandra. Rosenberg 
betonar, om vi bara lär oss kritisera och förolämpa varandra skapar det distans, istället 
är det viktigt att vi lär oss se det positiva hos varandra. Modellerna vi har presenterat i 
bakgrunden, den isländska modellen och giraffspråket tror vi är bra att använda kon-
tinuerligt i det vardagliga arbetet med eleverna. Vi kan som pedagoger genom mo-
dellerna stärka elevernas sociala kompetens och kommunikativa förmåga, samt deras 
mod att tala om sina egna behov och även lära dem att ta hänsyn till andras behov. 
Som vi lyfte fram tidigare menar Rosenberg att människor många gånger har svårt för 
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att uttrycka behov. Vi tycker att alla pedagoger behöver mer träning i att tala om 
känslor och mänskliga behov, för att kunna lära eleverna detsamma. En specifikt do-
kumenterad modell kan vara bra att använda sig av som pedagog så att man har en 
given struktur att utgå ifrån även om man inte följer den slaviskt. 
 
Vid hanterande av konflikter mellan elever anser alla pedagoger att samtalet har stor 
betydelse. De tycker att varje elev ska få komma till tals. Eleverna ska kunna ta kon-
sekvenserna av sitt handlande och stå för det. Nödvändigt är också att lära eleverna 
känna empati gentemot varandra. Som vi skrivit i bakgrunden menar Smith att det är 
viktigt att lära sig förstå andras synpunkter och se sig själv genom andras perspektiv. 
Vad vi kommit fram till är att många av de pedagoger som vi intervjuat är duktiga på 
att prata med sina elever.  De tar sig tid att lyssna för att få en så rättvis bild som möj-
ligt av händelsen för att kunna hantera konflikten.   

 
I en konflikthantering anser alla pedagoger att de tar hänsyn till elevernas mognads-
nivå. Pedagog 2 framhöll att mognadsnivån inte alltid har med barnens ålder att göra. 
Pedagog 5 lyfte fram att oavsett ålder måste eleven ta ansvar för sina handlingar. Vi 
tror att om eleverna inte får lära sig detta kan det få negativa konsekvenser senare i 
livet, det kan hämma deras samvaro med andra människor och förmågan att uttrycka 
känslor. I likhet med Nemert så säger pedagogerna att eleverna hanterar konflikter på 
olika sätt beroende på sin sociala och emotionella mognad. Pedagog 5 anser att skolan 
ska individualisera barn utifrån mognad, likväl som skolan individualiserar olika äm-
nen. Detta tycker vi är ett intressant ämne att diskutera och vi är överens om att det är 
en möjlighet, men vi inser att det finns nackdelar också, som kan innebära negativa 
grupperingar.  
 
På frågan om vad pedagogerna gör om en konflikt inte löser sig så tar alla kontakt 
med föräldrarna i första steget. Att bygga upp ett bra kontaktnät mellan skolan och 
föräldrarna tror vi är en bra grund för att få föräldrarna att känna delaktighet i deras 
barns skolgång. Vi tror även att vi som pedagoger känner trygghet i vår yrkesroll om 
vi vet att man har föräldrarnas stöd vid eventuella problem stora som små. Pedagog 1 
och 3 sa att konflikten oftast löser sig om man pratar med de inblandade. Vi vet att det 
är av stor betydelse att samtala med eleverna, då kan man reda ut eventuella 
missförstånd som uppstått. I konflikter är det ofta så att människor missförstår 
varandra och tolkar på olika sätt utifrån våra egna behov. Vi som tolkande människor 
tänker inte alltid på den andres behov, precis som vi beskriver att Rosenberg betonar i 
bakgrunden.   

Undersökningens tillförlitlighet        
I detta avsnitt diskuterar vi tillförlitligheten i vårt arbete.  
Kvale (1997) sammanfattar tillförlitlighet på följande sätt, ”i ett bredare perspektiv 
hänför sig tillförlitligheten till den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den 
är avsedd att undersöka.” 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka hur lärare förhåller sig till konflikter mellan 
elever och vilka metoder de använder sig av. Vi anser att vi har nått vårt syfte genom 
de intervjuade pedagogernas svar som omfattar olika infallsvinklar och erfarenheter 
eftersom de jobbar inom olika årsklasser. Våra intervjuer visar att pedagogerna har 
mångårig erfarenhet av konflikthantering. Vi har ingen anledning att tro att vi inte fått 
fram ett trovärdigt material. Men vi kan inte se om det pedagogerna säger efterlevs i 
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den praktiska verkligheten. En brist i vår undersökning kan vara att vi hade begränsat 
oss till att endast intervjua sex pedagoger, om undersökningen omfattat fler hade vi 
kunnat få ett bredare perspektiv. Dessutom kan vi ha varit otydliga vid framförandet 
av intervjufrågorna. 
 
Vi nämnde tidigare i metoden att vi tog kontakt med alla intervjupersoner i god tid för 
att bestämma en tid för intervju. Under intervjuerna använde vi oss av bandspelare 
och stödanteckningar för att få med allt som pedagogerna sa. Detta är en faktor som 
bidrar till undersökningens trovärdighet. I och med att vi använde oss av ostrukture-
rade frågor med öppna svarsalternativ, fanns möjligheten att fördjupa frågorna och 
också få förtydligande. Även detta bidrar till trovärdigheten i arbetet.  

Avslutande tankar 
Som blivande pedagoger tycker vi att det har varit väldigt lärorikt att få ta del av pe-
dagogernas erfarenhet och kunskap om konflikthantering. Vad vi har tagit lärdom av 
under arbetets gång är att konflikter är något naturligt och utvecklande för den egna 
personligheten. Vi har även blivit uppmärksammade på känslornas, behovens och 
kommunikationens betydelse vid konfliktsituationer. Det är viktigt att vi tar oss tid 
tillsammans med eleverna och funderar över vad som utlöste konflikten. Därmed kan 
vi redan i ett tidigt skede förhindra att konflikten växer till något större och ohanter-
bart. Litteraturstudierna har varit väldigt berikande och intressanta. Så här i efterhand 
tycker vi att vi hade kunnat utforma intervjufrågorna på ett annat sätt, utifrån det vi 
lärt oss under arbetets gång. Avslutningsvis vill vi säga att det gäller för oss alla att se 
konflikter som en möjlighet och utveckling för individen. 

Fortsatt forskning 
I fortsatt forskning hade det varit intressant att göra denna undersökning större och 
mer omfattande. Eftersom vi anser att detta ämne är väldigt viktigt hade vi kunnat 
använda oss av fler och djupare intervjuer med pedagoger. Ett intressant ämne för 
fortsatt forskning är också konfliktlösning i ett genusperspektiv. Kanske har det man-
liga och det kvinnliga sättet, om det skulle visa sig finnas skillnader något att lära sig 
av varandra. Det skulle också vara intressant att utforska elevernas inställning till lära-
rens sätt att lösa konflikter, exempelvis hur de får komma till tals. 
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     Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
1.  Hur många år har du jobbat som lärare? 
 
2.  Har du fått någon utbildning i konflikthantering under lärarutbildningen? 
 
3.  Hur definierar du ordet konflikt? 
 
4.  Vilka metoder använder du dig av vid förebyggande arbete mot konflikter? 
 
5.  Använder du dig av någon speciell konflikthanteringsmodell? 
 
6.  Hur hanterar du konflikter mellan elever? 
 
7.  Har du elevernas mognadsnivå i åtanke vid konfliktlösningar? 
 
8.  Vad gör du om en konflikt inte löser sig? 
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