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Förord 
 
Tiden med denna studie har varit lärorik och utvecklande. Genom gott samarbete och god 
kommunikation med vår handledare har vi kunnat sammanställa ett examensarbete som vi är 
nöjda med. Vi vill tacka Marja-Liisa Lejon för den konstruktiva kritiken och alla goda råd. Vi 
vill även tacka Lena Vesterlund för den handledning vi fick inledningsvis i vår studie. 
 
Ett stort tack riktar vi också till de skolor vi fått besöka, de pedagoger och elever vi haft 
möjlighet att intervjua. Vi vill även tacka Linda Marklund för tips, idéer, litteratur och 
intervjun vi fick göra med henne. Personalen på Luleå Tekniska Universitetsbibliotek har 
varit värdefull för oss och hjälpt oss att finna relevant material till vårt arbete, utan deras hjälp 
hade detta arbete varit betydligt mer mödosamt att genomföra.  
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat oss och hjälpt oss med 
infallsvinklar och nyfikna frågor.  
 
Luleå januari 2008 
 
 
 
 
Ann-Sofie Westin   Helena Nilsson
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ABSTRAKT  
 
Syftet med examensarbetet var att studera hur skolmedling går till praktiskt och vad eleverna 
lär sig genom att använda metoden skolmedling. Medling är en metod som används i olika 
konfliktsituationer i samhället och metoden har nu även anammats inom skolan, så kallad 
skolmedling. Vi har genom kvalitativa intervjuer med fem pedagoger och 15 elever vid den 
kommunala grundskolan samt projektledaren för skolmedlingsprojektet i Norrbotten studerat 
skolmedling som konflikthanteringsmodell. Av litteraturstudien kan vi konstatera att 
skolmedling är ett bra verktyg att använda sig av för att hantera konflikter i skolan.  I vår 
empiriska studie kunde vi se indikatorer på att skolmedling bidrog till att elever lärde sig 
konfliktkompetens genom att de visade stort engagemang för skolmedling och var kunniga 
inom området. Det framgick också enligt pedagogerna att de elever som var utbildade 
elevmedlare fick bättre självkänsla och större respekt för andra människor. Vi kunde även se 
att pedagogerna, elevmedlarna och projektledaren ansåg att konflikternas grad hade minskat 
på skolorna. 
 
 
Nyckelord: konflikt, medling, skolmedling, elevmedling 
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1. Inledning 
 

Att skälla ut barn är ett beteende som de flesta skulle avhålla sig ifrån i relationen 

mellan vuxna, eftersom de inser att de måste visa respekt för andra vuxnas åsikter 

och beteenden, och inte bara kan gå fram till dem och säga Du har fel eller Du 

får inte göra så. (Sigsgaard 2004 s. 11) 
 

När vi läst citatet fick vi oss en tankställare då vi kunde känna igen oss själva och andra vuxna 
i det här beteendet. Att skälla på barn är någonting som förekommer dagligen i samhället och 
i våra skolor och som enligt Katarina Brusheims (2005) rapport kan vara något som både 
elever och pedagoger känner obehag inför. Elever mår dåligt när de får skäll och pedagogerna 
likaså när de ger skäll. Brusheim skriver att: ”Trots detta anser både elever och pedagoger att 
skäll måste finnas för att skapa lugn och ro” (s. 3). Det är den enda konflikthantering som 
många lärare känner till. Överallt i vårt samhälle sker konflikter dagligen och en del av dessa 
konflikter utmynnar i våldshandlingar, det är ofta kommunikationen det är fel på när 
konflikter uppstår.  I Arne Forsmans (2003) doktorsavhandling kan man läsa att många 
problem och mycket av våldet och konflikterna i skolan beror på de problem som finns i 
samhället.  
 
Under vår utbildningstid ute i verksamheten; på praktik och besök har vi upptäckt brister i 
skolan när det gäller pedagogernas konflikthantering i klasserna.  När det uppstår konflikter 
bland elever är det vanligt med öppna diskussioner inför hela klassen, fast det endast är ett 
fåtal elever konflikten berör. Det är här som konflikthanteringsmetoden skolmedling kommer 
in.  
 
Idén till att skriva om skolmedling som examensarbete fick vi från en tidigare praktikplats, det 
var i en klass 1 i en kommunal grundskola i Luleå kommun. Klassläraren klev in i rollen som 
medlare när några elever under en rast hade hamnat i konflikt med varandra. Nedanstående 
scenario beskriver kort hur medlingen gick till: 
  

Konflikten hade uppstått under en rast mellan fem elever. Klassläraren fungerade 

som medlare eftersom eleverna måste få kunskap i hur skolmedling går till innan 

de kan använda sig av den metoden själva när de ska lösa konflikter. Det var fyra 

elever som blivit osams med en femte elev angående rastens aktiviteter som 

bestod av landhockey. Den femte eleven, vi kan kalla honom Pelle, hade mitt 

under pågående match hoppat in som ”domare” vilket inte uppskattades av de 

fyra eleverna. De tyckte att han hade konstiga regler och inte dömde som de fyra 

ville. När rasten var slut stod en flicka i hallen och ropade ivrigt till läraren att: 

”Vi måste medla fröken, för vi har blivit osams på rasten och Pelle är ledsen”. 

Pelle grät och sa att de fyra eleverna hade varit dum mot honom när han skulle 

döma i landhockeymatchen.  

 

Klassläraren satte igång övriga klassen i arbete och sedan tog hon de fem 

eleverna som konflikten berörde och gick in i ett angränsande rum för att medla. 

Medlaren (läraren) började fråga var och en av de fem eleverna runt bordet 

deras version av vad som hänt under rasten. Ingen av eleverna avbröt sin 

klasskamrat medan den pratade. När medlaren fått höra vad som hänt så frågade 

medlaren var och en hur den kunde agera annorlunda nästa gång för att en 

konflikt i en liknande situation inte ska uppstå. Var och en av de fem eleverna 

”kryper till korset” och erkänner att det var ganska dumt det den hade sagt eller 
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gjort.  Den femte eleven anser även han att det var dumt av honom att hoppa in 

som domare mitt i en match och döma den med sina egna regler, utan att han 

frågat spelarna om det var okej. Alla fem kommer med konstruktiva förslag på 

hur de skulle kunna ändra sitt beteende för att inte konflikter av liknande slag ska 

uppstå i framtiden. 

 

Denna händelse fick oss att tänka över vår framtida roll som pedagoger ute i verksamheten. 
Vad har vi för verktyg att använda oss av när våra framtida elever hamnar i konflikt med 
varandra? Hur kan vi ge eleverna konfliktkompetens? Med konfliktkompetens menar vi 
kunskap i hur, när och varför konflikter uppstår och hur man kan hantera konflikter på ett 
konstruktivt sätt utan våld. Som pedagog i verksamheten har vi ett uppdrag och i det ingår 
bland annat värdegrundsarbete som finns beskrivet i läroplanen, Lpo94. Där framgår att 
skolans uppdrag är att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Värdegrunden består av etik och moral men 
även av att man måste lära sig att argumentera, analysera och vara demokratisk för att komma 
fram till bra lösningar på olika problem och situationer man ställs inför. Syftet med 
skolmedling är att lära eleverna hantera konflikter själva på ett konstruktivt sätt.  
 
För att förhindra att elever utsätts för mobbning och kränkande behandling så kom en ny lag 
2006: Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever. I lagen finns tydliga krav på hur verksamheten ska bedrivas:  
 

Lagen ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att 

motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling och att 

upprätta likabehandlingsplaner. De är även skyldiga att utreda och förhindra 

trakasserier och annan kränkande behandling som ägt rum i eller i samband med 

verksamheten. (Skolverket 2006 s. 9) 
 
Vi ser ett samband mellan likabehandlingslagen, värdegrundsarbete och skolmedling då 
pedagogerna i verksamheten kan använda sig av skolmedling som ett 
konflikthanteringsverktyg. Enligt lagen är verksamheten skyldig att arbeta målinriktat mot 
alla typer av trakasserier som uppkommer på en skola. Med skolmedling avser vi en praktisk 
konflikthanteringsmetod där utbildade elevmedlare medlar vid konflikter som uppstår mellan 
elever på skolan. Eleverna får i och med det konfliktkompetens som leder till att konflikternas 
grad blir mildare. Nyfikenheten och behovet av att lära sig hantera konflikter i skolan fick oss 
att bli mer intresserade över hur skolmedling används i praktiken. Därför har vi valt att 
studera hur skolmedling går till i praktiken i två 0-6 grundskolor. 
 

2. Bakgrund 
 
I det här avsnittet kommer vi att presentera den historiska bakgrunden till medling och 
teoretiska referenser i litteraturen samt förankra studien i skolans styrdokument. 
 

2.1. Historik  
 
Historiskt sett har medlingen sitt ursprung i det gamla Kina, där konfliktmedlare reste runt för 
att hjälpa invånarna att lösa sina konflikter. Medlingen kom från det gamla Kina till dagens 
moderna samhälle från USA och den starka fredsrörelsen som uppstod efter andra 
världskriget. Fredsrörelsen inspirerades av Mahatma Gandhis verk. Gandhi arbetade för att 
alla skulle ha samma rättigheter och för att Indien skulle bli självständigt. Gandhi använde sig 
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aldrig av vapen och våld, han valde att använda sig av medling. Senare kom även Martin 
Luther King, Jr. att arbeta på samma sätt som medlingen gör. Precis som Gandhi protesterade 
Martin Luther King, Jr. mot rasdiskrimineringarna i USA genom en ickevålds väg. Den 2 juli 
1964 skrevs ”The civil rights bill” under och icke-våldsvägen vann (Marklund 2007). 
 
FN:s generalförsamling har utropat år 2001-2010 till ”Det internationella decenniet för en 
freds- och icke våldskultur för världens barn” (Carlsson 2001 s. 16). Med hjälp från UNESCO 
så har böcker utgivits som innehåller information om programmet och om de aktiviteter som 
genomförts. I dessa framhålls att vi måste förändra våra värderingar, attityder och beteenden i 
våra samhällen från att vara krigskulturer till att bli en allt mer framväxande fredskultur. Med 
fredskultur menas en kultur där människor lever utan att skada varandra, men då detta inte är 
genomförbart så har Carlsson modifierat begreppet till att betyda: En kultur där människor 
försöker minska våld så mycket som möjligt eller en kultur som i största möjliga mån försöker 
tillfredsställa människans grundläggande behov.  
 
Medlingen har gamla anor och är än i dag den dominerande metoden för konfliktlösning i 
stora delar av världen som tillexempel Kina. Enligt Norman (1999) kan man läsa att Boserup 
(1993) menar att det i Kina finns mer än en miljon utbildade medlare och ungefär 800 000 
medlingscentra. Medling är även på frammarsch i väst och då framförallt i USA där metoden 
inom många områden tagit över traditionella metoder för konfliktlösning.  
 
Medling är en gammal tradition i Norden där man samlades i tinget för att lösa sina konflikter. 
Medlingen genomfördes av bönder och män med egendom. I tinget stiftades lagar över hur 
konflikterna skulle lösas och detta är Nordens motsvarighet till grekiska statsstaternas 
demokrati. Ser man tillbaka i historien så har medling alltid utförts av människor med talang, 
livserfarenhet och status i samhället. I Norden är det väldigt varierande hur mycket 
skolmedling används. En modern medlingsrörelse håller på att växa fram i Norden. 
Tiotusentals personer är utbildade till medlare som ska hantera konflikter mellan två eller 
flera parter på ett annat sätt än vad vi är vana att se. Skolmedling är ett väldigt ungt program, 
därför behöver vi fler utvärderingar (Hareide 2006). 
 
I Norge är tanken att skolmedling ska användas på alla skolor och i dagsläget använder över 
700 skolor skolmedling, de har hunnit en bra bit på vägen. Det är tack vare att staten har varit 
mycket aktiv och organiserat skolmedlingen. I Finland startade år 2000 Röda korset ett 
nationellt projekt med skolmedling. Idag är det cirka 45 skolor som är med i projektet 
skolmedling, vilket förväntas öka till 75 skolor nästa år. Finansieringen av arbetet ute på 
skolorna sker via privata företag tillsammans med Röda korset. I Danmark är Hans Boserup 
tillsammans med Susse Humle de ledande medlarna, de har publicerat ett gediget 
utbildningsmaterial. Skolmedlingen i Danmark startade år 1994 på privat initiativ och har 
sedan dess spridit sig i landets skolor. I Sverige har det förekommit enstaka 
skolmedlingsprojekt på några få skolor runt om i landet. (www.bd.komforb.se)  

 
2.2. Teoretiska referenser 
 
I de teoretiska referenserna gör vi en litteraturstudie för att kunna presentera och diskutera: 
konfliktbegreppet, konflikter generellt, konflikthanteringsmodeller, medlingsbegreppet, 
medlingens grunder, skolmedlingsmodeller, skolmedlingsprojektet i Norrbotten, problem 
knutna till skolmedling samt en förankring av vårt arbete i skolans styrdokument. Vi kommer 
i arbetet utgå från elevers lärande och kommer att betona detta genom att presentera elevers 
lärande knutna till skolmedling under en egen rubrik. Avsnittet avslutas med en 

http://www.bd.komforb.se
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sammanfattning. Vi kommer använda ordet pedagog genomgående i vår studie när vi talar om 
förskollärare, lärare och fritidspedagoger. När vi skriver om de vuxna som arbetar i skolan 
menar vi all skolpersonal. All skolpersonal vid en skola är pedagoger, vaktmästare, 
lokalvårdare, skolsjuksköterska, kurator, rektor samt skolmåltidspersonal.  
 
2.2.1. Begreppet konflikt 
 
För att skolmedling ska bli aktuellt som konflikthantering på en skola förutsätter det att alla 
vuxna och elever på skolan känner till och kan tolka vad en konflikt är och hur den kan se ut. 
På de flesta skolor idag är det eleverna som går till pedagogerna för att få hjälp att hantera en 
konflikt. Genom att utbilda vuxna och elever på skolor i vad en konflikt är, förstår de bättre 
vad som sker och de blir medvetna över hur de själva ska kunna hantera konflikter. Nedan 
följer några olika definitioner på konfliktbegreppet. 
 
Konflikt är ett stort begrepp som kan tolkas på flera olika sätt. I Svenska ordboken definieras 
konflikt som: tvist, gräl, strid, fejd, kontrovers, schism (Svensk ordbok 2000 s. 229). Enligt 
Anita Grünbaum & Margret Lepp (2005) så kan konflikt definieras på olika sätt. En konflikt 
kan vara mellan två eller flera parter som anser sig ha olika värderingar, intressen, normer, 
synsätt och oförenliga behov. Dessa konflikter behöver nödvändigtvis inte leda till aggressiva 
handlingar. En mer riskabel konflikt är när någon använder konflikten som maktmedel för att 
uppnå egna uppsatta mål. Ofta är det fel på kommunikationen mellan de parter som hamnat i 
konflikt med varandra.  
 
Jan Norman är Sveriges första master i konfliktlösning och medling. (www.ltu.se) Norman 
(1999) skriver att de flesta människor reagerar negativt på ordet konflikt och att det förknippas 
med något traumatiskt, farofyllt, smärtsamt eller allmänt obehagligt. Det kan ha varit gräl i den 
egna relationen, meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna i barndomen, kritik på jobbet eller 
fejder mellan grannar. En konflikt är vare sig dålig eller bra i sig utan ett uttryck för missnöje. 
Norman menar att ordet konflikt i dess mest extrema form betyder konflikt krig mellan länder 
eller inbördeskrig.  
 
Karin Utas Carlsson är i grunden är barnläkare och senare forskare i pedagogik definierar ordet 
konflikt som: ”Konflikt föreligger när parter inte är överens och när åtminstone en av dem 
hyser negativa känslor på grund av detta” (Carlsson 2001 s. 50). Hon säger att konflikter ofta 
uppfattas som negativa och därför vill man helst undvika dem, vilket kan få till följd att 
konflikterna växer okontrollerat. Hon menar på att konflikter i sig inte är negativa, utan att de 
är en förutsättning för liv och växt. Det betyder att det är vår oförmåga att handskas med 
konflikter på ett konstruktivt sätt som ger oss dåliga erfarenheter som i sin tur gör att vi känner 
obehag redan vid tanken på en annalkande konflikt.  
 
Det är viktigt att kunna se skillnaden på en konflikt och mobbning för att man ska kunna 
hantera problemet som uppstått på bästa möjliga sätt vilket innebär att man ska kunna välja rätt 
metod att möta situationen. Vi har valt att presentera tre definitioner på mobbning. Arne 
Maltén (1998) skriver att en tänkbar definition på mobbning är: "Mobbning föreligger när en 
individ (eller flera individer) gång på gång och över tid utsätts för kränkande behandling från 
andra individer som samverkar kring handlingen” (s. 163). 

http://www.ltu.se
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Forsman (2003) definierar mobbning mellan elever i skolan som en situation där:  
 

Mobbning föreligger när en eller flera elever under skolpliktig tid utsätter enskild 

eller flera elever, vilka befinner sig i någon form av underläge, för återkommande 

reella fysiska, psykiska och socialt kränkande särbehandlingar över tid i ett 

medvetet och oskäligt uppsåt att skada. (s. 107) 
 

Denna definition innefattar kriterierna systematik, våld och kontinuitet. Forsman (2003) skriver 
att det även ingår en maktaspekt och uppsåt i definitionen.  
 
Den tredje och sista definitionen kommer från Eleonore Lind som är beteendevetare och 
utbildad i England till samtalsterapeut. Hon har arbetat med medling och skrivit böcker i ämnet 
samt utbildat andra medlare. Lind (2004) menar att det är viktigt som vuxen i skolan att se 
skillnaden mellan konflikt och mobbning. Mobbning är en plågsam och lång process där en 
person blir utsatt för upprepade negativa handlingar från en eller flera personer. Skada eller 
obehag räknas som en negativ handling och de kan utföras vid fysisk kontakt, verbalt, indirekt 
genom utfrysning och isolering eller genom att de skadar den mobbades personliga egendom. 
 
Varje konflikt bygger på den enskilda individens subjektiva uppfattning enligt Lasse 
Brännlund (1991). Den största delen i en konflikt består av känslor medan en mycket liten del 
består av sakinnehåll. På grund av detta är det bättre att i största möjliga mån använda uttrycket 
konflikthantering än konfliktlösning. Det är viktigt att tänka på att varje konflikt behöver 
hanteras och inte lösas i första hand. Då vi har sett i litteraturen att begreppen konflikthantering 
och konfliktlösning förekommer synonymt har även vi valt att använda oss av de två 
begreppen i vår studie.  
 
I studien tolkar vi begreppet konflikt som när två eller fler parter inte är överens där en eller 
flera känner obehag. Vi anser att en konflikt inte behöver leda till våld och att konflikter finns 
överallt i vårt samhälle. Konstruktiva konflikter kan få människan att växa och bli starkare i sig 
själv vilket ger ökad självkänsla. Viktigt att tänka på är att om man inte tar tag i en konflikt kan 
det i värsta fall leda till mobbning.  
 
2.2.2. Konflikter 
 
I det här avsnittet vill vi belysa konflikter generellt, hur vi kan känna igen en konflikt och 
varför de uppstår. Vi håller med Kjell Ekstam (2006) när han säger att det är känt att 
konflikter finns i hela vårt samhälle. Det finns konstruktiva konflikter som är gynnsamma och 
för något positivt med sig och destruktiva konflikter som är förstörande och kan förvärra 
situationen. Enligt Ekstam kan destruktiva konflikter förstöra framtida samarbete, 
arbetsresultat och trivsel för berörda parter i konflikten. En konstruktiv konflikt däremot kan 
föra verksamheten framåt och de berörda parterna utvecklas som individer.  
 
Alla människor gör olika tolkningar av samma inkommande information och konflikter kan 
därigenom lätt uppstå. Enligt Ekstam (2000) uppstår konflikter när vi uppfattar saker och ting 
olika och det gör vi ofta därför att alla människor är olika. Det vi har olika är: 
 

• Arv 
• Kön 
• Livserfarenheter 
• Utbildningar 
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• Uppfostran 
• Behov  
• Positioner i verksamheter 
 

Kan konflikter ha något att göra med hur väl vi har fått våra grundläggande behov 
tillfredsställda? Gunn Imsen (2000) skriver om teoretikern inom den humanistiska 
psykologitraditionen Abraham Maslow och hans behovspyramid. ”Behoven är av 
grundläggande natur och finns mer i bakgrunden som enväldiga ”organisatörer” av beteende” 
(ibid. s. 291). Behoven skapas under barnets första levnadsår i samspel med föräldrarna. 
Behoven är inte något medfött utan det uppstår olika behovsstrukturer beroende på vilka 
erfarenheter det lilla barnet gör sina första levnadsår. Maslow menar att människans 
grundläggande behov ligger till grund för hur man beter sig vid konflikter. Han menar att när 
en elev ställer till bråk för att få uppmärksamhet, behöver det inte vara en brist på 
uppmärksamhet från lärare, utan att det kan bero på frustration, ångest eller förhållandet till 
kamraterna.  

 
Enligt Lind (2004) ligger kommunikationen till grund för oss människor för att vi ska kunna 
leva och bo i harmoni med varandra. Många konflikter uppstår därför att vi har missförstått 
varandra.  Alla människor har grundläggande behov av att få bli hörda och få ge uttryck för 
sina känslor och oro. Först när vi har fått lyssna, tala och bekräfta varandra kan vi lösa våra 
konflikter. Att kommunicera innebär enligt henne: 
 

• att tala 
• att uttrycka känslor 
• att lyssna 
• att föra en dialog (ibid. s. 56) 
 

Lind (2004) skriver vidare att kommunikationen består av en verbal del och en icke verbal 
del. Det är inte bara vad någon säger som vi tar hänsyn till, utan även hur de säger det. 
Kroppsspråket, rörelser, snabbhet i talet, ansiktsuttryck, tonval och ordval är några av de 
faktorer som vi känner av i kommunikationen med en annan människa.  
 
Det finns några saker att tänka på för att inte skapa konflikter i onödan eller för att lyckas lösa 
dem enligt Ekstam (2000) och det är för det första att man inte skapar onödiga konflikter. För 
det andra måste man kunna erkänna när man har fel. För det tredje ska man undvika att en 
konflikt växer dig över huvudet. För det fjärde ska man inte låta sig provoceras och för det 
femte ska man alltid försöka hitta en vinna-vinna lösning. Vid en sådan lösning har du som 
konflikthanterare eller medlare lyckats diskutera fram en lösning som båda/alla parter i 
konflikten är nöjd med. Carlsson (2001) skriver att vår oförmåga att handskas konstruktivt 
med konflikter ger oss dåliga erfarenheter vilket gör att vi ofta känner obehag redan vid 
tanken på en konflikt. Hon fortsätter säga att det finns en tydlig koppling mellan konstruktiv 
konflikthantering och medling. Hon ser medling som ett utomordentligt bra sätt att lära unga 
människor hantera konflikter och ta ansvar för sina handlingar. 
 
Konflikter behöver i sig inte vara negativa, om de hanteras på ett konstruktivt sätt. Alla 
människor ser på saker utifrån sin egen utgångspunkt och har olika åsikter. ”När åsikter på 
detta sätt bryts mot varandra skapas förutsättningar för en kreativ utveckling” (Ekstam 2000 s. 
20). 
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Vi människor ofta blir oeniga och har olika uppfattningar om saker och ting som kan leda till 
destruktiva och konstruktiva konflikter i olika omfattning. Dessa konflikter kan bland annat 
vara följande: 

 
• Vi kan vara oense om fakta. 

Oenighet kan uppstå därför att folk har olika definitioner på ett problem, har 
tillgång till olika information eller har olika uppfattning om hur dessa fakta 
ska värderas. 

 
• Vi kan vara oense om målen. 

Kanske därför att målen är otydliga, eller därför att vi inte är överens om 
vilka eller vilket mål vi ska prioritera eller vilka de önskvärda målen 
egentligen ska vara. 
 

• Vi kan vara oense om metoder. 
Det är vi när vi inte kan komma överens om hur vi ska bära oss åt för att nå 
våra gemensamma mål. Det kan gälla oenighet om vilka strategier, 
procedurer eller verktyg vi ska använda oss av. 
 

• Vi kan vara oense om värderingar. 
Oenigheten handlar då om vad var och en uppfattar som rätt och rättvist, vad 
som är etiskt och moraliskt korrekt eller hur man ska se på människor och 
företeelser. (Ekstam 2000 s. 10) 

 
Människor reagerar olika vid en konflikt beroende på våra olika personligheter. Grünbaum & 
Lepp (2005) har beskrivit dessa olikheter genom att gestalta personligheterna som olika djur. 
”Det finns tre intuitiva sätt att reagera på hot – att fly, att fajtas eller att frysa (FFF-modellen)” 
(ibid. s. 76). När något känns hotfullt för oss reagerar vi med ”reptilhjärnan”, vi flyr, fajtas 
eller fryser. I vissa konflikter reagerar vi mer medvetet och överväger då vilka strategier vi 
ska använda oss av för att hantera den svåra situation som vi hamnat i. Lejonet blir ofta 
dominant i en konflikt och uppfattar konflikten som en tävling, något som han måste vinna. 
Sköldpaddan blir paralyserad och flyr från konflikter, genom att dra sig in i sitt skal, så 
undviker sköldpaddan konflikter. Kamelen bär tåligt andras bördor och ser till att andras 
behov blir tillgodosedda. Kamelen kan känna sig otillfredsställd eftersom den ofta anpassar 
sig till andra hela tiden. Räven är den listige figuren som försöker hitta en medelväg mellan 
sina egna behov och andras. Räven uppfattar kompromisslösningar som god konfliktlösning, 
men baksidan med det är att ingen part känner sig nöjd. Det är viktigt att hitta lösningar på 
konflikter som båda parter känner sig nöjda med, man skapar en vinna-vinna lösning 
tillsammans. Ugglan ger uttryck för sina egna behov och kan lyssna på andra, men hon nöjer 
sig aldrig med det. Ugglan söker vidare efter alternativa lösningar (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis tolkar vi att konflikter uppstår på grund av att människor är olika och 
ofta missuppfattar varandra av olika anledningar. Många människor känner ett stort obehag 
inför konflikter, vilket gör att vi inte kan hantera konflikterna konstruktivt och därför försöker 
undvika dem på olika sätt. Ett talande exempel för detta är Grünbaum & Lepps beskrivningar 
av människor där djur får gestalta dess olikheter (Ekstam 2000; Lind 2004; Carlsson 2001). 
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2.2.3. Konflikthanteringsmodeller 
 
Vid konflikthantering kan man använda sig av olika modeller, vi har valt att belysa 
Kompissamtal, Dracon och Giraffspråket. Dessa konflikthanteringsmodeller valde vi då vi 
mött dessa i tidigare litteratur på lärarutbildningen. Vi har även via olika bibliotek och från 
personer med stor skolmedlingskännedom fått rådet att använda oss av bland annat denna 
litteratur. De tre modellerna vi belyser har alla gemensamt att de ger eleverna 
konfliktkompetens som bygger på värdegrundsarbete. 
 
Den första modellen vi valt att presentera är Kompissamtal av Lars Edling (2002) där man kan 
läsa om hur ett kompissamtal går tillväga och dess förebyggande funktion mot mobbning och 
större konflikter. Kompissamtal och medling kan kombineras eller användas var för sig. 
Kompissamtalen ökar kommunikationen i klassen/gruppen vilket ökar sammanhållningen. 
Kompissamtal ger bland annat övning i: 
 

• att visa empati 
• att lyssna 
• att tala inför människor och öva kroppsspråket 

Det ger eleverna: 
• en modell för att lösa konflikter med ord 
• kunskap i hur man förebygger mobbning 
• övning i att klä känslor och tankar i ord 
 

Vid ett kompissamtal är det viktigt att den vuxne som leder kompissamtalet har en positiv 
attityd fylld av respekt för eleverna och vad de vill säga. Eleverna sitter i ring så att alla ser 
varandra. Samtalsledaren inleder samtalet med att fråga om någon har löst någon konflikt 
under veckan som gått. Denna fråga inleder man alltid med för att eleverna ska lära sig 
hantera konflikter på egen hand i framtiden. Man samtalar om de lösta konflikterna och 
samtalsledaren ger positiv feedback på hur de löst problemet. Sedan går man över till de icke 
lösta konflikterna som utspelats under veckan. Här får eleverna räcka upp handen när läraren 
frågar om det är någon som råkat göra en kamrat ledsen under veckan. Med detta har man 
inlett första rundan i kompissamtalet (Edling 2002). 
 
I den andra rundan kan eleverna själva berätta om de själva har blivit utsatta. Här nämner man 
inga namn utan berättar endast om händelsen. Då någon känner igen sig i situationen ger sig 
den personen till känna och förklarar sig. Trygghet och tillit måste finnas i gruppen för att inte 
samtalet ska urarta. Som samtalsledare bör man undvika att moralisera över elevernas 
handlingar. Genom att lyssna på varandra visar eleverna varandra respekt. Målet är att de som 
är inblandade ska känna igen händelsen som beskrivs och sedan själv få berätta vad som 
hände. Ingen ska bli utpekad som syndabock utan poängen är att eleverna ska bli medvetna 
om sina egna roller i de konflikter som uppstår (Edling 2002). 
 
Enligt Lind (2004) har metoden kompissamtal mycket gemensamt med medlingsmodellen, till 
exempel att den ger övning i att lyssna och i att visa/känna empati. Förutom att kompissamtal 
ger eleverna en modell till att hantera konflikter, så förebygger den även mobbning och ger 
eleverna ett hjälpmedel till att klä känslor och tankar i ord.  
 
Den andra modellen är DRACON i skolan av Grünbaum & Lepp (2005) där vi kan läsa att 
syftet med Dracon-projektet är att undersöka vad tonåringar lär sig om konflikthantering när 
man kombinerar dramapedagogik och konfliktteori. För att få en konstruktiv konflikthantering 
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på ett effektivt sätt kan man använda drama. Att kunna leva sig in i vad andra tycker och 
känner är en nödvändig förmåga i dramapedagogik. Eleverna får genom improvisation göra 
en grovplanering av ett händelseförlopp, som de sedan gör ett rollspel utifrån. Rollspel 
innehåller detaljerade förutsättningar för relationer, händelseförlopp och roller. Den stora 
skillnaden mellan medling och dramapedagogik är att i det senare använder man sig av fiktiva 
situationer. I medling handlar det däremot om verkliga konflikter mellan parterna. 
Dramapedagogiskt arbete kan fungera förebyggande mot mobbning genom att eleverna blir 
känslomässigt utvecklade. ”Programmet syftar till att ge en ökad konflikthanteringskompetens 
och grundkunskaper i medling” (Grünbaum & Lepp 2005 s. 17). Ett av huvudsyftena är att 
med hjälp av DRACON-programmet göra eleverna medvetna om hur det som tredje, opartisk 
part kan hjälpa till att trappa ner en konflikt som uppstår mellan elever. 

 

Inom DRACON utgår vi från att ungdomar själva konstruerar sin kunskap och 

lärarens huvudsakliga uppgift är att organisera så att lärande uppstår. Vi utgår 

också från att elever lär sig och blir mera påverkade i sitt tänkande via 

direktupplevda erfarenheter. Det är i detta sammanhang som dramapedagogiken 

har alldeles speciella möjligheter. (ibid. s. 42) 
 
Den tredje modellen vi tittat på är Marshall Rosenbergs (2003) Giraffspråk. Han beskriver hur 
han använder sig av två dockor för att illustrera olika slags kommunikation. Den ena är 
vargen som hanterar konflikter aggressivt och anfallande och giraffen som lyssnar aktivt på 
den andra parten genom att uttrycka sina känslor och behov utan att anfalla eller ställa krav. 
Här är målet vinna-vinna lösningar där allas behov tillgodoses i största möjliga utsträckning. 
Empati och medkänsla är i centrum för metoden och för att förbättra kommunikationen så bör 
vi bli medvetna om vad vi känner och behöver. När andra anklagar oss och lägger skulden på 
oss på ett orättvist sätt så ska man försöka vara empatisk med dem och försöka komma 
underfund med vad de känner och behöver.  
 
2.2.4. Begreppet medling 
 
Medling är ett stort begrepp, det förekommer bland elever i skolan, skilsmässor, 
brottsutredningar, arbetsplatskonflikter, kommersiella tvister och internationella konflikter 
med mera. Vi kommer att använda oss av medling när vi pratar och diskuterar medling i 
allmänhet. Nedan följer några definitioner på medlingsbegreppet. 
 
I Svenska ordboken kan man läsa följande om ordet medla: Försöka lösa en tvist mellan två 
parter, söka samförstånd, bidraga till uppgörelse, förlika, intervenera. Medlare definieras som 
en person med uppgift att medla, eller vara förlikningsman (Svensk ordbok 2000 s. 276). 
 
Medlingen är på stark frammarsch som konfliktlösningsmetod inom många områden i vårt 
samhälle. Enligt Dag Hareide är medling en ”En frivillig konfliktlösningsmetod där en eller 
flera opartiska personer hjälper personerna som befinner sig i konflikt att själva hitta en 
lösning genom en strukturerad process” (Hareide 2006 s. 357). Grundsynen för medling är 
enligt Grünbaum & Lepp (2005) att man försöker finna lösningar som alla parter kan känna 
sig tillfredsställda med och som därför kan få en mer långsiktig verkan än en lösning av 
konflikten, där en av parterna känner sig som vinnare och en som förlorare.  
 
I boken Medkompis av Eleonore Lind (2004) kan man läsa vad medlingen innebär: ”Medling 
är en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en 
konflikt att själva komma fram till en ömsesidig godtagbar överenskommelse” (s. 5). När en 
konflikt uppstår i skolan stjäl ofta pedagogerna konflikterna av eleverna. När man låter 
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parterna medla så lämnar man åter kontrollen över konflikten till dem. Konflikter är en 
dyrbar egendom som tillhör den enskilde. Det centrala vid en medling är den så kallade 
vinna-vinna begreppet, som innefattar att man försöker ta reda på vad som ligger bakom 
konflikten och varför parterna gjorde som de gjorde.  
Medling kan enligt Norman (1999) beskrivas som en organiserad förhandling där en eller 
flera medlare försöker komma fram till en överenskommelse mellan två eller flera parter. 
Norman betonar att medlingens mål är att parterna ska nå en överenskommelse genom att så 
långt som möjligt bli mer insatt i parternas intressen och behov. Detta är en väsentlig skillnad 
ifrån domstolsprocessen där man i första hand är ute efter vem som har rätt eller fel.  
 
2.2.5. Medling 
  
I detta avsnitt presenterar vi medlingens grunder och diskuterar vikten av aktivt lyssnande och 
grundkänslornas betydelse vid medling. 
 
”Det är viktigt att gång på gång poängtera att skillnaden mellan medling och andra former av 
konflikthantering ligger i att man i medlingen frågar sig både vad som har hänt (fakta) och hur 
parterna känner inför det som har inträffat (känslor)” (Lind 2004 s. 16). Medlingen är bäst att 
ta till i ett tidigt skede och inte när konflikten eskalerat till våldshandlingar.  
 
”Medlaren (eller flera) är en tredje neutral part som underlättar kommunikationen mellan 
parterna. Medlarna ger inga egna förslag och uttrycker inga värderingar vad gäller innehållet i 
konflikten (parternas beteenden, värderingar eller tankar)” (Carlsson 2001 s. 219). Hon 
fortsätter att säga: ”Viktigt att framhålla är att medling skiljer sig från fostran där 
pedagogen/den vuxne sätter stopp för ett oönskat beteende och försöker överföra sina 
värderingar på parterna. Detta kan också kallas gränssättning” (ibid. s. 219).  
 
Enligt Ekstam (2006) är balans mellan känsla och förnuft nyckeln till konfliktlösning. Att 
hitta den balansen mellan de parter som är i konflikt med varandra är en medlares stora 
uppgift. Andra viktiga delar vid konfliktlösning är aktivt lyssnande och kommunikation. 
Slutar parterna att kommunicera och lyssna på varandra är alla möjligheter till en 
konfliktlösning borta. ”Lyssna mer än du talar i en konfliktsituation” (ibid. s. 21). 
 
Lind (2004) förklarar att den bakomliggande teorin till medling som konflikthanteringsmetod 
är goda spridningseffekter och flera centrala grundvärderingar som att: 
 

• alla är vi likvärdiga 
• konflikter tillhör en del av livet 
• hur vi agerar får konsekvenser 
• lära sig ta ansvar och hantera sina konflikter, samt vilka konsekvenser det får 
• lära sig identifiera sina problem för att kunna förändra det man inte är nöjd med 
• lära sig att utforska vad som ligger bakom det egentliga problemet 

 
Även om vi lever i en tid där människor, kulturer och stilar är olika så finns det ändå 
grundläggande mänskliga behov som alltid behöver tillgodoses. Norman (1999) berättar att 
alla människor behöver bli sedda, hörda, bekräftade samt delaktiga i det som sker. Han 
fortsätter med att säga att den som blir överkörd i en förhandling troligen inte har fått något av 
dessa behov tillgodosedda (ibid.). Ett av de mest grundläggande verktygen i medling är aktivt 
lyssnande och det finns flera övningar på det i elevmedlarnas utbildning, bland annat Aktivt 
lyssnande vilket bland annat innebär Att lyssna efter fakta och känslor, och Du lyssnar inte 
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(Lind 2004 s. 56-62). Lind trycker även på att om eleverna har svårt att lyssna aktivt, så ska 
man gärna öva mer på det.  
 
Maltén (1998) skriver om Gordons aktiva lyssnande där man signalerar att man verkligen har 
förstått något. Detta brukar leda till att samtalspartnern öppnar sig mer och ”… man gör så att 
säga sällskap in bakom fasaden” (ibid. s. 48). Detta leder till en fördjupning inom det 
pedagogiska samspelet och kommunikationen ökar mellan parterna. Maltén beskriver 
Gordons så kallade dörröppnare som kan fördjupa samspelet. En replik vid de så kallade 
dörröppnarna kan vara: Vill du berätta mer för mig? eller Jag har gott om tid att lyssna, om 

du vill prata. Vill du det?  Lind (2004) betonar hur viktigt det är att observera parternas icke-
verbala beteende, att man lyssnar till kontexten och förstår det verbala budskapet samt lyssnar 
till sådant som kan ifrågasättas i parternas berättelse. 
 
Vid medling är förutom aktivt lyssnande även konsten att kunna uttrycka sina känslor en 
viktig del. För att få en ickevåldskommunikation krävs det att vi kan uttrycka både våra 
känslor och behov. Det är viktigt att vi är medvetna om våra känslor om vi ska kunna hantera 
konflikter och skapa relationer. Hareide (2006) beskriver i sin bok att den norske psykologen 
Jon Monsen har utarbetat en enkel uppräkning av hur människan uttrycker sina känslor. Figur 
1 förtydligar Monsens modell av grundläggande känslor. Hareide menar att Monsen inte vill 
förenkla den mänskliga mångfald som känslor har och att listan aldrig blir fullständig. 
Monsen menar att: ”Det är bra för en medlare att ha vetskap om vissa ”grundkänslor” som 
återkommer i det mänskliga livet” (Hareide 2006 s. 368). 
 

 
 

 

Figur 1. Monsens modell (Hareide 2006 s. 368) av mänskliga grundkänslor. 
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Carlsson (1999) har i sin doktorsavhandling anammat en metafor av Virginia Satir som 
handlar om en känsla av eget värde. Den handlar om grundläggande behov, något som är 
viktigt i alla personliga konflikter.  
 

We all carry an invisible pot. When our pot is high (fairly full) we feel we matter. 

We have faith in our competence. Appreciating our own worth, we are ready to see 

and respect the worth of others. Conversely, when our pot is “low”, we have low 

self-esteem, feel we do not matter and are not loveable ... I truly believe that most of 

the pain, problems, and ugliness in life - even wars - are the result of someone’s 

low pot, which he really can’t talk straight about. (s. 52) 
 
Carlsson (1999) är övertygad om att känslan av egenvärde är inlärt och att ”krukan” 
uteslutande fylls på av föräldrarna under barnens första sex levnadsår. Senare i barnens liv 
kommer krafter utifrån att påverka, till exempel då de börjar skolan, men främst på så sätt att 
de förstärker känslan av värde eller värdelöshet som barnen bär med sig hemifrån. Därför är 
det viktigt att som förälder tillgodose detta behov hos barnen som i sin tur ger dem en bättre 
självkänsla som kan vara användbar i konflikter som de kommer att ställas inför under livets 
gång.   
 
I vår sammanfattning tolkar vi att tyngdpunkten vid medling bygger på aktivt lyssnande och 
att hitta en balans i de mänskliga känslorna. Vid medling gäller det att identifiera och utforska 
vad det egentliga problemet till konflikten är. Medlarna ska förhålla sig neutrala och inte 
komma med förslag till lösning åt parterna. Det är viktigt att kommunikationen fungerar 
mellan parterna för att komma fram till en tillfredsställande hantering och lösning av 
konflikten. 
 
2.2.6. Skolmedling 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera skolmedling och tre skolmedlingsmodeller utifrån tre 
olika författarperspektiv. Skolmedlingen i sig är en ganska ny metod i Sverige. När vi skriver 
och diskuterar om den medling, elevmedling, som eleverna har på skolan så benämner vi det 
som skolmedling. Skolmedling är det övergripande och praktiska exemplet på hur man 
hanterar konflikter i skolan. Elevmedling är den aktiva delen då eleverna sitter och medlar, 
det effektiva utförandet. Skolmedling innebär inte bara det arbete som utförs när eleverna 
medlar utan även all upplärning med elever och pedagoger på skolan. Många väljer att 
använda elevmedling och skolmedling synonymt (Hareide 2006).  
 
Skolmedlingen bygger på reparativ rättvisa ”Reparativ rättvisa bygger på att det är bättre att 
reparera en skada än att straffa som i det traditionella rättsväsendet” (Marklund 2007 s. 10). 
Restorative Justice är det internationella begreppet för det svenska reparativ rättvisa och det 
betecknas RJ. Skolmedling är det övergripande över elevmedling, och reparativ rättvisa är 
det övergripande över skolmedling.  
 
Lind (2004) menar att skolmedling kan användas på ett effektivt sätt för att förebygga 
mobbning i skolan. Vid en skolmedling ska man inte söka efter vem som har rätt eller fel, 
fördöma eller ge någon skuld. Medlarna ska vara opartiska och komma med förslag på 
lösningar. Om man har en positiv syn på konflikter, som något som ger utveckling och 
mognad hos eleverna, så kan konflikter ge kunskap för livet. För att utbilda elever till 
elevmedlare så krävs det utbildning i kommunikation, bekräftelse och samarbete. Det krävs 
även att eleverna har medvetenhet om grundläggande värderingar.  
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Liksom medling är skolmedling en frivillig process där en opartisk tredje part medlar mellan 
två eller flera parter, så att de själva ska kunna komma fram till en lösning som passar alla. 
Medlarnas roll är att hjälpa och underlätta för parterna att finna en lösning på deras konflikt 
men inte tala om hur lösningen ska se ut, de ska även se till att alla känner sig trygga. 
Medlarna får heller inte värdera eller döma dem och han ska hjälpa parterna fram till en 
vinna-vinna lösning (Lind 2004).  
 
Enligt Hareide (2006) har vi i Norden under två generationer gått från en auktoritär skola till 
en mer demokratisk skola. Dagens skola bygger på samarbete och förhandlingar mellan 
elever, pedagoger, föräldrar, övrig skolpersonal och politiker. När många parter ska samarbeta 
skapas fler öppna konflikter och konflikterna blir mer synliga. Många konflikter i skolan löses 
innan det uppstår en destruktiv konflikt med negativa känslor som kräver skolmedling. Elever 
och pedagoger har skapat en miljö i skolan som främjar samarbete, empati, god 
kommunikation, självförtroende och de har lärt sig att hantera oenigheter. De kan lyssna och 
berätta om sina känslor för att bli förstådda och de kan förlåta en kompis.  Ibland låser det sig 
så att konflikten inte går att lösa och då kan det vara bra att ta in en elevmedlare.  

 
Hareide (2006) skriver att man i dag vet att barn i tioårsåldern kan medla i andra barns 
konflikter efter ett par dagars kurs. Det har visat sig att barn lär sig faciliterande 
konfliktmedling fortare än pedagoger. Det svåra för pedagogerna vid skolmedlingen är att 
vara tyst och inte gå handlingarna i förväg och ge parterna goda råd och anvisningar. 
Skolmedling måste läras och det gör man i det verkliga livet eftersom skolmedling kräver 
både kunskap, färdigheter och förhållningssätt, det är vetenskap, talang, hantverk och konst. 
 

David W Johnson & Roger Johnson (2001) har bland annat undersökt hur skolmedling 
fungerar med elever år 3-4 i en innerstads skola i USA. De ville till exempel ta reda på vilka 
konflikter som eleverna tog upp till skolmedling, vilket visade sig vara incidenter som att 
fysiskt slå, sparka, knuffa och klösa samt verbala aggressioner som öknamn, förolämpningar 
och hot som var de mest frekventa orsakerna till konflikter. De flesta av konflikterna kunde 
de själva lösa, men när dessa handlade om relationer eleverna emellan så ville de ha hjälp 
genom att skolmedla. ”Ibland kan du behöva gå in som medlare mellan två parter. Du kan 
aldrig lösa deras konflikt, det måste de klara själva. Men du kan hjälpa dem genom att 
tydliggöra konflikten och se till att de talar med varandra, samtal som småningom kan leda 
till en lösning” (Ekstam 2006 s. 3). 
 

Either the children will become less violent as they grow older, or the violence 

and aggressiveness will escalate into more sophisticated and damaging violence 

in secondary schools. To prevent the latter possibility, it may be helpful for all 

students to learn how to manage their conflicts in non-violent and constructive 

ways. (Johnson & Johnson 2001 s. 175) 
 
När vi tolkar citatet kan vi se att det är viktigt att komma ihåg att de elever som ses som 
eventuella ”orosmoment” kan hamna i en negativ spiral som många gånger kan vara svår att 
ta sig ur och att skolmedling då kan vara ett konstruktivt sätt att hantera konflikterna på. Men 
det är därför inte sagt att medling alltid kan lösa problemen som uppstått på en skola. Lind 
(2004) menar att skolmedlingen används som en sista utväg vid många skolor och då har 
konflikten eskalerat till rena våldshandlingar, vilket gör det svårt att medla. Det är bland annat 
viktigt att komma ihåg: 
 

• Medlingen ska vara frivillig och de som medlar ska vara neutrala i konflikten. 
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• Om samma person vid upprepade tillfällen kommer till medling, kanske denne person 
behöver annan hjälp. 

• Förekommer hot och våld vid medlingen måste medlarna avbryta genast. 
• Medlingen är en process som är konfidentiell. 
• Om de personer som kommer till medlingen inte går på skolan, då är det upp till 

medlarna att besluta om de vill fortsätta med medlingen. 
• Om en person hamnar i underläge vid medlingen på grund av maktobalans, så ska den 

personen ha rätt till en stödperson på medlingsmötena. (Lind 2004) 
 
I boken Medkompis skriver Lind (2004) att om skolmedling som program ska bli 
framgångsrikt måste all personal på skolan känna till det och föräldrar bör skriftligen 
informeras för att sedan bjudas in till skolan och få en chans att ställa frågor om programmet. 
Det är viktigt för skolmedlingsprogrammets överlevnad att det finns några eldsjälar på skolan 
som kan driva det framåt och utbilda handledare för medlarna. Utbildningsprogrammet är 
upplagt enligt följande: 
 

• Introduktion, stärka gruppkänslan med samarbetsövningar och rollspel. Eleverna blir 
introducerade i medlingsprogrammet. 

• Tekniker över hur man lyssnar på någon och hur man skiljer på känslor och fakta lärs 
ut. 

• Dialog och tankar kring hur vi själva reagerar och gör vid konflikter. 
• Hur uttrycker vi oss tydligt? Hur kan vi ställa effektiva frågor och visa empati? Hur 

hjälper vi parterna att se någon lösning på konflikten? 
• Genom deltagarnas tidigare egna erfarenheter får de lära sig nya sätt att hantera 

konflikter på. Genom rollspel kommer deltagarna med idéer på hur en 
konfliktsituation kan behandlas. 

 
Vad kan skolmedlingen bidra med till skolan? Enligt Lind (2004) så kan man se följande 
positiva effekter: 
 

• Medling skapar en fredligare och lugnare atmosfär där samverkan och dialog mellan 

olika parter uppmuntras. 

• Eleverna lär sig att lösa problem på ett kreativt och fredligt sätt där ingen skadas. 

• Både lärare, administration och elever kan hänvisa elever till medling innan 

problemen eskalerar till större bråk eller svårare mobbningsfall. (s. 20). 
 

Vi kommer vidare att presentera tre konflikthanteringsmodeller utvecklade av personer som är 
väl insatta i skolmedling. De olika modellerna innehåller delar som vi sett tillämpas i 
praktiken på de skolor som vi besökt när vi genomfört vår studie.  
 
2.2.6.1. Linds modell 
 
Lind (2004) har utformat en skolmedlingsmodell som bygger på begreppen dåtid och nutid. 
Med dåtid menar hon den korta tillbakablick i varför konflikten uppstått som man gör efter att 
alla regler är genomgångna. Med nutid menar Lind den situation eleverna nu befinner sig i 
och det de är där för att göra, det vill säga att lösa en konflikt med en vinna-vinna lösning. Vid 
en skolmedling ska man inte älta så mycket vad som har varit, utan se framåt vad som kan bli 
bättre. Enligt Lind innefattar skolmedling tre delar som innefattar människa, problem och 
process. Hon skriver om sin skolmedlingsmodell som innehåller sju punkter, varav fyra 
punkter tillhör dåtiden och tre nutiden. Det är viktigt att medlaren använder sig av olika typer 
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av frågor. Medlarna ska vara känsliga och använda rätt tonläge då de ställer frågorna, lyssna 
aktivt, summera vad varje person sagt och  byta ut känsloladdade ord eller svärord när de 
återspeglar det personerna har sagt.  Modellen ser ut enligt följande: 
 
Dåtid 
Introduktion när båda parterna är med 
Medlarna välkomnar parterna och presenterar sig själva, därefter berättar de om hur en 
medling går till. Medlarna tackar parterna för att de ville komma till en medling med sin 
konflikt. Här måste medlarna lyssna noga om parterna verkligen vill ha hjälp genom medling. 
 
Ramar och grundregler 
Förklara och gå igenom varför dessa är viktiga. 
 
Uppställning av konfliktfrågor 
När parterna vet vad som kommer att hända steg för steg, så kommer de känna sig lugnare 
och tryggare. Berätta därför för dem om de olika stadierna i medlingen. 
 
Utforska konfliktfrågorna 
Nu ska medlarna lyssna på var och en av parternas historia, utan att de blir avbrutna. Vad har  
hänt? Hur har det påverkat dig? Separera på fakta och känslor. 
 
Nutid 
Skapa alternativ, ”brainstorma” 
Medlarna underlättar för parterna att finna alternativa lösningar och handlingssätt för 
framtiden genom att definiera deras nuvarande problem. Vilka är deras behov? Vad har de att 
erbjuda varandra?  
 
Formulera en överenskommelse 
Medlarna samtalar med parterna om deras överenskommelse och vad de ska göra om de inte 
håller sig till det som de kommit överens om? 
 
Avslutning 
Medlarna avslutar med att gratulera parterna till deras arbete. (Lind 2004) 
 
2.2.6.2. Ekstams modell 
 
Ekstam (2000) beskriver hur en annan modell av skolmedling kan gå till och denna modell 
innehåller tre faser och dessa faser innehåller i sig sju olika steg. Ekstams modell bygger på 
samma princip som Linds modell. Den skillnad vi ser är att Ekstams är mer utförligt 
beskriven med tre faser och i faserna finns det totalt sju steg att gå igenom vid medlingen. Här 
nedan beskriver vi modellen i sin korthet: 
 
Fas 1 Kontraktsfasen 

Steg 1 I det första steget tydliggörs konflikten genom att medlaren förklarar att om 
parterna inte försöker lösa konflikten på egen hand så kommer han/hon att gå in som 
medlare i den.  Man tydliggör konflikten för parterna och gör klart för dem att den inte 
längre accepteras. 
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Fas 2 Analys av konflikten 
Steg 2 I steg två är det viktigt att medlaren lyssnar på alla parter och agerar efter det. 
Man kan intervjua var och en av de inblandade i konflikten för att alla ska få komma till 
tals. 
Steg 3 I steg tre ska medlaren efter att ha sammanställt sina intervjusvar avgöra hur den 
fortsatta hanteringen av konflikten ska se ut. 
Steg 4 I steg fyra ska medlaren analysera sitt material som han/hon fått in vid 
intervjuerna.  

 
Fas 3 Bearbetningen 

Steg 5 I steg fem samlar medlaren in alla berörda parter i konflikten. Parterna får en i 
taget berätta för de andra parterna hur den upplever konflikten utan att bli avbruten av 
de andra. Medlaren kan komplettera med synpunkter, sedan får parterna diskutera med 
varandra hur de önskar se en lösning på konflikten. Det är viktigt att diskussionen 
mellan parterna är konstruktiv och inte destruktiv, här styr medlaren om diskussionen 
går åt fel håll. Medlaren sammanfattar vad parterna sagt och ber dem tänka över vad de 
kan ställa upp på och inte ställa upp på för att konflikten ska få en lösning. Medlaren går 
igenom de han/hon upplever som konfliktens viktigaste punkter och uppmanar till 
samverkanslösningar, inte kompromisslösningar. Skriv ner parternas överenskommelser 
och diskutera det som de fortfarande inte är överens om. Sammanfatta ett kontrakt som 
parterna får skriva under och kom överens om en träff för uppföljning. 
Steg 6 I steg sex ska medlaren stötta parterna så att de följer kontraktet och löser sin 
konflikt. 
Steg 7 I steg sju ska medlaren träffa parterna i en uppföljning. Det är vanligt att vissa 
bitar av konflikten kan finnas kvar, men det viktigaste är att alla är medvetna om 
konflikten och försöker lösa den på sikt.  

 
2.2.6.3. Grünbaum & Lepps modell 
 

I boken Dracon i skolan beskriver Grünbaum & Lepp (2004) den tredje modellen vi valt att 
titta på och de menar att det grundläggande för metoden skolmedling är att man inte lägger 
skulden eller dömer ut straff till någon. Skolmedlingen är en frivillig konstruktiv 
konflikthantering där alla är jämställda. Det man eftersträvar i skolmedling är en vinna-vinna 
lösning, det vill säga att alla parter ska känna sig sedda och att någon lyssnar på dem. Den 
lösning man kommer fram till ska tillgodose båda parter och alla ska känna sig nöjda när de 
går ifrån skolmedlingen. Medlaren ska vara en opartisk person och skolmedlingen är 
konfidentiell. Grünbaum & Lepps modell bygger på fem steg där varje steg är utförligt 
beskriven. Modellen påminner mycket om både Linds och Ekstams. De fem stegen genomförs 
på detta vis: 
 
1. Förklaring av reglerna för medling. Medlarna förklarar att medlingen är frivillig och att 

de är opartiska och att allt som sägs vid medlingen är konfidentiellt. Om någon av 
parterna börjar säga dumma saker till varandra, kommer medlarna att påminna dem om 
reglerna. Medlarna berättar också att det inte är deras uppgift att lösa konflikten, utan bara 
att hjälpa dem komma fram till en gemensam lösning. 

2. Kartläggning av konflikten. Medlarna frågar båda parter i tur och ordning Vad hände? 
Medlarna sammanfattar vad de fått berättat för sig och sedan frågar de Hur påverkades du 

av händelserna? Vad kände du då och hur känner du dig nu? Innan fas 3 sammanfattar 
medlarna vad de har fått berättat för sig hittills. 

3. Lösningsförslag. Nu ska båda parter ge förslag på hur de kan lösa sitt problem för att inte 
hamna i bråk med varandra igen. Alla förslag är välkomna och medlarna skriver ner dem. 
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4. Beslut om åtgärder och avtal. Nu ska medlarna hjälpa båda parter att välja en lösning så 
båda blir nöjda. Det kan vara en överenskommelse på prov som de ska hålla en viss 
period, eller så kan det vara en överenskommelse som ska gälla för alltid. Parterna skriver 
under ett ”kontrakt” på att de ingått ett avtal med varandra. 

5. Uppföljning. När medlingen är klar bör man bestämma en tid för uppföljning. Man kan 
även diskutera över vad man kan göra om en av parterna bryter ”kontraktet”. Medlarna 
påminns om att det som sagts ska stanna mellan parterna och inte skvallras runt om på 
skolan (Grünbaum & Lepp 2005). 

 
Sammanfattningsvis kan vi se att de tre modeller vi valt att presentera har samma grundidé 
om att skolmedling är frivillig, har tydliga regler, medlarna ska inte lösa konflikten åt 
parterna, avtal ska undertecknas av parterna och uppföljning ska ske.  
 
2.2.7. Skolmedlingsprojektet i Norrbotten 
 
Projektledaren Linda Marklund är jurist, forskare och utbildar pedagoger till 
medlingssamordnare och elever till elevmedlare i skolmedling. Hon har skrivit en 
licentiatavhandling om skolmedling. Fortsättningsvis i studien kommer vi att benämna 
Marklund som projektledaren. Det utbildningsmaterial som hon använder sig av i 
skolmedlingsprojektet har sin utgångspunkt i Linds (2004) bok. 
 
Ett omfattande program inleddes 2004 i Norrbottens län om skolmedling. Det var 80 skolor 
som var med i programmet som Landsting, universitetet och olika kommuner har stöttat 
ekonomiskt. De 200 medlingssamordnarna har utbildats vid olika tillfällen under en 
sexdagarskurs, de i sin tur har utbildat 1 000 elevmedlare. Ett av målen som projektet har är 
att alla i skolmiljön ska vara engagerade eftersom de som inte är pedagoger då kan föra in en 
ny synvinkel på konflikterna. Projektet ska utvidgas och kommer att följas upp av en 
forskningsbaserad utvärdering (Hareide 2006).  
 
I skolmedlingsprojektet har de arbetat efter konfliktdefinitionen: ”Konflikt är en process inom 
eller mellan, en eller flera parter som upplever otillfredsställda behov/känslor” (Marklund 2007 
s. 61). Vad en konflikt är varierar från gång till gång och från person till person. 
Konfliktdefinitionen kan även variera hos samme person beroende på vad som utlöste 
konflikten (ibid.).  
 
Projektledaren menar att eleverna själva får möjlighet att lära sig de demokratiska värderingar 
som vi lever efter i vårt samhälle genom skolmedlingen: 
  

Genom skolmedling får eleverna chansen att delta i en process som de själva kan 

påverka, styra och avsluta. De får en möjlighet att lära sig de grundläggande 

demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på, något som hela skolans 

verksamhet bygger på. (Marklund 2007 s. 2) 
 

Marklund (2007) menar att dagens skolsystem inte är utformat för att eleverna själva ska lösa 
sina konflikter, utan att pedagogerna går in och löser konflikterna åt eleverna. Eleverna blir 
skjutna åt sidan när pedagoger, föräldrar, rektor och andra vuxna i elevens närhet försöker lösa 
konflikterna som eleverna själva borde lära sig hantera.  



 23 

Skolmedlingsmodellen som Marklund använder sig av i skolmedlingsprojektet bygger på 
Linds (2004) Medkompismodell. Den är indelad i tre huvudrubriker: Nutid, Dåtid och 
Framtid, de tre delarna består av: 
 

Nutid: 

• Introduktion, förklaring av modell och process 
• Ramar och grundregler 
 

Dåtid: 

• Vad har hänt och hur påverkar det dig? 
• Uppställning av konfliktfrågor 
• Utforska konfliktfrågorna 
 

Framtid: 

• Skapa alternativ – brainstorming 
• Förhandling 
• Formulera överenskommelse 
• Avsluta (Marklund 2007 s. 124) 

 
Den skillnad vi kan se mellan Linds (2004) modell och den modell Marklund (2007) 
presenterar är att Marklund har valt att lägga punkterna Introduktion, förklaring av modell och 

process samt Ramar och grundregler under en rubrik kallad Nutid, medan Lind tar upp dessa 
punkter först, under rubriken Dåtid. Alltså modellerna är lika och Lind och Marklund har bara 
valt att presentera dem på olika sätt. 
 
2.2.8. Elevers lärande knutna till skolmedling 
 
I detta avsnitt tar vi upp elevernas lärande utifrån att använda sig av skolmedling i praktiken.  
 
Skolmedling är ett funktionellt verktyg för konflikthantering i skolan som ger eleverna 
kunskap och lärande i kommunikation, samarbete, konfliktförståelse samt att lära sig hantera 
känslor. ”De elever som fått möjligheten att utbilda sig i elevmedling upplevs ha fått bättre 
självkänsla och utvecklat en större respekt gentemot andra individer” (Forsman, M. & 
Nilsson, A. 2007 s. 2). Detta förtydligar det som vi skrev inledningsvis, nämligen att 
skolmedling är ett verktyg för att uppnå bra värdegrundstänkande och därigenom bli en stor 
del av elevernas allmänna lärande.  
 
Vid skolmedling lär sig eleverna i samspel med andra hur konflikter hanteras genom 
kommunikation. Vygotskijs teori om den sociokulturella kunskapssynen fäster störst vikt vid 
språkets betydelse för inlärnings- och utvecklingsprocessen samt det sociala samspelet, vilket 
avspeglar sig i skolmedling. Vygotskij menar att människan inte bara använder språket för att 
kommunicera, utan språket är ett av de viktigaste verktygen för tänkande och medvetande 
(Vygotskij 2001). 
 

Om det är så att en väsentlig del av tänkandet är knutet till språket är skälet desto 

större att göra förhållandena gynnsamma för språklig samverkan av hög kvalitet 

mellan eleverna och mellan eleverna och läraren. (Dysthe 2003 s. 83) 
 
Ett av de mest centrala begreppen i Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen, detta 
betyder att människan befinner sig under utveckling hela tiden. Denna process sker i 
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interaktion och gemenskap med andra, precis som skolmedling där vi lär oss av varandra och 
tillsammans med andra. För att eleven ska utvecklas och nå nästa zon krävs det att den hela 
tiden får utmanande uppgifter (Vygotskij 2001). Varje skolmedling är ett lärotillfälle för 
eleverna och de växer som individer då de lär sig nya saker. Vygotskij menar att det barnet 
idag kan göra med hjälp av en pedagog eller kamrat, kan det göra ensam redan imorgon. I 
skolmedlingen sker detta genom att pedagogen ger tillbaka konflikterna till eleverna, men 
vuxna finns alltid där till hands som stöd och hjälp. Eleverna får inte det bästa 
utvecklingsförhållandena om man bara låter dem arbeta efter eget initiativ och anpassar 
undervisningsinnehållet till den nivån som eleverna redan har nått (Dysthe 2003). 
 
Skolan är en naturlig plats för lärande av konfliktkompetens och enligt Grünbaum & Lepps 
(2005) forskning, så har det visat sig att elever inte kan hantera konflikter. Som pedagog har 
man ett uppdrag och i det uppdraget ingår det att lära eleverna ett demokratiskt 
förhållningssätt. För att leva i ett demokratiskt samhälle krävs det att man har 
konfliktkompetens. Eleverna får bekräftelse, kunskaper och träning i att kunna avläsa sina 
egna och andras verbala och icke verbala signaler när de får kunskap i konflikthantering och 
därmed även konfliktkompetens. Det är viktigt för alla elever att kunna öka sin kunskap och 
förståelse för hur tanke, känsla och handling påverkar och samspelar med varandra. ”Ska 
skolvardagen fungera mer problemfritt krävs god självkännedom och reflektion över det egna 
beteendet och kommunikationen” (ibid. s. 43).  
 
2.2.9. Problem knutna till skolmedling 
 
I detta avsnitt tar vi upp några problem knutna till skolmedling. Marklund (2007) har valt att 
kalla de negativa effekterna för problemställningar eftersom hon ser nackdelar som problem 
som alltid går att lösa. Vi hade svårt att hitta nackdelar om skolmedling i den litteratur vi läst 
och det tolkar vi som att utvärderingar saknas då skolmedlingen är en så pass ny metod i 
Sverige. Vid en skolmedling är det eleverna själva som äger konflikten utan att någon vuxen 
tar den ifrån dem. Frågan är då om inte en elevmedlare kan göra detsamma, det vill säga ta 
konflikten ifrån eleverna som kommit till medling? Eller som Marklund (2007) uttrycker 
detta: ”Klarar verkligen en elevmedlare av att se till att det inte blir ett nytt övergrepp av part 
under medlingen om det är en maktobalans?” (s. 171).  
 
Marklund (2007) menar att en del elever kan uppleva det som stressande att de måste komma 
på en egen lösning till konflikten som ska passa båda. Det kan innebära att eleven går med på 
något som den inte egentligen inte vill och det kan leda till att eleven inte kan efterleva 
avtalet. De vuxna på skolan blir uppmärksammade på problemet först vid uppföljningen. Ett 
annat problem kring skolmedling kan vara att eleven har känt grupptryck, att vara tvungen ta 
en skolmedling och har undertecknat ett avtal utan egentlig mening. 
 

Marklund (2007) skriver om hur viktigt det är att kunna prata om känslor vid en skolmedling, 
då de flesta konflikter som uppstår i skolan handlar om känslor. Alla elever kan inte uttrycka 
sina känslor och då kommer denne elev att få problem vid en skolmedling som bygger på att 
parternas underliggande känslor ska komma fram. Då elevmedlarna är så pass unga så 
kommer de få det svårt att hjälpa parterna lyfta fram sina känslor. 
 
Om det är uppenbart att parterna har problem med att skilja på sak och person eller inte har 
distanserat sig tillräckligt från sina egna känslor, så kan skolmedling vara omöjlig att 
genomföra. Medlaren bör då avbryta skolmedlingen och be dem återkomma då det finns 
bättre grund för att återuppta skolmedlingen (Norman 1999). Norman säger att det kan vara 
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svårt att avgöra när en part behöver hjälp av annan sakkunnig med sina känslor, som till 
exempel skolsköterska, kurator, eller psykolog. 
 
2.3. Skolans styrdokument 
 
I detta avsnitt presenterar vi studiens förankring i skollagen och läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo94.  
 
2.3.1. Förankring i styrdokumenten 
 
Vår studie om skolmedling bygger mycket på värdegrundsarbete.  I Lpo94 finns det tydligt 
uppsatta mål för skolans verksamhet där flera punkter berör detta område. Målen är av två 
slag: strävansmål och uppnåendemål. Strävansmålen anger vad skolans arbete ska sträva mot 
och uppnåendemålen uttrycker vad varje elev ska ha uppnått efter genomgången grundskola. 
Vi har funnit flera viktiga strävansmål som vi anser svarar mot skolmedlingens syfte att 
utbilda eleverna i konfliktkompetens.   
 
I vårt uppdrag som pedagog ska vi även förmedla grundläggande värden till eleverna för att 
de ska kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Kunskap om grundläggande värden, som att 
vara demokratisk och visa respekt mot sina medmänniskor, är en förutsättning för att få en 
lyckad skolmedling. I skolans värdegrund och uppdrag, under de grundläggande värdena står 
att läsa: ”Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och var och en som verkar 

inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö (1 kap. 2 §)” (s. 3). 
 
I skollagens första kapitel, Allmänna föreskrifter, Lag 1999:886, andra § kan man läsa 
följande: ”… Särskilt skall den som verkar inom skolan… aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. (www.riksdagen.se) Varje 
skola kan genom att lära eleverna skolmedling ge dem en konfliktkompetens som motverkar 
bland annat mobbning.  

 
Några av strävansmålen är att: 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

-     respekterar andra människors egenvärde 

- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor, 

- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen (Lpo9 s. 8) 

- känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra (Lpo94 

s. 9) 

 
Här har skolmedlingen en stor inverkan för att uppnå ovanstående strävansmål genom att de 
som medverkar vid en skolmedling följer vissa regler. De ska deltaga frivilligt vilket innebär 
att man inte kan tvinga någon till skolmedling vilket skulle leda till att eleven inte känner 
trygghet. En otrygg elev som är påtvingad något har svårt att ta hänsyn och visa respekt till 
andra. Respekt är bland annat att medlarna är opartiska och inte tar någons parti vid en 
skolmedlingssituation och har förmågan att sätta sig in i en annan människas situation. 
Genom att använda ett vårdat språk, inte avbryta den som pratar och lyssna på varandra så 

http://www.riksdagen.se
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visar de varandra respekt. En fördel är då skolmedlingarna sker i en lugn och trygg miljö där 
eleverna vågar visa sina känslor. 
  
Läraren skall 

- uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling” (Lpo94 s. 9) 

 

Alla som arbetar i skolan skall 

- medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen, 

- i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor (Lpo94 

s. 8) 

 

Utifrån läroplanen finner vi stöd för att introducera skolmedling och med det förhoppningsvis 
få hela skolans personal engagerade, vilket är en förutsättning för skolmedling som modell. 
När en skola tillämpar skolmedling som konflikhanteringsmodell så tar de ett steg mot att 
verksamheten ska präglas av solidaritet mellan människor. I sin tur leder detta till att skolan 
jobbar aktivt med att förebygga olika former av konflikter.  
 
2.3.2. Sammanfattning 
 
Utifrån vår bakgrund ser vi det som intressant att konflikter i sig inte behöver vara negativa 
och att de ligger till grund för all form av medling. Precis som Ekstam (2000) skriver så 
behöver inte konflikter vara negativa om de behandlas på ett konstruktivt sätt. Från begreppet 
medling har metoden skolmedling vuxit fram och är nu på frammarsch i Norrbotten genom 
Marklunds (2007) skolmedlingsprojekt. Skillnaden mellan traditionell konflikthantering och 
skolmedling är att vid medling tar man alltid reda på fakta och känslor, vid en traditionell 
konflikthantering tar man oftast bara reda på fakta (Lind 2004). Här kan vi se att en av 
skolmedlingens fördelar är att eleverna får lära sig att prata om känslor och lära sig empati. 
  
Efter att vi fördjupat oss i vår litteraturstudie kan vi tolka skolmedling som en metod som går 
ut på att hela skolan anammar modellen. Vår bakgrund visar att skolmedlingen är en metod 
som används av eleverna i första hand, de så kallade elevmedlarna. Skolmedlingen har en 
bestämd arbetsgång med regler som måste följas för att komma fram till en vinna-vinna 
lösning vilket är målet med skolmedling. En viktig del i skolmedling är det aktiva lyssnandet 
som eleverna får träning på vid varje skolmedlingstillfälle. Vi tolkar att detta är något lärorikt 
som eleverna kommer att ha nytta av och bära med sig i framtiden. Vid skolmedling lär sig 
eleverna i samspel med andra hur de ska hantera konflikter genom kommunikation. 
Vygotskij (2001) menar att språket är ett av de viktigaste verktygen vi har för tänkande och 
medvetande.  
 
Vi upplever att de skolmedlingsmodeller vi analyserat via våra litteraturstudier visar att alla 
har en viss arbetsgång med förbestämda regler för hur skolmedling ska gå tillväga. De tre 
modellerna är utformade på samma sätt, men nyansskillnader kan förekomma. I vår studie 
har vi fokuserat på Linds (2004) modell av skolmedling därför att skolmedlingsprojektet i 
Norrbotten utgår från hennes modell. De skolor där vi gör vår empiriska studie är med i 
skolmedlingsprojektet och använder sig av Linds modell. 
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3. Syfte 
 
Syftet med examensarbetet var att studera hur skolmedling går till i praktiken och vad 
eleverna lär sig genom att använda metoden. 
 
Vi har avgränsat vår studie att handla om några pedagoger och elevers erfarenheter av 
skolmedling vid två skolor som deltagit i skolmedlingsprojektet i Norrbotten. I studien delar 
även projektledaren för skolmedlingsprojektet i Norrbotten med sig av sina erfarenheter.   
 

3.1.       Frågeställningar 
 
Vår övergripande frågeställning är:  
 
Hur fungerar konflikthanteringsmodellen skolmedling i praktiken? 
 

• När använder man sig av skolmedling? 
• Vilka positiva alternativt negativa effekter kan skolmedling som modell ha? 
• Vilka resultat har skolmedlingsmodellen gett? 

 

4. Metod 
 
Vårt syfte var att ta reda på hur skolmedling går till i verksamheten samt vad eleverna lär sig 
av att använda metoden. När vi gjorde vår studie utgick vi ifrån våra frågeställningar. För att 
svara på syftet har vi gjort litteraturstudier och intervjuat pedagoger, elevmedlare och 
projektledaren för skolmedlingsprojektet i Norrbotten .  
 
Vi valde den kvalitativa undersökningen som metod eftersom vår ambition var att nå en 
djupare kunskap om konflikthanteringsmetoden skolmedling. Enligt Backman (1998) nås en 
djupare kunskap med den kvalitativa undersökningen eftersom man försöker förstå 
sammanhang och analyserar helheter. Vi har använt den kvalitativa metoden eftersom vi är 
intresserade av att förstå människors sätt att tänka och resonera kring skolmedling och inte 
samla information och rådata med hjälp av kvantitativa undersökningsmetoder som 
exempelvis statistik och diagram. Trost (2005) beskriver att man genom den kvalitativa 
metoden vill finna variation i det man undersöker och förstå en situation. En kvalitativ 
undersökning försöker hitta ett mönster i sina frågeställningar, medan en kvantitativ 
undersökning söker efter hur ofta eller vanligt förekommande något är. Något förenklat kan 
man säga att en kvalitativ undersökning arbetar med ord och en kvantitativ undersökning 
arbetar med siffror.  
 
I den kvalitativa intervjun sker ett samspel mellan två eller flera personer där både 
intervjuaren och intervjupersonerna påverkar varandra. Kvale (1997) menar att den 
kvalitativa intervjun har som mål att ge nyanserade beskrivningar av olika aspekter hos 
intervjupersonerna. Det har ofta hävdats att den kvalitativa forskningsintervjun saknar 
objektivitet eftersom den är så beroende av det mänskliga samspelet som är högst väsentligt 
vid intervjusituationen. Här menar Kvale att det finns många olika föreställningar om 
objektivitet och därför ”… kan den kvalitativa intervjun inte objektivt karaktäriseras som 
vare sig en objektiv eller en subjektiv metod” (s. 65). 
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Vår undersökning byggde på kvalitativa intervjuer. Enligt Patel & Davison (2003) bör man 
vara medveten om vilka faktorer som kan påverka intervjun. Vi gjorde en litteraturstudie 
innan vi genomförde våra kvalitativa intervjuer för att kunna utforma rätt följdfrågor. 
Standardiseringen på kvalitativa intervjuer är ofta låg vilket betyder att den man intervjuar 
besvarar frågorna med egna ord. Vi valde att strukturera och ställa intervjufrågorna i en 
bestämd ordning och ställde följdfrågor tills vi ansåg att våra frågeställningar var besvarade 
utifrån syftet. På detta sätt fick vi ut så mycket som möjligt av frågorna utan att vi styrde 
svaren. Varför vi valde att bygga vår studie på kvalitativa intervjuer var för att få en dialog 
som ger oss djupare kunskap och olika aspekter på hur skolmedling går till. 
 
Vid vår kvalitativa undersökning hade vi en stor gruppintervju av elevmedlarna och vid 
gruppintervjuer menar Trost (2005) att nackdelarna kan vara att de tysta personerna inte 
kommer till tals på grund av de mer dominanta och talföra personerna. En av fördelarna med 
gruppintervju kan enligt Trost vara ”… att de ger utrymme för interaktion i gruppen som kan 
ge större insikt hos den enskilde om dennes egna åsikter och bevekelsegrunder” (s. 25).  
 

4.1. Urval  
 
För att få ökad insikt i hur skolmedlingen går till i praktiken valde vi att intervjua fem 
pedagoger och 15 elevmedlare vid två skolor som båda deltar i skolmedlingsprojektet i 
Norrbotten. Det var pedagogerna vid de två skolorna som hade satt ihop elevmedlarna vid 
intervjuerna i olika konstellationer utan vår påverkan. Valmöjligheterna av skolor som 
använder sig av skolmedling var begränsad, varför vi fick bege oss utanför kommungränsen 
för att kunna genomföra våra kvalitativa intervjuer. Skälet till varför vi valde att intervjua 
fem pedagoger och 15 elevmedlare var för att få en så heltäckande bild som möjligt över hur 
skolmedlingen fungerar i praktiken. Vi har även intervjuat projektledaren för 
skolmedlingsprojektet i Norrbotten för att få en generell uppfattning av metoden.  
 
4.2. Genomförande 
 
Vi startade vår empiriska undersökning i september 2007 genom att kontakta den första 
skolan som vi blev rekommenderad av projektledaren att ta kontakt med. Vi valde att 
genomföra vår studie i Luleå kommuns grundskolor eftersom vi båda bor och kommer att 
verka i Luleå. Eftersom det i dagsläget inte fanns någon skola i Luleå kommun som arbetade 
med skolmedling fick vi söka oss till skolor utanför kommunen. I början av vår mailkontakt 
med den första skolan fick vi en bra kommunikation och de skrev att vi var välkomna att 
göra ett besök i deras skola. När vi frågade efter en dag och tid som skulle passa för vårt 
besök och vilka pedagoger vi då skulle kunna få intervjua, då slutade de att höra av sig. Vi 
ringde och mailade och i mitten av oktober svarade de att de pedagoger som var ansvariga för 
skolmedlingen var tjänstledig och långtidssjukskriven, så deras skolmedling låg på is.  
 
Vi kontaktade återigen projektledaren för att bli tipsade om nya skolor som arbetade med 
skolmedling som konflikthanteringsmodell, då fick vi fyra nya skolor. Vi mailade till alla 
fyra i mitten av oktober och berättade om vårt examensarbete som är en studie av 
skolmedling och att vi ville intervjua ansvariga pedagoger och eventuellt elevmedlare på 
deras skolor. I slutet av oktober fick vi svar från två av skolorna som vi mailat till. Vi var 
välkomna till dem tisdag den 13 november och onsdag den 14 november 2007. 
 



 29 

4.2.1. Genomförande av intervjuer med pedagoger 
 
När vi genomförde intervjuerna av pedagogerna åkte vi till två olika skolor i Norrbotten. På 
den första skolan som hade elever från förskoleklass till år 6 satt vi i det speciella 
skolmedlingsrummet när vi gjorde våra intervjuer. Rummet var litet och rymde ett bord med 
fyra stolar, på väggen fanns skolmedlingsreglerna uppsatta och det som var viktigt att tänka 
på vid skolmedling (se bilaga 4 och 5). Vi intervjuade två klasslärare var för sig och en 
fritidspedagog, som även var medlingssamordnare. Intervjuerna som vi spelade in med 
diktafon tog cirka 20 minuter per pedagog. På den andra skolan hade de elever från 
förskoleklass till år 5.  Där intervjuade vi två medlingssamordnare, en förskollärare och en 
klasslärare, tillsammans. Intervjun tog cirka 30 minuter och vi satt i skolans 
hemkunskapsrum som även fungerade som rum till skolmedlingarna. På dörren satt 
skolmedlingens regler och förutom köksutrustning fanns där ett stort bord med 14 stolar. De 
båda skolorna har deltagit i skolmedlingsprojektet sedan dess start hösten 2004, de har 
skolmedlat sedan 2005. Det fanns ingen tidsbegränsning i samband med intervjuerna med 
pedagogerna vid båda skolorna. 
 
4.2.2. Genomförande av intervjuer med elever 
 
Vi genomförde intervjuerna med fem utbildade elevmedlarna på den första skolan som gick i 
år 5 och 6. Vi intervjuade först en av de fem eleverna ensam och de fyra återstående eleverna 
intervjuades parvis. Vi satt i skolans medlingsrum där vi tidigare intervjuat skolans 
pedagoger. Varje intervju tog cirka 15 minuter och vi spelade in intervjuerna med diktafon. 
På den andra skolan intervjuade vi alla elevmedlare tillsammans och de var totalt tio stycken, 
eleverna gick i år 4 och 5. Vi satt i skolans hemkunskapsrum och intervjun tog cirka 20 
minuter. Elevmedlarna hade medlat olika länge och olika många gånger sedan de fått sin 
elevmedlarutbildning. Pedagogerna hade förbestämt elevkonstellationerna inför intervjuerna 
redan när vi kom till skolorna. 
 
4.2.3. Genomförande av intervju med projektledare 
 
När vi genomförde intervjun med projektledaren för skolmedlingsprojektet i Norrbotten satt 
vi i hennes rum på Luleå tekniska universitet. Hon hade avsatt gott om tid för vår intervju 
som tog cirka en timme och vi spelade in hela intervjun med diktafon. Vi valde att intervjua 
projektledaren då de skolor vi gjorde vår empiriska studie ingick i hennes 
skolmedlingsprojekt. Skolmedlingsprojektet startade 2004 och löper ut 2008, då väntas en 
utvärdering komma. 
 
4.2.4. Instrument 
 
Vi använde oss av en diktafon/bandspelare under intervjuerna för att kunna dokumentera 
samtalen, detta för att "Man behöver inte göra en massa anteckningar utan kan koncentrera 
sig på frågorna och svaren" (Trost 2005 s. 54). I och med att anteckningar och diktafoner 
aldrig kan ersätta de intryck man får genom att personligen vara närvarande vid 
intervjutillfällena, valde vi att närvara båda två. Detta för att tillsammans kunna reflektera 
över vad som framkom "mellan raderna" och iakttagelser av kroppsspråket. Detta 
tillsammans är värdefull information då vi sammanställer och analyserar våra intervjuer. 
 
Eftersom många människor inte tycker om att bli inspelade på band ansåg vi det viktigt att 
fråga om det gick bra att använda oss av en diktafon för vår dokumentation. Det vanligaste 
instrumentet vid kvalitativa intervjuer är att använda bandspelare enligt Kvale (1997).  
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Genom att använda sig av detta verktyg kan den som intervjuar koncentrera sig mer på 
dynamiken som sker vid intervjun. Med dynamik menas till exempel ord, tonfall och pauser 
(ibid.).  
 
Under intervjuerna förde vi stödanteckningar för att ha kvar information om diktafonen 
skulle råka ut för tekniska missöden. 
 
4.2.5. Etiska överväganden 
 
Före intervjuerna började vi med att presentera oss och förklarade syftet med vår intervju. Vi 
upplyste intervjupersonerna om att vi hade tystnadsplikt och att allt som framkom under 
intervjuerna var konfidentiellt. Deras namn, skola och elevernas namn kom därför inte heller 
att användas i vår studie, de är anonyma.  
 

Med anonymitet menas helt enkelt att man inte vet namnet eller andra 

igenkänningstecken på den intervjuade. Med konfidentialitet menas att det som 

sägs inte kommer att föras vidare - ingen skall kunna få reda på vem som sagt 

eller gjort vad. (Trost 2005 s. 41) 
 

Detta kan bidra till att intervjupersonerna kunde känna sig avslappnade vilket kan leda till en 
bättre dialog.  
 
4.2.6. Bearbetning av data 
 
Vår sammanställning av intervjusvaren gjorde vi genom att lyssna och skriva av intervjuerna 
direkt från banden. Under intervjuernas gång förde vi även anteckningar som användes som 
komplement till banden. Varje intervju sammanfattade vi var för sig och därefter valde vi att 
redovisa de frågor vi fått svar på som svarade mot vårt syfte och våra frågeställningar i detta 
arbete.  
 
När vi har analyserat och tolkat våra kvalitativa intervjuer har vi inte förvrängt eller förskönat 
resultatet för att det ska stämma överens mot vårt syfte. Oönskade svar vid intervjuerna ska 
också redovisas om de knyter an till syftet, då även dessa har relevans i arbetet. ”Forskaren 
bör försöka att stå kritisk mot sina egna och andras förväntningar om vad data ska uppvisa, 
eller egna och andras önskningar om banbrytande slutsatser eller snabb karriär” (www.vr.se 
s. 16).  
 
Svenning (2003) skriver i sin bok att ett av nyckelorden vid kvalitativa intervjuer är att 
sortera, vilket går ut på att analysera och hitta mönster. Vi har valt att sortera intervjuerna 
efter samstämmighetsmetoden, vilket innebär att vi tittat på likheter och skillnader i 
materialet. Av svaren som framkom vid intervjuerna kunde vi göra en meningstolkning som 
enligt Kvale (1997) härrör från hermeneutiken, som innebär att man gör en djupare och mer 
omfattande tolkning av meningarna. I hermeneutiken används tolkningen som huvudsaklig 
forskningsmetod, man tolkar fenomen skapade av människan såsom handlingar, texter och 
yttranden. Vi har tolkat innehållet i intervjuerna genom att använda oss av den kunskap och 
förförståelse vi inhämtat genom litteraturstudier. Man kan säga att vi använde vår kunskap 
och förförståelse som ett verktyg till att tolka intervjuresultaten. Vi använde oss av tre olika 
frågeformulär (se bilaga 1, 2 och 3) vid våra intervjuer. Vi gjorde 16 intervjufrågor till 
pedagogerna och 11 frågor till elevmedlarna, samt 11 frågor till projektledaren. Då inte alla 
intervjufrågor svarar upp mot syftet och frågeställningarna har vi valt att inte redovisa 
samtliga intervjufrågor i resultatet. 

http://www.vr.ses.16
http://www.vr.ses.16


 31 

5. Resultat 
 
I detta avsnitt presenterar vi en sammanställning av intervjuerna vi genomfört med 
pedagoger, elevmedlare samt projektledaren. Vi har sammanställt alla intervjuer och placerat 
in dessa i underrubriker som svarar mot syftet och frågeställningarna. Avslutningsvis har vi 
sammanfattat vårt resultat. 
 

5.1. Skolmedling i praktiken ur ett lärarperspektiv 
 
Pedagogerna berättade för oss att de hade arbetat med skolmedlingen sedan 2004, då 
projektet skolmedling drog igång i Norrbotten. Skolmedlingen på skolorna startade år 2005, 
efter det att de genomgått utbildning till medlingssamordnare och därefter utbildat 
elevmedlare.  
 
5.1.1. När används skolmedling? 
 
1. Vid vilka situationer använder man skolmedling? 

 

En av likheterna vi kunde finna bland de fem pedagogerna var att de ansåg att skolmedling 
används vid alla typer av konflikter och att konflikterna ofta handlar om småsaker som till 
exempel att någon sagt elaka saker. En av pedagogerna berättar att det uppstod en konflikt 
gällande en apelsin en gång. En annan pedagog berättar om en konflikt som berörde tre 
flickor som inte klarade av att leka tillsammans. Detta var ett problem som skolan löste med 
hjälp av skolmedling. Pedagogerna försöker alltid uppmuntra eleverna till att ta en 
skolmedling, så att de får tillfälle att prata med varandra utan att de står flera kamrater runt 
omkring och lyssnar. 
 
2. Från vilken ålder medlar man? 

 

Pedagogerna berättar för oss att skolmedlingarna på deras skolor förekommer från 
förskoleklass till år 5 respektive 6 och antalet skolmedlingstillfällen varierar under skolåret 
med allt från cirka en gång i månaden till 1-2 gånger per vecka. Elevmedlarna går i år 4, 5 
och 6 och medlar bland alla elever på skolorna, nyligen hade de för första gången haft en elev 
från förskoleklass som var i behov av skolmedling.  
 
5.1.2. Hur används skolmedling? 
 
3. Hur får elevmedlarna kännedom om att någon vill ha en skolmedling? 

 

På den första skolan berättar pedagogerna att eleverna lägger en lapp i en låda när de hamnar 
i konflikt på skolan och behöver skolmedling, elevmedlarna tömmer lådan kontinuerligt. På 
lappen står det vad som hänt samt de berördas namn, så att elevmedlarna kan hitta de berörda 
personerna så att en skolmedling kan komma till stånd så snart som möjligt. Pedagogerna på 
den andra skolan berättar att när en elev känner att den behöver medla så berättar eleven det 
för medlarna, då går medlarna och frågar den andra parten om den också kan tänka sig att 
medla.  
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4. Hur snabbt får parterna en skolmedling? 

 

Pedagogerna menar att en skolmedling är en krissituation för eleverna och att de oftast får gå 
ifrån sina lektioner på en gång för att medla, men vid vissa tillfällen har de fått vänta till 
rasten.  
 
5. Hur går en skolmedling till? 

 

Elevmedlarna börjar med att gå igenom reglerna för att därefter ge de två parterna chans att 
lyssna till varandra. Allt som sägs under skolmedlingen är under tysthetslöfte. När parterna 
har delgivit sin version av konflikten, återberättar medlarna vad de har hört och frågar om de 
har uppfattat problemet på rätt sätt. Pedagogerna berättar att elevmedlarna stöttar parterna när 
de försöker komma fram till ett förslag på lösning. På den ena skolan för elevmedlarna 
protokoll och skriver ner vad parterna har kommit överens om, som avslutning får de alltid 
skriva under protokollet.  
 
5.1.3. Erfarenheter av skolmedling 
 
6. Vad lär sig eleverna av skolmedling? 

 

Samtliga pedagoger på de två skolorna anser skolmedlingen vara en bra metod därför att 
eleverna får lära sig prata och visa känslor som de aldrig tänker på. En av pedagogerna säger: 
”Elevmedlarna är duktiga i sin roll och tar den på allvar där de blyga och mer tillbakadragna 
eleverna växer med uppdraget.” Samtliga pedagoger tycker att eleverna lär sig visa respekt, 
aktivt lyssna och att använda ett vårdat språk, de lär sig även att kompromissa, uttrycka sig, 
tala om känslor samt att tänka och handla rätt. Att lära sig ge och ta för att nå fram till olika 
lösningar på konflikter är något som pedagogerna tror och hoppas att eleverna ska ha med sig 
hela livet.  
 
7. Hur fungerar skolmedlingsmodellen? 

 

Pedagogerna tycker att skolmedlingen fungerar bra, men ibland måste medlingssamordnaren 
hjälpa till vid medlingen. Detta sker oftast vid en svårare konflikt då elevmedlarna bett om att 
få hjälp. Elevmedlarna på skolorna är fantastiskt duktiga att medla enligt pedagogerna och de 
växer med sin uppgift.  
 

8. Vad händer när en elev avböjer skolmedling? 

 

Eftersom skolmedlingen är frivillig så menar pedagogerna att det största ansvaret ligger på 
eleverna att lösa konflikten. Om en elev vägrar skolmedling ska medlarna försöka förklara 
varför man vill medla och säger eleven fortfarande nej, då går pedagogerna in och löser 
konflikten tillsammans med de berörda. Pedagogerna berättar: ”Vi lämnar aldrig några 
konflikter olösta bara för att en av parterna inte vill medla”, ansvaret att eleverna mår bra, 
ligger på pedagogerna. Pedagogerna fortsätter berätta att de har kvar sin roll som 
konflikthanterare vid akuta konflikter som uppkommit. Ofta ändrar sig då eleven till att vilja 
ha en skolmedling.  
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9. Fördelarna med skolmedling? 

 

Enligt samtliga pedagoger har fördelarna med skolmedling nämnts tidigare i avsnittet, men 
pedagogerna tillägger att genom skolmedling så kan man även förhindra konflikter som leder 
till mobbning. Pedagogerna berättade att skolmedlingen även sparade tid för skolpersonalen 
som tidigare fick lösa alla konflikter med eleverna själva. 
 

10. Nackdelarna med skolmedling? 

 

Pedagogerna på den ena skolan menade att en nackdel med skolmedling kan vara att det 
finns negativa inställningar mot metoden från föräldrahåll. Pedagogerna berättar att de flesta 
föräldrar dock är positiva, men att de är fundersamma om eleverna tar över pedagogernas 
ansvar vid konflikter. Då gäller det att hela arbetslaget är eniga och kan förklara att de inte 
lämnar över allt ansvar på eleverna. Pedagogerna vid den andra skolan säger att en av 
svårigheterna med skolmedlingsmetoden är att medlingssamordnarna måste lyckas förankra 
metoden hos all personal vid skolan. Samtliga pedagoger påpekar även att en del elever tar 
skolmedlingen för allvarligt och inte vågar säga nej till medling som faktiskt är frivillig.  
 
11. Hur ser konfliktsituationen ut på skolorna? 

 

Avslutningsvis berättar pedagogerna för oss att de tror att konflikterna minskat sedan de 
började med skolmedling och att mobbning inte finns så mycket på deras skolor 
överhuvudtaget. Pedagogerna berättar att skolmedlingen inte är utvärderad och de kan därför 
inte med säkerhet veta om konflikterna minskat på skolorna, utan det är mer en känsla som 
pedagogerna har.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det finns en tydlig modell i de två skolorna över hur 
skolmedling går till i praktiken. Elevernas lärande består av att de lär sig visa respekt, lyssna 
aktivt, tala om känslor och använda ett vårdat språk. Pedagogerna är positiva till metoden och 
ser inte så många nackdelar med skolmedling. Skolmedling är en frivillig process, men 
pedagogerna lämnar aldrig en konflikt olöst. Avslutningsvis anser vi att det behövs en 
utvärdering av skolmedling för att se om metoden ger önskad effekt eftersom pedagogerna 
inte hade någon statistik över konflikterna på skolorna.  
 

5.2. Skolmedling i praktiken ur ett elevperspektiv 
 
Efter våra intervjuer av pedagogerna fick vi möjligheten att även intervjua elevmedlarna vid 
båda skolorna. Eleverna gick i årskurs 5 och 6 och hade alla genomgått 
elevmedlarutbildning. För att bli elevmedlare så fick eleverna anmäla sitt intresse, därefter 
valde lärarna vilka som skulle bli uttagna till elevmedlarutbildningen. Utbildningen har skett 
genom att medlingssamordnarna och elevmedlarna åkte till en närliggande skola respektive 
kyrka där de samlades och genomförde utbildningen. Utbildningen bestod bland annat av 
rollspel samt kunskap i skolmedlingens regler (se bilaga 4 och 5).  
 
5.2.1. När används skolmedling? 
 
1. Vid vilka konflikter har ni medlat? 

 
Eleverna berättar för oss att de oftast har medlat vid mindre konflikter, en gång handlade det 
om en elev som puttat en annan elev ur en gunga. Oftast handlar konflikterna om kompisar 
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som inte kan vara med varandra eller att någon har verbalt eller fysiskt varit dum med någon 
annan. 
 
2. Vid vilka situationer bör ni inte medla? 

 

En elev berättar att man bör undvika att medla sina kompisars konflikter i och med att de ska 
förhålla sig opartiska genom processen.  
 
5.2.2. Hur används skolmedling? 
 
3. Hur får ni vetskap om någon vill ha skolmedling? 

 

Elevmedlarna vid den ena skolan berättar att vid en skolmedling kommer parterna till dem 
och ber om medling, det får högst ta en dag innan skolmedlingen påbörjas. Vissa elever 
frågar om de kan få medling direkt när konflikten har uppstått och då sker medlingen relativt 
omgående. Vid den andra skolan lägger eleverna en lapp i en ”brevlåda” när de önskar 
skolmedling. Elevmedlarna tömmer lådan kontinuerligt och tar kontakt med berörda parter 
för att genomföra en medling. 
 

4. Hur går en skolmedling till? 

 

Elevmedlarna beskriver att skolmedlingen går till på så sätt att de är två elevmedlare som 
medlar mellan minst två parter i en konflikt. Om en av parterna inte vill medla så tar 
pedagogerna över konfliktlösningen, eleven ändrar sig då ofta och vill hellre ta en 
skolmedling. Eleverna berättar att alla konflikter mellan elever måste lösas, ingen ”slipper 
undan”. Eleverna berättar att elevmedlingen inleds med att de läser upp vilka regler som 
gäller för parterna och frågar var och en vad som hänt och låter de återberätta sin version av 
konflikten.  Parterna ska sedan tillsammans komma fram till en lösning som passar båda, en 
så kallad vinna-vinna lösning. Har de svårt att se en lösning på konflikten så kan medlarna 
komma med förslag som för skolmedlingen fram till en överenskommelse. En av medlarna 
antecknar ett protokoll där de sedan skriver ner överenskommelsen, detta får båda parter 
avslutningsvis skriva under. 
 
5.2.3. Erfarenheter av skolmedling 
 
5. Vad är svårt med skolmedling? 

 
Eleverna berättar att det svåraste med att vara medlare i en skolmedlingssituation är när 
parterna inte kan komma överens och om någon trots skolmedling blir utanför. Elevmedlarna 
tyckte även det var svårt när den ena parten inte ville medla. En annan sak som eleverna 
anser vara svårt ibland är att inte säga vad de tycker när de medlar, det svåraste var att inte 
säga ”varför?” Det är en fråga man inte får ställa som elevmedlare.  
 

6. Vad är lätt med skolmedling? 

 

Eleverna säger att det lättaste är när de medlar i mindre konflikter där parterna snabbt 
kommer överens och hittar en lösning. De tycker det är kul att få hjälpa elever på skolan att 
bli vänner efter en konflikt och det roligaste är när konflikten är löst, då känner sig medlarna 
stolta.  
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7. Vad är nackdelarna med skolmedling? 

 

Elevmedlarna menar att en av nackdelarna är att de inte är lika erfarna som pedagogerna i en 
skolmedlingssituation. 
 
8. Vad är fördelarna med skolmedling? 

 

Eleverna tycker att skolmedling är en bra konflikthanteringsmetod därför att de får sitta ned 
för att tala ut och lyssna på varandra. Elevmedlarna förklarar att fördelarna med skolmedling 
är att det blir ett mildare klimat i skolan. De nämner även att elever alltid har tid att medla, 
medan pedagogerna i vanliga fall anser sig inte ha tid att lösa konflikter. När pedagogerna tar 
konfliktlösningarna med eleverna så finns det ofta inte tid för en lika bra dialog. 
Elevmedlarna berättar att när de inte vet vad de ska göra får de alltid hjälp av en vuxen. 
 

9. Hur ser konfliktsituationen ut på skolorna? 

 

Alla femton elevmedlarna ansåg att konflikterna har minskat på skolorna sedan de började 
använda skolmedling. Elevmedlarna ansåg att konflikterna minskat i och med att de vistas 
ute på skolgården på rasterna. Genom elevmedlarnas kunskap i konflikthantering kunde de 
avvärja begynnande konflikter bland eleverna. 
 

10. Vad har ni lärt er av skolmedling? 

 

Avslutningsvis så säger eleverna att de lärt sig använda skolmedling hemma då syskon 
bråkar, för att få dem att bli sams igen. De tror att man kan få användning för medling även 
som vuxen i exempelvis arbetslivet. Elevmedlarna anser att det positiva med skolmedling är 
att de lärt sig tala om vad som är problemet istället för att gå iväg och bli sur.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att elevmedlarna tar sitt uppdrag på allvar och att det finns ett 
lärande i konfliktkompetens genom att de visar stort intresse och motivation till skolmedling. 
De berättar att skolmedlingen bör ske samma dag och de ska vara opartiska i processen. 
Eleverna tycker att klimatet på skolorna har blivit bättre och en annan av fördelarna med 
skolmedling är att elever alltid har tid att medla, vilket de vuxna inte alltid har. En av 
nackdelarna med skolmedling anser eleverna vara att de inte är lika erfarna som de vuxna när 
det gäller att föra dialog. 
 

5.3. Skolmedling i praktiken ur projektledarens perspektiv 
 
Vi åkte till Luleå tekniska universitet för att intervjua projektledaren för 
skolmedlingsprojektet i Norrbotten.  Med projektledarens intervju ville vi få ökad kunskap 
om skolmedling utifrån syftet och frågeställningarna. Hennes erfarenheter av metoden är att 
hon har bland annat använt sig av den vid utbildningarna av medlingssamordnare och 
elevmedlare vid de två skolorna där vi gjorde våra kvalitativa intervjuer.  
 
5.3.1. Hur går skolmedling till?  
 
På frågan hur en skolmedling går till beskriver projektledaren arbetsgången på den 
skolmedlingsmodell hon använder i skolmedlingsprojektet som bygger på Linds (2004) 
Medkompismodell. Vi presenterade modellen tidigare i vårt arbete i sin korthet, här 
sammanfattar vi projektledarens utförliga beskrivning av skolmedling: 
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• Elevmedlarna kan välja att ha ett förmöte innan en skolmedling beroende på 
konfliktens omfattning. Är det en mindre konflikt så har de oftast inget förmöte.  

• Vem som medlar bestämmer medlingssamordnaren eller vissa skolor har ett schema 
över vilka som står på tur. Vid större och svårare konflikter är medlingssamordnaren 
med. 

• Både medlare och de berörda parterna i konflikten har alltid möjlighet att tacka nej till 
skolmedling. 

• I skolmedlingsrummet börjar medlarna med att presentera sig och berätta vilka ramar 
och grundregler som gäller i skolmedlingsrummet (se bilaga 4 och 5). De berättar hur 
processen går till och att det som sägs stannar i rummet. De gör parterna medvetna 
om att medlarna dock alltid kan prata med medlingssamordnaren.  

• Medlarna ber en av parterna börja berätta anledningen till att de är där, därefter den 
andra. Medlaren ska använda mycket aktivt lyssnande, sammanfatta, refererar, lyfter 
fram känslor och låter parterna sammanfatta varandras berättelser.  

•  Det är viktigt att medlarna kollar av om det är okej med vem som börjar prata och 
om de har förstått reglerna. Detta för att kunna hänvisa tillbaka till reglerna om dessa 
skulle brytas. 

• Medlarna avslutar med att sammanfatta själva konfliktfrågan. Nu fokuserar man på 
framtiden och medlaren kan fråga: Hur vill ni ha det nu då? Medlaren fungerar som 
en katalysator. 

• Om parterna inte har något bra lösningsförslag kan medlarna brainstorma för att få 
dem att tänka i friare banor. Parterna ska själva komma fram till en vinna–vinna 
lösning. Kommer de fortfarande inte fram till en lösning hade projektledaren ett 
förslag: Kom med det mest absurda lösningsförslaget! Då får man ofta fram ett skratt 
hos parterna och de slappnar av. Då får man en spontan reaktion som till exempel: Så 
här kan man väl inte göra, men vi kan väl göra såhär? Det får dem att inse att det 
finns inget rätt och fel på konflikten. 

• I slutet skriver de ett avtal där det står när skolmedlingen har ägt rum och vad 
parterna har kommit överens om.  Medlarna och parternas namn finns med i avtalet 
och de skriver under detta. Det ska även finnas med en uppföljningstidpunkt i avtalet. 

• När medlingen är avslutad är det bra om de kan svara på frågan: Vad ska ni säga om 
kompisarna frågar om skolmedlingen? Detta för att det sista de hör i skolmedlingen 
inte ska vara, ni får inget säga, för att då kommer de att vilja säga allt.  

 
5.3.2. Vid vilka konflikter medlar man? 
 
Projektledaren berättar att skolmedlingen kan användas vid alla typer av konflikter så länge 
parterna vill medla, eftersom skolmedlingen bygger på frivillighet. Något att tänka på kan 
enligt henne vara att trots att en konflikt på ytan verkar liten, kan det finnas mycket dolt 
under. Så innan man nekar någon möjlighet att skolmedla i något som man själv anser vara 
en struntsak, tänk till två gånger. Projektledaren säger att det finns elever med olika psykiska 
störningar och beroenden som kan vara svårare att medla mellan, men man kan inte 
automatiskt utesluta dessa grupper från skolmedling. Man får anpassa situationen utifrån de 
behov parterna har och kanske använda vuxenmedlare.  
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5.3.3. Erfarenheter av skolmedling 
 
1. Vad är fördelarna med skolmedling? 

 
Projektledaren förklarar att fördelarna med skolmedling är den aktiva medverkan av 
eleverna. Det är eleverna som har konflikter och man ger tillbaka konflikten till eleverna 
genom att de får elevmedla. Projektledaren berättar: 
 

Det jag har funnit är att när elevmedlare medlar så har de större förmåga att 

acceptera att parternas berättelse löper fram som ett tågspår parallellt med 

varandra där skenorna emellan knyter ihop spåret. Vi vuxna med vårt bagage 

strävar alltid efter att ta reda på sanningen och försöker få ihop de där två spåren 

till en monorail istället. Det viktiga är att de får ventilera vad som hänt och 

fokusera på framtiden, det viktigaste är inte alltid att få reda på sanningen.  

 

Hon fortsätter att berätta att skolan har en skyldighet att lära elever att hantera konflikter, då 
är elevmedlingen ett bra sätt att göra det på. Barn förstår varandra, de talar samma språk, 
även kroppsspråk, vilket gör att eleverna inte känner det som att de skvallrar, vilket de gör 
när de pratar med en vuxen. En annan fördel är att elevmedling leder till mer informella 
medlingar, till exempel på raster. Elevmedlarna uppmärksammar till exempel ensamma 
elever på rasterna som de tidigare aldrig la märke till. Detta leder till att de ingriper på ett 
tidigare stadium än vad de gjorde innan de blev medlare, eleverna tänker inte på att de 
använder sig av aktiv konflikthantering. Projektledaren tycker det känns bra när personal på 
skolorna upplever att de har fått ett praktiskt verktyg, något konkret att jobba med.  
 
2. Vad är nackdelarna med skolmedling? 

 

En av riskerna med skolmedling enligt projektledaren kan vara att en del pedagoger ser 
elevmedlingen som ett alternativ till deras ansvar och tror att de inte behöver bry sig. De låter 
eleverna sköta all konflikthantering genom medlingen och överlåter ansvaret på eleverna. En 
annan nackdel kan vara att elevmedlarna och klasslärare upplever att de missar ordinarie 
undervisning när de går iväg och medlar. Projektledaren säger däremot att hon ser problem, 
det vill säga nackdelar, som något som går att lösa. 
 
3. Vilka resultat har skolmedlingen gett? 

 
Projektledaren menar att antalet konflikter inte har minskat, däremot har konflikternas grad 
blivit mildare eftersom de griper in i konflikterna i ett tidigare skede.  
 

4. Vad lär sig eleverna? 

 
Avslutningsvis menar projektledaren att de elever som gått elevmedlarutbildning visar 
väldigt positiva resultat. De får en större inblick i sitt eget konfliktbeteende och kan utveckla 
ett förhållningssätt som gör att de själva inte hamnar i så många konflikter. Både 
personligheter som ”bråkstaken” och ”den tysta musen” utvecklas mycket genom att gå 
elevmedlarutbildningen. Det framkom även att eleverna växer med sin uppgift och är stolta 
över uppdraget som elevmedlare.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att projektledaren för skolmedlingsprojektet i Norrbotten är 
mycket positiv till skolmedlingsmodellen. Den modell hon förespråkar har sitt ursprung i 
Linds (2004) konflikthanteringsmodell Medkompis. Hon menar att som vuxen i 
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verksamheten är det viktigt att kunna inse att även de små konflikterna kan vara större än vad 
man tror. Därför måste man som pedagog ha insyn i skolmedlingen för att kunna hjälpa 
eleverna på ett professionellt sätt. Projektledaren ser många fördelar med modellen och en av 
dessa är att man ger konflikten tillbaka till eleverna. En av nackdelarna kan vara att en del 
pedagoger ser elevmedlingen som ett alternativ till deras ansvar. Avslutningsvis menar 
projektledaren att eleverna lär sig ett förhållningssätt som gör att de inte hamnar i konflikter. 
 

6. Diskussion 
 
I detta avsnitt presenterar vi vår kvalitetsgranskning av studien och resultatdiskussionen samt 
den avslutande reflektionen. Vid valet av resultatdokumentation hade vi i åtanke att göra en 
tydlig sammanställning av vad som framgått av våra intervjuer. Detta för att med säkerhet 
kunna fastställa att intervjusvaren har stöd i empirin.  
 
I våra intervjuer används begreppen skolmedling och elevmedling synonymt. Skolmedling är 
det övergripande begreppet till elevmedling som är det praktiska utförandet av eleverna. De 
personer vi intervjuat har använt sig av båda begreppen och vi har redovisat de begrepp som 
personerna själv valt att använda. Hareide (2006) skriver att många väljer att använda 
elevmedling och skolmedling synonymt. 
 

6.1. Validitet och reliabilitet 
 
När man granskar det som undersökts kallas det validitet, alltså det som är relevant i 
sammanhanget. Enligt Trost (1997) handlar validitet om att kunna använda rätt verktyg vid 
rätt tillfälle. Syftet med våra kvalitativa intervjuer var att bilda oss en uppfattning om hur 
skolmedling går till. Hög validitet strävade vi efter redan då vi valde personer att intervjua 
vilket vi också åstadkom. Det beror på att vi valt att intervjua vuxna och elever med 
utbildning och erfarenheter i skolmedling och som har kunskap i hur konflikter hanteras 
utifrån den aktuella metoden. Vi är medvetna om att en intervjustudie inte ger utrymme för 
generaliseringar. Vi kan inte avgöra om validiteten ökat med fler intervjupersoner, men det 
hade kanske i större utsträckning förankrat de resultat vi fått fram.   
 
Vårt instrument har reliabilitet, alltså det är tillförlitligt eller pålitligt därför att det bland 
annat var ett positivt urval av intervjupersoner. De intervjuade personerna deltog frivilligt i 
projektet och var seriösa vid våra intervjuer eftersom de visade stort engagemang i ämnet och 
hade avsatt gott om tid vid våra besök. Vår studie är en kvalitativ undersökning, därför går 
det att använda termen tillförlitlighet, enligt Patel & Davidsson (2003). Reliabiliteten i vår 
studie anser vi vara ganska hög i och med att vi tolkar att vi skulle ha fått liknande resultat på 
våra frågeställningar oavsett om vi intervjuat fler personer. Detta anser vi då 
skolmedlingsmodellen är en generell modell som används av de skolor vi varit i kontakt med 
i Norrbotten som använder skolmedling, det är med andra ord en styrande modell. 
Intervjupersonerna har alla liknande tankar och åsikter, vilket vi anser beror på att det är en 
generell, strukturerad metod. Vi är medvetna om att vi kan ha färgats av de positiva intryck 
som vi fick från pedagoger och elever vid de två skolorna. Vi upplever det dock som att vi 
har förhållit oss kritiska till metoden eftersom vi upptäckte vissa nackdelar och såg skillnader 
mellan de båda skolorna som vi nämnt tidigare i studien.  
 
Vi är medvetna om att resultatet av elevmedlarintervjuerna hade kunnat få ett annat utfall om 
vi hade intervjuat eleverna en och en istället för en grupp på 10 elever, som vi gjorde på den 
ena skolan. Precis som Trost (2005) anser vi att skillnaden kunde ha blivit att de tysta 



 39 

eleverna hade kommit mer till tals eftersom de mer talföra och dominanta eleverna är de som 
ofta tar över dialogen. Å andra sidan menar Trost att man vid gruppintervjuer får en större 
interaktion som kan ge en den enskilde eleven, som ensam inte hade vågat öppna sig, mod till 
att komma med egna åsikter. Vi upplever att den tryggaste situationen för elevmedlarna var 
när de intervjuades parvis eftersom vi då var två vuxna och två elever i rummet.  
 

6.2. Resultatdiskussion 

Vi har valt att koncentrera vår resultatdiskussion kring vårt syfte och frågeställningarna, med 
utgångspunkt i vad som framgått av resultatet. Vi kommer därför att framställa resultatet 
utifrån de intervjuer som vi genomfört. I vår resultatdiskussion har vi valt ut de delar ur 
studien som vi anser mest relevanta att diskutera. Hur fungerar skolmedling i praktiken? När 
använder man sig av skolmedling? Vilka resultat har skolmedlingsmetoden gett? 

 
6.2.1. Hur fungerar skolmedling i praktiken? 
 
Vi upplever att vi fått större insikt i hur skolmedling fungerar i praktiken utifrån de 
kvalitativa intervjuerna som vi genomfört på de två skolorna. Dagens samhälle strävar efter 
att människor ska leva i en fredskultur. Värdegrundsarbetet går hand i hand i strävan mot en 
fredskultur och därför är det viktigt att skolmedling får större plats inom utbildningsväsendet. 
För att kunna komma dithän behöver människor lära sig bland annat konfliktkompetens. Vi 
anser som Carlsson (2001) att man i en fredskultur försöker minska våldshandlingar och 
tillfredsställa människans grundläggande behov. För att skolmedlingen ska växa och fungera 
som konflikthanteringsmetod krävs att elevmedlarna har kännedom om de grundläggande 
behov som människor har. Det gäller att få människor engagerade och kunniga inom 
området, från politiker och rektorer till pedagoger och elever, för att få till en förändring som 
leder till att elever får en mindre konfliktfylld vardag. I förlängningen utmynnar detta 
förhoppningsvis till ett gynnsammare klimat i samhället. 
 
Vår studie handlar om hur skolmedlingen går till i praktiken och vad som framgick av 
litteraturstudierna och intervjuerna var att skolmedlingen kan vara ett mycket bra verktyg att 
tillämpa för att hantera konflikter. Intervjuerna har gett oss bekräftelse på att skolmedlingens 
förfarande stämmer överens med det som står i litteraturen vi läst. De svar vi fick på frågorna 
hur skolmedlingen går till i praktiken var desamma som de vi fann vid litteraturstudierna. 
Vilket bland annat var att skolmedling är en strukturerad, frivillig metod som har tydliga 
regler och att elevmedlarna ska vara opartiska vid medlingen och hjälpa parterna att komma 
fram till en vinna-vinna lösning. Lind (2004) menar att medlarnas roll är att hjälpa och 
underlätta för parterna att finna en lösning på deras konflikt, de ska inte tala om hur lösningen 
ska se ut och de ska se till att alla känner sig trygga. Hareide (2006) skriver att det svåra för en 
pedagog som medlare är bland annat att inte ge parterna anvisningar och gå handlingarna i 
förväg. Grünbaum & Lepp (2005) menar att alla parter ska känna sig nöjda när de går ifrån 
skolmedlingen, eftersom parterna vid en vinna-vinna lösning ska känna sig sedda och att 
någon har lyssnat på dem. 
 
Vidare framgick det att skolmedling inte är vanligt förekommande eftersom det är en relativt 
ny metod. Det kan även bero på att skolmedling kräver att hela skolan anammar metoden och 
det bör finnas minst en drivande person som håller skolmedlingen vid liv. Precis som 
Hareide (2006) menar att skolmedlingen behöver växa organisatoriskt underifrån för att 
överleva. När man använder sig av skolmedling i skolan anser vi att det är en fördel om man 
använder en generell modell som till exempel Medkompis och inte en lokal modell. De skolor 
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vi intervjuade använde sig båda två av en generell modell vilket vi upplever är en stor fördel 
för skolmedlingens överlevnad. 
 
6.2.2. När använder man sig av skolmedling? 
 
Intervjuerna har även gett oss bättre förståelse för att man kan använda sig av skolmedling 
som konflikthanteringsmodell redan i de tidigare åren. På den ena skolan hade elevmedlarna 
medlat mellan elever i förskoleklassen med gott resultat. Vi anser att skolmedling ger 
konflikten tillbaka till eleven, precis som Marklund (2007) menar. I de två skolor där vi 
genomförde våra intervjuer kunde pedagogerna på den ena skolan se att konflikternas grad 
minskat och att mobbning inte förekommer i dagsläget. Detta menade pedagogerna kunde 
bero på att de var en liten skola där alla kände alla. Även projektledaren för 
skolmedlingsprojektet i Norrbotten upplevde att antalet konflikter inte minskat, men att 
konflikternas grad hade blivit mildare. 
 
Vid de skolor där vi genomförde våra intervjuer berättade pedagogerna att skolmedling 
används till alla som vill ha medling och vid alla slags konflikter. Eftersom skolmedling är 
frivillig kan man inte tvinga någon elev till medling och då får pedagogerna ta hand om 
hanteringen av konflikten som uppstått, inga konflikter lämnas olösta. Finns det misstankar 
om mobbning så tar pedagogerna över och tillkallar det mobbningsteam som finns på 
skolorna. Pedagogerna och elevmedlarna berättar att i skolor som inte använder sig av 
skolmedling är det ofta klassläraren som löser konflikter mellan eleverna. Pedagoger har 
svårt att gå in i en opartisk medlarroll och ”lägga bort” sin pedagogiska roll, vilket medför att 
eleverna känner som att de stjäl deras konflikt. Vi anser att den största utmaningen för 
pedagoger är att lämna över konflikthanteringen till eleverna. Elevmedlarna som vi intervjuat 
berättade för oss att pedagogerna ofta använder hög röst och frågar anklagande ”Varför 
gjorde du så där?” Vidare berättade de att elevmedlare använder sig av ett vårdat språk och 
följer vissa regler. Vid en skolmedling får du till exempel inte fråga ”varför?” då det 
uppfattas som anklagande.  
 
6.2.3. Vilka resultat har skolmedlingsmetoden gett? 
 
Vid intervjuerna framgick det att pedagogerna på skolorna anser att elevmedlingen är en bra 
metod därför att eleverna bland annat får lära sig att kommunicera och visa känslor som de 
aldrig tänker på. Eleverna som medlar är duktiga i sin roll och tar denna på allvar där de blyga 
och mer tillbakadragna eleverna växer med uppdraget. De tycker att eleverna lär sig visa 
respekt, lyssna aktivt och använda ett vårdat språk, de lär sig även kompromissa, tänka och 
handla rätt. Precis som Lind (2004) menar, att aktivt lyssnande är ett av de grundläggande 
verktygen vid skolmedling så anser pedagogerna att det är något som eleverna lär sig vid 
skolmedling. Att lära sig ge och ta för att nå fram till olika lösningar på konflikter är något 
som de tror och hoppas att eleverna ska ha med sig hela livet, de får med andra ord 
konfliktkompetens. Vi anser att skolmedling fungerar som lärandemiljö enligt Vygotskijs 
(2001) sociokulturella teori där språklig kommunikation är ett centralt begrepp. Genom 
dialogen mellan eleverna ökar det sociala samspelet vilket Vygotskij menar har stor betydelse 
för elevernas inlärnings- och utvecklingsprocess. Vi menar att elevmedlarna vill lära sig 
medla eftersom det har ett personligt engagemang i att få igång en kommunikation mellan 
elever vid konflikter. Precis som Forsman & Nilsson (2007) skriver att skolmedling ger 
eleverna kunskap och lärande i kommunikation och samarbete. Vi har sett vid våra intervjuer 
av elevmedlarna olika indikatorer på deras lärande genom att de visar stort intresse, 
motivation, lust och engagemang. Eleverna är väldigt positiva till skolmedlingen som verktyg 
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och pedagogerna upplever att eleverna har fått stärkt självkänsla och utvecklat en större 
respekt för sina kamrater.  
 
Vidare menade pedagogerna på den ena skolan att det är mycket viktigt att de har insikt i vad 
som händer vid skolmedlingarna eftersom man måste hålla isär en konflikt och ett klart 
mobbningsfall. Vid större konflikter eller när en individ utsätts för systematiskt våld, 
trakasserier och negativa handlingar av en eller flera personer måste de vuxna på skolan gripa 
in. Lind (2004) skriver att om samma person vid upprepade tillfällen kommer till 
skolmedling, kanske denna person behöver annan hjälp. En av de skolor där vi gjorde våra 
intervjuer för en anonym dokumentation av elevmedlingarna. En nackdel kan då vara att 
pedagogerna inte har någon inblick i hur ofta och vilka elever som varit i konflikt och behövt 
skolmedling. Vi anser att varje skolmedling måste dokumenteras för att vi som pedagoger ska 
få vetskap om vad eleverna medlar om för att kunna hålla isär konflikt och mobbning.  
 
Avslutningsvis är vi medvetna om att när man börjar använda sig av en ny metod som 
skolmedling, är man i en slags smekmånad och kan ha svårt att se några nackdelar. Börjar 
man granska metoden i sömmarna och reflekterar över sitt eget användande av den så 
kommer man se att alla fördelar lätt kan vändas till nackdelar (problemställningar). Vi håller 
med Marklund (2007) när hon talar om problemställningar som problem som är till för att 
lösas. Vi anser det viktigt att avtalet som parterna kommer överens om efter en skolmedling 
ska gynna alla. Här kan ett dilemma uppstå då en av parterna känner sig missnöjd med 
avtalet, men inte vågar säga det. Ett annat problem som vi kan känna oro inför är att en elev 
går till skolmedling på grund av grupptryck och inte för att han/hon är i behov av 
skolmedling.  
 

6.3. Avslutande reflektion 
 
I vår avslutande reflektion har vi valt ut tankar och funderingar som har kommit fram under 
studiens gång och som inte har direkt anknytning till bakgrund och resultat.  
 
Klimatet i skolorna har blivit tuffare de senaste åren och pedagogerna får allt svårare att 
bemästra konflikter. Språket har blivit råare och nivån för vad som är ett godtagbart beteende 
har passerats för länge sedan, anser vi. Via media kan vi ta del av hur elever på allt mer 
extrema sätt visar sitt missnöje gentemot skolan. Vi anser att en radikal förändring måste 
komma till stånd snarast genom samarbete mellan hemmen och skolan. Genom att 
introducera skolmedling lär sig eleverna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt genom att till 
exempel föra dialog, lyssna på andras åsikter, följa regler och förhandla. Vi upplever att 
skolmedlingen har den positiva effekten att eleverna visar mer respekt för sina kompisar. 
 
Lind (2004) trycker på vikten av att elever lär sig samarbeta. Detta anser vi att man som 
pedagog kan få in i det dagliga arbetet i skolan genom att införa grupparbeten. Vi upplever 
att det idag förekommer allt mindre grupparbeten i skolan, det är istället den individuella 
elevens självständiga arbete som premieras. Detta anser vi leder till att eleverna inte får den 
träning i att lyssna till varandra och samarbeta vilket är viktigt för elevernas självkänsla. ”Att 
samarbeta är nödvändigt om vi ska överleva som mänsklighet” (ibid. s. 68). Detta för att vi 
ska kunna leva fredligt och hantera våra resurser på ett jämlikt sätt, då krävs det samarbete.  
 
Vi har gått kursen Tillsammans som Lions Quest hade på Luleå tekniska universitet i 
december 2006. Tillsammans är en handledningsbok i värdegrundsarbete och läromedlet ”… 
är tänkt att skapa en miljö för lärande och växande som skall utveckla positiva beteenden och 
attityder hos barnen.” (ibid. s. 12) Många skolor använder sig av materialet för att förebygga 
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mobbning och motverka kränkningar. Utbildningen sker i form av en kurs på två dagar, med 
en utbildad pedagog som själv praktiserat Tillsammans i flera år (ibid.). Vi anser att detta 
material är mycket bra och skulle med fördel kunna användas i lärarutbildningen som en kurs 
i konflikthantering.  
 
Vi anser att lärarutbildningen är bristfällig i det allmänna utbildningsområdet när det gäller 
specialpedagogik och konflikthantering. Denna kurs finns endast som specialisering vid 
Luleå tekniska universitet och är inte obligatorisk. Vi anser att nyutexaminerade pedagoger 
borde få med sig kunskap och insikt om konflikthanteringsmodeller innan de ska ut i 
verksamheten. Likaså ser vi att redan verksamma pedagoger bör få utbildning i 
specialpedagogik och konflikthantering, speciellt när större delen av dagens lärarkår tillhör 
den äldre generationen som ofta saknar denna kunskap. Genom att konflikthantering är en del 
av livet och påverkar människors vardag anser vi skolmedling vara ett mycket effektivt 
verktyg i hantering av konflikter.  
 
Precis som Hareide (2006) skriver anser även vi att det finns en risk att skolmedling inte får 
tillräckligt med tid att växa organisatoriskt underifrån. Detta i sin tur kan leda till att medling 
sker på ett ytligt plan och att det inte blir någon djupare förståelse för medling som 
konflikthanteringsmodell. ”Det kan bli en flamma som slocknar snabbt” (ibid. s. 127). Detta 
kan vara vad som skett i Luleå kommun, eftersom det inte fanns några skolor att besöka som 
arbetar med denna metod, trots det projekt som drogs igång i kommunen 2004. Det finns ett 
fåtal enskilda pedagoger spridda på Luleå kommuns skolor som idag använder sig av 
skolmedling som konflikthanteringsmetod. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att 
skolmedling inte används på fler skolor och i större utsträckning än det gör i dagsläget. Som 
blivande pedagog så vet man inte på vilken skola man kommer att arbeta på och om de 
använder sig av skolmedling. Projektledaren sa till oss när vi träffade henne att vi får se till 
att bli medlingssamordnare och introducera skolmedling på den skola vi kommer att arbeta.  
Skulle inte metoden anammas kan man alltid använda sig av metoden i mindre skala i den 
klass man ansvarar för. Vi anser att alla pedagoger kan kliva in i rollen som medlare, bara de 
lägger bort sin pedagogiska roll och är opartisk i medlingen.  
 
Slutligen har vi genom vår litteraturstudie och den empiriska studien sett att skolmedling är en 
bra konflikthanteringsmodell för en skolverksamhet att använda sig av vid konflikthantering. 
När det gäller elevers lärande så får de via skolmedlingen konfliktkompetens genom att de 
bland annat får en djupare förståelse om varför konflikter uppkommer och vilka skepnader 
som dessa kan ha samt hur de praktiskt kan hantera dessa. Vidare lär de sig att alla människor 
hanterar konflikter på olika sätt och att målet är att via kommunikation uppnå en vinna-vinna 
lösning där man tillgodoser båda parternas känslomässiga behov. När det gäller 
skolmedlingen stämmer de olika skolornas arbetsgång väldigt bra överens med det som vi tar 
upp i litteraturstudien. Detta blev bekräftat då vi genomförde våra intervjuer där det framkom 
att skolorna i det stora hela följde Linds (2004) skolmedlingsmodell Medkompis. Vi anser att 
det är viktigt att en skola har en gemensam konflikthanteringsmodell, men att denna även är 
flexibel så att pedagogerna hela tiden har möjlighet att utveckla den för att passa de behov 
som finns för eleverna på den enskilda skolan. Avslutningsvis var det intressant att se hur 
innehållet i litteraturen, intervjuerna och våra egna observationer av skolmedlingsmetoden 
stämmer så bra överens då vi nu färdigställt denna studie.   
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7. Fortsatt forskning 
  
Eftersom skolmedlingen är så pass ny i Sverige och inte har utvärderats i någon större 
utsträckning, så skulle vi vilja se en ordentlig utvärdering av hur olika skolmedlingsprojekt 
utfallit. Vi vet att skolmedlingsprojektet i Norrbotten kommer att utvärderas i framtiden och 
det ska bli intressant att få ta del av den utvärderingen. Vi hoppas få en lika positiv 
utveckling av skolmedlingen i Sverige såsom i Norge, där har man lagt in skolmedlingen i 
läroplanen som en del i verksamheten. 
 
Det skulle även vara intressant med en forskning på hur mobbnings- och konfliktstatistiken 
ser ut på de skolor som använder sig av skolmedling eller som deltagit i 
skolmedlingsprojekten. De pedagoger vi träffat ute på skolorna hade ingen större insikt om 
mobbningen och konflikterna ökat eller minskat på deras skolor sedan de börjat med 
skolmedling.  
 
Avslutningsvis vill vi dela med oss av några kloka ord som vi fann i Normans (1999) bok där 
han citerar Dudley Weeks: 
 

Conflict is an inescapable part of our daily lives, an inevitable result of or highly 

complex, competitive, and often litigious society. Whether it be in our personal 

relationships or our business interactions, each of us has our own ideas, opinions, 

and needs, and how we deal with our differences with others can determine the 

quality of our lives. (s. 15) 
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http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100
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      Bilaga 1. 
 

 
Intervjufrågor till lärare  
 
 

1. Hur länge har ni använt er av medling som konfliktlösningsmodell på den 
här skolan? 

 
2. Använder ni er av skolmedling eller elevmedling, d.v.s. är det läraren 

som är medlare vid konflikten eller sköter eleverna medlingen själva? 
 

3. Använder ni er av en generell modell eller en lokal modell? (Om lokal 
modell hur ser denna ut… och varför är den utformad på detta sätt?) 

 
4. Hur går en medling till?  

 
5. Vid vilka konfliktsituationer använder ni er av medling? 

 
6. När medlar läraren och när medlar eleven? 

 
7. Vad lär sig eleverna vid medlingen? 
     Tror du att eleverna lär sig att medla i ett livslångt perspektiv? 

Motivera varför. 
 

8. Hur ofta sker det medlingar här på er skola? 
 

9. Hur tycker du (som lärare) att det fungerar att medla vid konflikter?  
 

10. Hur fungerar det för eleverna att medla vid konflikter? 
 

11. Från vilken ålder använder ni er av medling? (Varför från den åldern) 
 

12. Vad är fördelarna med medlingen? 
 

13. Ser du några nackdelar med medlingen? 
 

14. Vilka resultat har medlingen gett? 
 

15. Vad tycker föräldrarna om medlingen som konfliktlösningsmodell? 
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16.  Har du/ni använt er av andra konfliktlösningsmetoder tidigare?  
 

Om de har det: 
 
Hur har dessa sett ut?  

 
Hur har de fungerat?  

 
Varför har ni övergått till medling? 
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Bilaga 2. 
 
 
Intervjufrågor till Linda 
 
 

1. När introducerade du skolmedling i Boden? 
 
2. Hur många skolor var med vid projektets början? 

 
3. Hur många skolor av dem som var med i början använder sig av 

skolmedling idag? 
 

4. Vem höll i utbildningen av skolmedlare?  
 

5. Hur går skolmedling till?  
 

6. Vad är skillnaden på skolmedling och elevmedling? 
 

7. Vad ser du för fördelar med skolmedling? 
 

8. Vad ser du för nackdelar med skolmedling? 
 

9. Varför skolmedling/elevmedling och inte andra former av 
konfliktlösning?  

 
10. Vid vilka situationer anser du det vara mest lämpligt/olämpligt att 

använda sig av skolmedling?  
 

11. Vilka resultat har du sett eller hört som skolmedlingen som metod gett?  
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Bilaga 3 
 

 
Intervjufrågor till elevmedlare 
 
 
1. Varför blev just du elevmedlare? 
 
2. Hur länge har du varit elevmedlare? 
 
3. Hur gick utbildningen till för att du skulle bli elevmedlare? 
 
4. Hur går en medling till? Kan den se olika ut beroende på orsak? 
 
5. Hur ofta har du medlat i en konflikt mellan elever? Vad har du medlat om? 

Vad är det oftast du får medla om? 
 
6. Hur känns det att vara en opartisk medlare i en konflikt? Vad är svårast? 

Vad är lättast? 
 
7. Tycker du att det är en bra konfliktlösningsmetod? Varför då? 
 
8. Vad tycker du är fördelarna med medling? 
 
9. Vad tycker du är nackdelarna med medling? 
 
10. Har konflikterna minskat på skolan sedan ni började använda er av 

skolmedling/elevmedling? Hur ser du det? 
 
11.  Vad har du lärt dig genom att vara elevmedlare som du har nytta av i din 

övriga vardag? 
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Bilaga 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Neutral 

 
Uppmuntra  

Lyssna aktivt 

 
      MEDLAREN 

 
Välkomna  

Regler 

 
Klargöra 

 
Återberätta 

 
Summera 

 
Vinna-vinna 
lösning 

 
Skriftlig överenskommelse 
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Bilaga 5 

 
 

 
 
 

 
 
 

Frivillig 
 Avbryter inte varandra 

Respekt Vårdat språk 

 
    VIKTIGT! 

Känslor 
Tystnadslöfte 

Avbryta, med 
en förklaring 

Skriftlig överenskommelse 


