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”Om vi förebygger bra, behöver vi åtgärda mindre.”
(Lindell, Hartikainen 2001:35)



Förord

Vi vill tacka de lärare och elever som deltagit i studien - er medverkan har varit ovärderlig. 
Dessutom tackar vi våra handledare Eva Granlund och Åsa Gardelli samt studenterna Anna 
och Camilla för ert engagemang, råd och kommentarer under arbetets gång. Vi vill också 
skicka en särskild tanke till bibliotekspersonalen vid universitetsbiblioteket i Luleå för hjälp 
med litteratursökningar, wordsupport och svar på frågor. Slutligen vill vi tacka våra familjer 
för visad hänsyn under arbetets gång och varandra för gott samarbete. 

Öjebyn, maj 2008

Erica Lindgren Lina Englund



Abstrakt

Syftet med studien var att öka vårt kunnande inom området konflikter och konflikthantering 
genom att studera lärares och elevers syn på den konflikthantering som sker i skolorna. Vi har 
studerat relevant forskning inom området och genom kvalitativa intervjuer på två olika skolor 
har vi försökt exemplifiera hur lärare och elever ser på konflikthantering. Resultatet visade att 
lärarna använder olika arbetssätt för att lösa konflikter men att både lärare och elever anser att 
eleverna lyckas lösa de flesta konflikter själva. Resultatet visade också att både lärare och 
elever är väldigt nöjda med den konflikthantering som förekommer på skolan. Skolorna 
arbetar till stor del förebyggande med att utveckla emotionell kompetens (EQ) hos eleverna, 
hjälpa eleverna att sätta ord på deras känslor och hantera de känslor som uppstår. Detta arbete 
har fått väldigt positiva reaktioner hos eleverna, oavsett vilken metod som används på skolan
(kompissamtal/lösningsfokuserat arbetssätt). Eleverna berättar att de lär sig att komma 
överens och förstå grupprocesser. 

Nyckelord: konflikt, konflikthantering, kommunikation, etik, moral, empati, EQ
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Författarpresentation

Lina Englund och Erica Lindgren är båda 24 år och har under sin studietid vid Luleå Tekniska 
Universitet läst svenska, samhällsorienterade ämnen och specialiseringen specialpedagogik 
och konflikthantering med inriktning mot de tidigare skolåren. Lina och Erica började båda 
skolan 1991, i samma klass i Öjebyn där de tidigare gått ”lekis” tillsammans. De har sedan 
följts åt fram till gymnasiestudiernas slut 2003. Därefter började Erica på lärarutbildningen 
medan Lina sökte jobb. Efter ett tag kom Lina dock på att hon också ville läsa på 
lärarutbildningen och i och med Ericas studieuppehåll för mammaledighet så kunde de båda 
avsluta sina studier tillsammans! 

När Lina och Erica sedan gick sista terminen på lärarutbildningen var bådas intresse väckt för 
konflikthantering. De hade insett att konflikthantering är en viktig del av arbetet som lärare 
och valde därför att skriva sitt arbete om detta!
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Inledning

Kommunikation och konflikthantering är något som alla lärare arbetar med dagligen. Oavsett 
om man aktivt valt en konflikthanteringsstrategi eller inte så möter man i det dagliga arbetet 
ständigt konflikter som kräver en medvetenhet hos läraren om kommunikation och 
konflikthantering. Dessa två begrepp (kommunikation och konflikthantering) går hand i hand. 
För att kunna lösa konflikter behöver man kunna kommunicera. Som lärare ställs det höga
krav på kommunikation eftersom du både står som förebild för eleverna men också eftersom 
du som lärare ska föra ett professionellt samtal med eleverna och hjälpa dem i deras 
konflikter.

Konflikthantering innebär till stor del förebyggande arbete med eleverna vad det gäller etik, 
moral och goda relationer i gruppen. Vi tror att grunden till en god skolutveckling för alla 
elever är att de känner sig trygga i skolan och för att det ska vara möjligt måste man arbeta i 
gruppen så att man skapar goda relationer. Goda relationer och trygghet i klassen är också en 
bra grund för att kunna förebygga konflikter och mobbning. En bra relation underlättar också 
kommunikationen mellan lärare och elev, men också mellan elev – elev. Lindell och 
Hartikainen (2001) poängterar också vikten av att utveckla en gemensam värdegrund i skolan 
för att förebygga konflikter och mobbning:

Det förebyggande arbetet måste utgå ifrån en moral och etik i vardagen. Vad är rätt
och fel? (Lindell & Hartikainen, 2001:35)

En gemensam värdegrund måste finnas i alla beständiga grupper. När vi inte har en 
gemensam värdegrund kan vi se konsekvenserna; egoistiskt handlande, utanförskap, 
okamratligt beteende, kränkningar, våld. (Lindell & Hartikainen, 2001:70)

  
Kommunikation och konflikthantering är ett aktuellt ämne som aldrig blir omodernt och som 
vi alltid kommer att ha användning för, oavsett vem eller vilka man arbetar med. I skolan är 
det kanske extra viktigt att man som lärare arbetar med barnen både med en gemensam 
värdegrund och etik och moral för att förebygga konflikter. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi ständigt sett konflikter i klasserna men hur upplever egentligen lärare och 
elever den konflikthantering som sker?

. 
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Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka lärares och elevers syn på konflikthanteringen på skolan. 

Frågeställningar

Hur ser lärare och elever på begreppet konflikter?

Hur ser lärare på varför konflikter uppstår?

Hur ser lärare och elever på skolans arbete med konflikthantering?

Nyckelbegrepp

Konflikt: När vi pratar om konflikt pratar vi i första hand om de
”bråk”/dispyter/meningsskiljaktigheter som uppstår mellan elever.

Kommunikation: Här syftar vi främst på kommunikationen (både ord och kroppsspråk) i 
konflikterna och i konflikthanteringssituationerna.

Konflikthantering: Med konflikthantering menar vi både det förebyggande arbetet 
(exempelvis gruppstärkande övningar, attitydsamtal mm) och det aktiva arbetet för att lösa 
konflikter och ha en god stämning i klassen. 
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Bakgrund

Inledningsvis presenteras några grundläggande teorier om konflikter samt vad som främjar 
eller förhindrar deras uppkomst. Dessa teorier bildar en utgångspunkt för de 
konflikthanteringsmodeller som sedan presenteras. Teorierna handlar till stor del om
kommunikation, utvecklandet av moral och hur barn lär sig vad som är rätt och fel. 

Grundläggande teorier

Tanken med de grundläggande teorierna är att skapa en förförståelse för de 
konflikthanteringsmodellerna som skolor använder. Flera av de grundläggande teorierna är 
förklaringar till varför konflikter uppstår och baseras i ens grundläggande människosyn. 
Dessa teorier är viktiga när det kommer till val av konflikthanteringsmodell. Hur man ser på 
människan, grupprocesser och varför konflikter uppstår påverkar också valet av 
konflikthanteringsmodell. 

Grundläggande människosyn

Vilken grundläggande syn en person har på människan påverkar också hur vi handlar 
gentemot andra människor men, också varför man tror att konflikter uppstår. Persson (2001) 
förklarar att man kan ställa det relationella perspektivet mot det kategoriska perspektivet som 
varandras motpoler. Det relationella perspektivet har en helhetssyn på problem där elever, 
miljö, uppväxt, m.m. samspelar medan det kategoriska perspektivet ser medfödda problem 
hos den enskilde individen. Beroende på vilket av dessa perspektiv man ställer sig bakom så 
blir också ens handlingar olika, en person med relationellt perspektiv försöker åtgärda 
problemet på flera olika nivåer medan en person med kategoriskt perspektiv ser det som den 
enskildas problem och försöker enbart hjälpa denna. 

Roller i grupp 

Vilka roller elever har i en grupp kan påverka de konflikter som uppstår. Quilliam (1994) 
påstår att vi har olika roller i olika situationer. Grupper påverkar vårt beteende, vi kan tona ner 
vissa sidor av oss själva medan vi förstärker andra. Alla nya gruppkonstellationer skapar 
också nya roller. Barnet kan ha ett jag i skolan, ett jag hemma och ett jag på fritiden. Quilliam 
påpekar att varje grupp behöver vissa roller för att få gruppen att fungera men hon menar 
också att alla barn inte är nöjda med sin roll i gruppen. Det är viktigt att vuxna 
uppmärksammar vilka roller som barnen har i gruppen och försöker komma underfund med 
om de är nöjda med sin roll eller inte. 

Det finns en rangordning i varje grupp (Quillam, 1994) precis som i djurvärlden. Vissa har 
högre rang än andra och det kan visa sig genom exempelvis att vissa får gå före i kön utan 
protester medan andra aldrig skulle komma undan med detta beteende. När en ny person 
anländer till en grupp eller om en person lämnar gruppen så uppstår det alltid en kamp om 
rangordningen i gruppen. Alla personer måste finna sin nya roll i gruppen, vissa kan försöka 
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hävda sig för att få högre rang medan andra måste kämpa för att behålla sin position. Ibland 
uppstår det slagsmål kring rangordning men det finns även mindre tydliga uppgörelser kring 
rangordning så som att visa sin status i saker, utseende eller vänner. Quilliam är av den 
åsikten att det inte är någon fara med ett barn som står ”lägst i rang” så länge det inte alltid är 
så. Om man uppmärksammar att ett barn alltid befinner sig längst ner i rangordningen i 
gruppen kan man behöva stärka dennes kroppsspråk för att stärka barnets framtida roller. Det 
kan handla om enkla saker som att sträcka på ryggen och försöka hålla mer ögonkontakt 
vilket signalerar om trygghet. 

Etik och moral

Vad som är rätt och fel att göra i ett samhälle är inte alltid uttalat, det kan vara saker som ”alla 
vet” men ingen pratar om. När en person inte vet hur denne ska bete sig kan konflikter uppstå. 
Därför är etik och moral ett viktigt arbete inom konflikthanteringen.

Bergem (1998) belyser att etik handlar om vad som är rätt och vad som är fel medan moral 
istället är de handlingar man utför. Colnerud (2004) definierar moral som de ofta outtalade 
värderingar som finns i ett samhälle som berättar om vilket värde olika människor har genom 
diverse handlingar. Marc-Wogan (1984) definierar etik som frågor som besvarar ”vad är det 
goda?” och ”vad är det rätta?”. 

Moralisk utveckling beskriver Kohlberg (1994) som ett tvärvetenskapligt område som 
undersöker sunt förnuft och mellanmänskligt kunnande, hur barn utvecklar en känsla om vad 
som är rätt och fel och hur vuxna lär sig hantera etiska dilemman i vardagen. Störst fokus 
ligger på etiska frågor och användandet av vår kognitiva kompetens samt hur vi handlar 
utifrån det. 

Colnerud och Thornberg (2003) har skapat begreppet ”värdepedagogik” eftersom de ansåg att 
det saknades ett begrepp i skolan för den pedagogik som skall förmedla de värderingar, etik 
och moral som skolorna har skyldighet att förmedla enligt både skollagen och läroplanerna. 
Detta begrepp innefattar flera saker:

a) Pedagogiska interventioner, metoder, aktiviteter eller förhållningssätt som avser att 
stimulera, stödja eller påverka individer eller grupper att konstruera, införliva, förstå, 
gestalta, efterfölja, problematisera eller kritiskt reflektera över värden och normer. 
b) Aktiviteter, interaktioner, situationer, relationer eller processer som inbegriper 
någon form av lärande i relation till värden och normer genom individers eller 
gruppers konstruerande, tolkande, rekonstruerande, införlivande, gestaltande, 
förmedlande, problematiserande, ifrågasättande eller kritiskt reflekterande av värden 
och normer i närvaro eller frånvaro av (a). (Colnerud, Thornberg. 2003: 18)

Kognitiv teori

Kognitiv teori ger en förklaring till hur barn utvecklar en känsla för etik och moral vilket är en 
viktig del när det gäller förebyggande av konflikter. Lundh (1992) definierar det kognitiva 
som en teori om hur människan inhämtar och bearbetar information genom våra sinnen samt 
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minnes-, tanke- och språkprocesser. Både Piaget1 och Freud2 har studerat hur barn främst 
utvecklar moral. 

Piaget är kanske mest känd för sina tankar om barns kognitiva utveckling. Piaget (1976) har 
många tankar om moralisk utveckling hos barn. Han menar att om man vill få elever att bli 
självständiga, tänkande individer som själva kan ta ansvar och respektera andra så räcker det 
inte med att läraren bestraffar och belönar eleverna för att på så sätt tvinga dem till lydnad. 
Istället lyfter han det sociala samspelet mellan eleverna för att utveckla etik och moral: 

Bara ett socialt samspel mellan eleverna själva, det vill säga ett självstyre som drivs så 
långt som det är möjligt och som utgör motsvarigheten till det gemensamma 
intellektuella arbetet, kan leda till den dubbelsidiga utveckling av personligheter som 
både är kapabla till självrespekt och till respekt för andra. (Piaget, 1976:88) 

Freud (1973) påpekar vikten av förebilder vid utvecklandet av moral hos små barn. I första 
hand lyfter Freud fram föräldrarna som bärare av vad som är rätt och fel och att detta överförs 
till barnen via imitation. Detta är även viktiga tankar inom den kognitiva teorin. 

Konfliktteorier  

Det finns flera definitioner av begreppet konflikter samt flertalet sätt att se på konflikter. Här 
presenteras några.

Karin Utas Carlsson (2001), barnläkare och filosofie doktor i pedagogik, definierar en 
konflikt på följande sätt ”Konflikt föreligger när parter inte är överens och när åtminstone en 
av dem hyser negativa känslor p.g.a. detta”. (2001:50) Utas Carlsson framhåller dock att 
konflikter inte är något negativt även om vi ofta uppfattar dem som det. Hon menar att 
konflikter är en förutsättning för utveckling. 
   
Universitetslektor i pedagogik, Arne Maltén (1998) visar på att det finns några olika sätt att se 
på konflikter. Han uppger tre olika kategorier: den undvikande synen, den naturliga synen och 
den vitaliserande, interaktiva synen. De personer som har en undvikande syn är ofta rädda och 
osäkra i konflikter och väljer därför att undvika dem och låter någon annan lösa konflikterna. 
De som har den naturliga synen accepterar konflikter och ser det som något naturligt som 
försvinner med tiden. Den sista gruppen anser att konflikter är utvecklande för deras 
personlighet. De är positivt inställda till konflikter. 

Nationalencyklopedin definierar en konflikt som en ”motsättning som kräver lösning” (www. 
Ref 1.) Vidare står det även:

Generellt föreligger en konflikt när två eller flera parter vid samma tidpunkt 
eftersträvar värden eller resurser som inte enkelt kan fördelas dem emellan. Det 
innebär att konflikt uppstår när resurserna är otillräckliga i förhållande till parternas 
mål. (www. Ref 1.)

                                                
1 Piaget, Jean, 1896–1980, schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog.
2 Freud , Sigmund, 1856 - 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare.

http://www.Ref1
http://www.Ref1
http://www.Ref1
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Behovsteorier

Flera forskare hävdar att våra behov starkt påverkar vårt sätt att bete oss och att vi är mer 
benägna att hamna i konflikter när våra behov inte är tillgodosedda. Både Freud och Maslows 
teorier presenteras nedan. Dessa teorier handlar om hur våra dolda behov påverkar vårt 
beteende. Utas Carlsson och Åhs förklarar sedan hur behov kan leda till konflikter. 

Freud (1940-1950/1989) säger sig vara psykoanalysens grundare, en teori som handlar om 
människans behov där Freud själv främst betonar det sexuella behovet. Imsen (1988/2000) 
förklarar psykoanalysen som en teori där dolda önskningar och känslor påverkar vårt beteende 
utan att vi själva är medvetna om det. 

Även Maslow (1987) åskådliggör att våra behov påverkar vårt beteende men han tycker
samtidigt att vi inte alltid förstår vilka behov vi behöver uppfylla. Ibland kan vi tro att vi är 
hungriga när det egentligen är ett annat behov som ligger bakom. Om man däremot 
tillfredsställer hungern så kan ett annat behov framträda och när det är tillfredsställt kan man 
hitta det bakomliggande och grundläggande behovet. Därför menar Maslow att det finns en 
hierarki av behov. Han rangordnar 5 behovskategorier som är: behov av trygghet, behov av 
kärlek och tillhörighet, behov av bekräftelse och självkänsla, behov av självförverkligande 
och slutligen fysiologiska behov. 

I sin reviderade avhandling Lära leva samman skriver Utas Carlsson (2001) att hon i sitt 
arbete i konfliktlösning använder sig av en metafor, inspirerad av Virginia Satir, fritt översatt 
av Utas Carlsson:

Vi bär alla på en osynlig kruka. När vår kruka är ganska full, känner vi att vi betyder 
något. Vi litar på vår förmåga. När vi känner vårt eget värde, har gott självförtroende, 
är vi redo att se och respektera andras värde. När tvärtom vår kruka är nästan tom, har 
vi låg självkänsla, känner att vi inte duger och inte är värda att älska. (Utas Carlsson, 
2001: 44)

Hon skriver att när en person har en kruka som nästan är tom så har den personen lättare att 
trycka ner andra för att försöka fylla sin egen kruka. Alla vill uppfylla sina egna behov och 
kan därför inte hjälpa någon annan att fylla deras kruka. Hon framhåller att det är viktigt att 
förstå det i arbetet med konflikter. Hennes tankar baseras på human needs theory och i det 
dagliga arbetet med eleverna brukar hon ställa frågor som: vad kan du göra eller säga som 
minskar eller höjer nivån i någons kruka? På vilket sätt påverkar vår nivå i krukan hur vi beter 
oss mot andra? 
   
Även Åhs, (1998) som är lärare i pedagogik och har filosofie licentiat, menar att barnets 
grundläggande behov måste vara tillfredställda för att enkelt kunna lösa konflikter. Han lyfter
att ett barn som inte får sina grundläggande behov tillfredställda kan lätt hamna i konflikter 
eftersom de tenderar att se negativt på varje ny situation. De har även svårt att veta hur de ska 
agera. Han visar vidare att det finns fyra vanliga beteenden när våra behov inte har blivit 
tillfredställda. Den första är att söka negativ uppmärksamhet. Den andra är att försöka hamna 
i överläge i någon kamp. Det tredje är att hämnas och det fjärde är att skylla ifrån sig. 
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Szklarskis teorier om barn i konflikter

Szklarski (1996) som är universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet, har gjort en 
studie om barn och konflikter där han har jämfört svenska och polska barn. Han redovisar 
varför barn anser att konflikter mellan barn uppstår. Han har delat in dem i fyra grupper. De 
fyra grupperna är principrelaterade orsaker, objektsrelaterade orsaker, individrelaterade 
orsaker och situationsrelaterade orsaker.  Under principrelaterande orsaker har Szklarski några 
underkategorier såsom lögn, svek, förtal, fusk, fjäsk och trots. Som integritetsrelaterade 
orsaker nämner han retsamhet, maktutövning, anklagelse, utnyttjande, aggression och 
härmning. Objektsrelaterande orsaker kan vara om föremål, uppgifter (exempelvis 
skoluppgifter) eller personer. De individrelaterade orsakerna säger han är personlig 
referensram och det handlar om att eleverna har olika personligheter/egenskaper som 
kolliderar. Under situationsrelaterade orsaker är det främst missförstånd som Szklarski skriver 
om, där barnen egentligen inte har någon konflikt utan pratar om samma sak. 

Szklarski (1996) har fokuserat på hur barn reagerar när konflikter uppstår. Han har delat in 
dem i tre huvudkategorier: negativa känslor, positiva känslor och neutrala känslor. Vidare har 
han delat in de negativa känslorna i hämmande respektive icke hämmande känslor. Under 
hämmande negativa känslor nämner han rädsla, skam, besvikelse, sorgsenhet, förödmjukelse 
och hjälplöshet. Som icke hämmande finner vi ilska, envishet, hat och hämndlystnad. De 
positiva känslorna är solidaritet och spänning. De neutrala känslorna delas in i meningslöshet 
och distans. Szklarski poängterar framförallt att de farligaste känslorna är de negativa 
hämmande känslor eftersom de tär på barnens självkänsla och gör att de har svårt att hantera 
konflikten. Szklarski menar att de positiva känslorna enbart uppstår hos någon som inte är 
inblandad i konflikten. De känner solidaritet med någon eller tycker att det är spännande. De 
neutrala känslorna uppstår när barn varken ser konflikten som positiv eller negativ. 

Det finns många olika konflikthanteringsstrategier. I sin avhandling skriver Szklarski (1996)
om tre olika kategorier av konflikthanteringsstrategier som barnen i hans studie använder sig 
av. De tre kategorierna är: offensiv konflikhantering, defensiv konflikthantering och enande 
konflikthantering och varje kategori har sedan underrubriker.
    
Den offensiva är väldigt egoistisk enligt Szklarski (1996) och går ut på att själv vinna 
konflikten med de medel som behövs. Ett sätt att föra en offensiv konflikt är att argumentera 
för sin sak, ofta genom att försöka bevisa att man har rätt, det blir en slags tävling. Psykisk 
press kan också vara ett sätt att vinna en konflikt och detta sker genom att psykiskt trycka ner 
den andra parten, få den att bli osäker samt att få ett övertag i antal personer som håller med. 
Genom att använda sig av fysisk press kan barnen också vinna en konflikt, konflikten börjar 
inte aggressivt men avslutas aggressivt.  Den sista kategorin i den offensiva konflikthantering 
är bestickning som går ut på att man försöker muta motparten för att få sin vilja igenom. 
   
I den defensiva konflikthanteringen handlar det enligt Szklarski (1996) om att undvika bråk 
istället för att själv vinna konflikten.  Första kategorin är flykt och då menas det att man drar 
sig undan eller så markerar man ordmässigt att man inte vill prata mer om det. Den andra 
kategorin är vädjan om hjälp och där ber man någon utomstående exempelvis en vuxen om 
hjälp. Skingring sker när en tredje part som inte är inblandad i konflikten försöker dela på 
dem som har en konflikt. När ett barn använder sig av undanflykter försöker denne undvika 
att bli drabbad av konflikten. Detta kan ske genom att barnet skyller på någon annan, 
förändrar sanningen något eller hittar på förklaringar till varför något har hänt. Ofta beror det 
på att barnet är rädd för att få något straff. Den sista defensiva konflikthanteringsstrategin 
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handlar om anpassning. Detta sker i princip bara när barn är i konflikt med vuxna och helt 
enkelt anpassar sig efter vad den vuxna säger för att inte göra situationen värre.
    
Den sista av Szklarskis (1996) kategorier är enande konflikthantering och den skiljer sig från 
de andra genom att den tar hänsyn till båda parternas känslor och åsikter. Man försöker 
komma fram till en medelväg som alla försöker enas om. Det kan ske genom förhandling och 
på så sätt kan man diskutera sig fram till något som alla kan enas om. Den andra kategorin är 
källgranskning och det innebär att barnen ska stryka sina uppgifter genom att slå upp fakta för 
att få reda på vem som har rätt eller fråga någon, som båda litar på, om vem som har rätt. 
Medling är en annan metod där en tredje part aktivt går in och försöker lösa konflikten på ett 
fredligt sätt. Den sista kategorin är konsilians och där ska barnen i princip be om ursäkt till 
varandra. Man skippar bråket och blir vänner. Totalt sett är det få av barns konflikter som 
löses med hjälp av vuxna.

Kommunikationsteorier 

Kommunikation är en viktig del i både konflikter och konflikthantering. Konflikter kan uppstå 
på grund av kommunikationsmissförstånd men konflikter kan också lösas med hjälp av god
kommunikation.

I samspelet mellan människor spelar kommunikation en avgörande roll. Med hjälp av 
den överför vi budskap till och mottager information från andra; påverkar andra vad 
det gäller tankar, åsikter, värderingar, attityder och avsikter; försöker åstadkomma en 
reaktion hos mottagaren; och ibland även missuppfatta motparten. (Maltén, 1998:11)

Vygotskij (1934/2001) lyfter fram språkets betydelse i alla sociala sammanhang och hävdar
att den viktigaste funktionen språket har är att kunna kommunicera för att förstå. 

Maltén (1998) förklarar begreppet kommunikation som ett utbyte av budskap. Han menar
dock att denna definition inte är tillräcklig eftersom kommunikation också handlar om att den 
som berättar något måste koda sitt budskap och den som lyssnar måste tolka. Det finns flera 
saker som påverkar både tolkningen och kodningen eftersom båda parter har olika 
personligheter och känner olika saker. De har också olika erfarenheter och kunskaper med sig. 
Även Kimber (1993) poängterar att alla har olika verkligheter och uppfattningar. Många tror 
att ens egen version är sanningen men Kimber (1993) framhåller att det viktigt att försäkra sig 
om att den andra pratar om samma sak. Detta kan man göra genom att fråga om man uppfattat 
rätt.  

Nationalencyklopedin definierar kommunikation som ”överföring av information mellan 
människor […] Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, 
dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs.”(www. Ref 5) 

En stor del av kommunikation handlar om att lyssna på den andra parten. Maltén (1998) 
belyser att för att vara en bra lyssnare ska man ”lyssna aktivt” och med det vill han visa på att
det är viktigt att ha ögonkontakt med samtalspartnern för att den andra ska uppfatta att man 
verkligen lyssnar. Dessutom är det viktigt att inte lägga in egna kommentarer och värderingar. 
För att bli en bra lyssnare krävs det mycket empati och bra kännedom om andra människor. 
   

http://www.Ref5
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Kimber (1993) påpekar att lyssna är samma sak som att visa respekt för sin samtalspartner. 
Hon är rädd att föräldrar kan känna sig kränkta i kontakten med lärare och att det är viktigt att 
motarbeta detta genom att lära sig att lyssna. 

Maltén (1998) anser att kommunikation inte bara är ord. När ord inte räcker till förmedlar vi 
känslor med hela kroppen. Även Ladberg (2000) påpekar att vi förmedlar mycket med 
kroppen. Hon tycker dessutom att om kroppsspråket inte stämmer överens med det vi säger så 
blir samtalspartnern förvirrad. Ladberg menar dock att det inte bara är med kroppen vi 
förmedlar budskap, även tonfallet och val av ord förmedlar ett budskap, och att vi väljer ord 
och tonfall beroende på vem vi pratar med. Dessutom spelar ansiktsuttryck och gester stor roll 
vid samtalet. Quilliam (1994) definierar kroppsspråk som allt vi uttrycker utan orden. Hon 
poängterar att 97 procent av kommunikationen mellan människor består av kroppsspråk.
Vidare förtydligar hon att olika gester kan ha olika betydelser i olika sammanhang och att 
man därför måste väga in situationens sammanhang för att förstå kroppsspråket. Dessutom 
påpekar hon att kroppsspråket aldrig ljuger och att det är därför vi hellre litar till 
kroppsspråket än orden. Quilliam tycker dessutom att barn är bättre på att tolka kroppsspråk 
än vuxna. 

Det professionella samtalet kan förklaras som ett samtal där en person ska kunna agera både 
som person och yrkesmänniska (Hägg & Kuoppa, 1997). En professionell samtalsledare ska 
man kunna ställa krav på, att personen innehar kunskaper i det området personen verkar men 
även att personen kan kommunicera med de personer hon träffar på ett passande sätt. 
   
Kimber (1993) säger att för henne innebär det att vara professionell när man lyssnar utan egna 
värderingar, ställer frågor och inte försöker argumentera för att övertyga föräldrarna om sin 
ståndpunkt. Hon tycker att ansvaret ligger hos henne för att samtalet ska bli så bra som 
möjligt eftersom det är hon som innehar yrkeskunskapen.  

Styrdokumenten

Styrdokumenten lyfter flera gånger vikten av att alla elever ska känna sig trygga i skolan samt 
att skolorna ständigt måste arbeta med värdegrunden. Detta är en viktig grund för det 
förebyggande arbetet med konflikthantering. Trygghet är också en viktig del i behovsteorierna 
som presenterats tidigare. En elev som inte känner sig trygg har lättare att hamna i konflikter.  

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (skrivs i 
fortsättningen Lpo 94), mål att sträva mot, står följande:

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. (Utbildningsdepartementet, 1998:10)

Empati definieras som förmågan att kunna ”leva sig in i en annan människas känsloläge och 
behov.” (www. Ref 2) Enligt nationalencyklopedin är det också viktigt att man kan skilja 
mellan de egna känslorna och hur andra faktiskt känner för att kunna utveckla empatisk 
förmåga.
     

http://www.Ref2
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 I Lpo 94 står det under skolans värdegrund och uppdrag att skolan har en viktig uppgift att 
förmedla grundläggande värderingar till eleverna så som att alla är lika mycket värda. Skolan 
ska hjälpa eleverna att förstå hur andra människor känner och alla ska ha rätt att må bra i 
skolan. Vidare står det att skolan skall se till att fördomsfullhet ska ”bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser”. (Utbildningsdepartementet, 1998:5) Dessutom ska 
eleverna kunna kritiskt granska information och se vilka konsekvenser olika 
handlingsalternativ får. 

Barn- och elevombudet gav 2007 ut skriften För trygghet, ansvar och respekt i skolan (www. 
Ref 3) i samband med den nya lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever. I denna skrift påpekas alla elevers rättighet att gå 
till en skola som präglas av respekt, trygghet och allas lika värde. I skolverkets allmänna råd 
och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling (www. Ref 4, 2006) påpekas 
också vikten av att inte bara åtgärda vid akuta fall utan att bygga upp långsiktiga lösningar på 
skolan för att alla elever ska känna sig trygga. 

Skolan har en viktig uppgift, att förmedla grundläggande värderingar, etik och moral till 
eleverna. Detta kan ske genom förebyggande arbete som även lägger grunden för 
konflikthantering. Det är också utifrån detta som Colnerud och Thornberg (2003) har skapat 
begreppet ”värdepedagogik”. 

Förebyggande konflikthanteringsmodeller

Det finns många olika konflikthanteringsmodeller, vissa är mer välkända än andra. Några är 
främst förebyggande, andra mer aktiva i det dagliga arbetet med konflikthantering. Valet av 
konflikthanteringsmodeller har skett utifrån de modeller som används i kommunen vi 
studerat. Dessutom presenteras några mer eller mindre kända konflikthanteringsmodeller som 
många skolor använder för inspiration. Först presenteras de förebyggande 
konflikthanteringsmodellerna: 

EQ
Salovey och Mayer (refererad i Kimber, 2001) myntade begreppet emotionell intelligens och 
definierar det som en persons förmåga att observera egna och andras känslor samt ta hänsyn 
till dessa känslor när man agerar i olika situationer. 
    
Kimber (2001) vill få fram att det är viktigt att arbeta med emotionell intelligens (kommer i 
fortsättningen förkortas EQ) eftersom en person med låg EQ har svårt att tolka andras och 
egna känslor vilket kan leda till att de har svårigheter att lösa problem på ett bra sätt.

Det finns olika övningar man kan göra för att träna upp sin EQ enligt Kimber (1999). Det är 
viktigt att träna på att sätta ord på sina känslor och många av Kimbers övningar går ut på det. 
Dessutom är det viktigt att lära sig att hantera sina känslor och där använder Kimber 
”stoppljusmodellen” där rött ljus innebär att man ska stanna upp och lugna ner sig medan gult 
ljus handlar om att sätta ord på sina känslor och sätta mål hur man vill att det ska vara. Grönt 
ljus innebär att man får prova en lösning man funnit. EQ handlar också till stor del om att 
finna olika metoder för att hantera sina känslor, som exempelvis att räkna till tio eller hitta ett 
eget ”lugna-ner-sig-ställe”. 

http://www.Ref3
http://www.Ref3
http://www.Ref4
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SET – Social och Emotionell Träning

SET – Social emotionell träning beskriver Kimber (2001) som ett program där man tränar upp 
EQ för ungdomar från 6-16 år och detta ska tränas ca 2 gånger i veckan under de yngre 
skolåren och sedan 1 gång per vecka i de senare skolåren. Kimber (2006) anser att det är ett 
svårt program som oftast tar flera år innan det fungerar som det ska. Därför bör man börja 
med programmet i liten skala och utöka eftersom. Man bör dessutom tänka på att övningarna 
ska återkomma ständigt. Det finns fem olika moment (Kimber, 2001) i SET programmet: 
självkännedom, att hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. Alla dessa 
moment har flertalet övningar i olika svårighetsgrader beroende på ålder. Vidare påpekar 
Kimber (2001) att det är viktigt att denna undervisning fortsätter under hela elevernas 
skolgång. 

Nonviolent communication

Marshall B. Rosenberg (2003) är en amerikansk psykolog som har utarbetat en metod som 
han kallar för Nonviolent communication. Det är ingen direkt metod för att hantera konflikter 
utan mer ett sätt att kommunicera och lyssna på andra. Rosenberg berättar att förut när han 
kom i kontakt med beteenden som han inte tyckte om eller förstod så reagerade han genom att 
söka fel hos den andra personen. Med Nonviolent communication fokuserar han istället på 
sina egna behov och attityder. 

Roten till mycket (kanske allt våld), vare sig det är verbalt, psykologiskt eller fysiskt 
[…] finns i ett slags tänkande som lägger skulden på motståndaren. Dessutom finns en 
motsvarande oförmåga att tänka på sig själv och andra i termer av sårbarhet – det vi 
känner, fruktar, längtar efter, saknar etc. (Rosenberg 2003: 31)

Rosenberg menar att alla människor försöker tillgodose sina behov och med nonviolent
communication kan man tillgodose sina egna behov för att sedan kunna hjälpa andra att 
tillgodose sina behov så att de är villiga att samarbeta. Det finns fyra komponenter i denna 
metod, den första handlar om att lära sig att skilja mellan vad man faktiskt ser och det man 
tolkar in i vad man ser. Den andra komponenten handlar om att lära sig sätta ord för sina 
känslor och att känna igen sina känslor för att kunna uttrycka dem i kontakten med andra. Den 
tredje komponenten handlar om att hitta vilka behov som symboliseras av känslorna, orsaken 
bakom. Sist handlar det om att lära sig att uttrycka vad man behöver och där är det viktigt att 
man inte pratar om vad man inte behöver. Det är också viktigt att man lär sig att kontrollera 
att den andra parten verkligen förstår vad du säger så de inte uppfattar det som krav och blir 
negativt inställda. Det man känner att man behöver är egentligen önskemål om vad man vill 
ha för att få sina behov tillfredsställda. 

Involveringspedagogik

Åhs (2002) beskriver involveringspedagogik som en metod och en teori som ska hjälpa 
eleverna att få bättre självförtroende, ett bättre klimat i klassrummet och hjälpa elever att lösa 
konflikter. Huvudsakligen går involveringspedagogik ut på att föra gruppsamtal sittandes i 
ring. I dessa samtal kan man diskutera konflikthantering, värderingsfrågor eller ha öppna 
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samtal. Åhs (2002) skriver att involveringspedagogiken går ut på att elevernas grundläggande 
behov ska uppfyllas för att förebygga konflikter. 

Aktivt ingripande konflikthanteringsmodeller

De aktivt ingripande konflikthanteringsmodellerna arbetar delvis förebyggande men är 
framförallt modeller för hur man kan ta itu med de konflikter som uppstår: 

Skolmedling

Marklund skriver i sin avhandling Skolmedling i teori och praktik (2007) att för att ett 
medlingsprogram ska kunna användas över en längre tid är det viktigt att under arbetets gång 
utveckla och vårda programmet. Varje skola utvecklar sitt eget program som passar dem bäst.
Det är tre saker som är betydelsefulla och som ständigt bör kommas ihåg när man skapar ett 
program för skolmedling och arbetar med skolmedling. Först och främst är det vid stor vikt att 
programmet utvecklas i samma hastighet som skolan utvecklas. För det andra bör det göras 
reklam för programmet för att de konflikter som uppstår ska kunna lämnas in för att få 
medling men även för att ledning, lärare, annan personal och eleverna ska fortsätta stödja 
processen. Den sista delen är att eleverna kontinuerligt måste förbättra sin roll som 
elevmedlare. 
   
Lind (2001) beskriver processen i ett medlingssamtal som i korta drag går ut på att båda parter 
först får berätta sin version enskilt för medlarna (som alltid är två stycken). Därefter får båda 
parter inför varandra men var för sig berätta sin version av konflikten. Medlarna sätter upp 
regler som måste följas i samtalet och gemensamt skapar man förslag på lösningar. När man 
går igenom lösningar kommer man överens om vilka som är möjliga och dessa skrivs ner på 
ett kontrakt som båda parter skriver under. 
    
De bakomliggande tankarna till skolmedling (Lind, 2001) är att alla är lika mycket värda och 
att konflikter är något naturligt. Det är viktigt att ungdomar får ta ansvar för konflikterna och 
konsekvenserna av detta redan tidigt. 

Kompissamtal 

Kompissamtal är en metod för att förebygga mobbning och andra konflikter (Edling, 1997). 
Edling beskriver kompissamtalen som att man minst en gång i veckan sitter i en ring och 
reder ut konflikter som har uppstått under veckan. En eller två lärare ska leda samtalet och det 
finns ett schema för samtalen som man följer. Eleverna får först berätta om de har löst någon 
konflikt under veckan själva, sedan tar de en andra runda där de tar upp konflikter som skett 
under veckan men som inte blivit lösta. Elever som känner att de gjort någon kamrat ledsen 
kan ta upp detta. Läraren lyfter konflikterna och ställer frågor till eleverna men sedan är det 
upp till eleverna att komma på lösningar på konflikterna som uppstått och hela klassen ska 
vara involverad. I sista rundan får eleverna chansen att själva berätta ifall de blivit sårade 
under veckan men som inte uppmärksammats av den andra parten och därmed inte tagits upp i 
den andra rundan. I den tredje rundan får man bara berätta om sig själv, hur man har känt och 
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vad som har hänt, eleverna får inte nämna namn. Istället ska den personen som känner att de 
sårat någon tillkännage sig själv. Edling menar att om läraren inte är nog medveten i samtalen 
så kan samtalen slå fel och istället bli ett sätt att förtrycka. 
   
Fördelarna med kompissamtal tycker Edling är att eleverna lär sig lösa konflikter själva, de 
blir också mer empatiska och lär sig att lyssna på varandra. Dessutom får de öva på att prata 
inför grupp och de lär sig att ta ansvar för sina handlingar. 

Isländska modellen 

Den Isländska modellen beskriver Nemert (1997) som en modell för konflikthantering som 
går ut på att man i grupp diskuterar olika problem som uppstått. Lärarens uppgift är att 
planera och strukturera samtalet utan att själv ta den största platsen i själva samtalet. Det finns 
fem olika steg i samtalet där man först definierar problemet för att sedan utreda hur de 
inblandade känner sig. Efter det funderar man ut lösningar på problemet för att sedan värdera 
dessa mot varandra för att komma fram till den bästa lösningen. Slutligen försöker man hitta 
konsekvenserna av denna lösning på problemet. Nemert skriver vidare att dessa samtal ska 
föras en gång i veckan under sex veckor och alla samtal ska spelas in. Det är viktigt att både 
lärare och elever ges möjlighet att i efterhand lyssna på samtalet för att kunna utvärdera och 
förbättra samtalen. 

Lösningsfokuserat arbetssätt

Måhlberg och Sjöblom (2002) skriver att lösningsfokuserat arbetssätt är en omarbetning av 
lösningsfokuserad terapimodell för att passa till skolan. Det är inte en ren 
konflikthanteringsmodell men kan med fördel användas även på konflikthantering. 
Lösningsfokuserat innebär att man inte fokuserar på problemet utan istället försöker hitta det 
som fungerar bra och rikta in sig på lösningen. 

Att bygga lösningar kan illustreras med att vi lägger framgångssten till framgångssten 
och använder elevens förmågor, resurser och kompetens som fogmassa och bruk. Vissa 
framgångsstenar hämtar vi från erfarenhetsbanken, andra framträder och skapas allt 
eftersom. Genom att belysa, uppförstora och förstärka alla elevers förmågor, 
kompetens och resurser stärker vi elevens självkänsla och inger hopp om att han är på 
rätt väg.(Måhlberg & Sjöblom, 2002:34)

En viktig utgångspunkt i det lösningsfokuserade arbetssättet är enligt Måhlberg och Sjöblom 
att man utgår ifrån att alla har goda intentioner med sina handlingar, att alla har goda avsikter. 

Det finns flera olika arbetssätt att jobba med när man använder sig av lösningsfokuserat 
arbetssätt, ett sätt är kreativa frågor. Det innebär enligt Måhlberg och Sjöblom att man ställer 
frågor som ”När fungerar det bra?” och ”Vad är det som gör att det fungerar bra just då?”. De 
påpekar att det inte är meningen att man ska hitta på lösningar på en gång, istället ska 
frågorna fungera som dörröppnare till att fundera vidare, reflektera och komma in på nya 
tankebanor. Dessutom handlar lösningsfokuserat arbetssätt till stor del om att låta eleverna 
själva komma på lösningar på problemen, att ge dem tid att fundera ut lösningar. 
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Likheter och olikheter mellan de olika konflikthanteringsmodellerna

SET, nonviolent communication, EQ och involveringspedagogik arbetar till stor del 
förebyggande för att skapa ett bra socialt klimat i klassen och därmed undvika konflikter. De 
utgår alla från elevernas behov, att de ska ha en bra självkänsla och veta hur de ska 
kommunicera för att lösa konflikter på ett positivt sätt. Här kan man se flera kopplingar till
Utas Carlsson (2001) och Åhs (1998) tankar kring behov och konflikter. Dessutom syns
värdepedagogikens grundtankar samt att det till stor del handlar om att utveckla en känsla för 
etik och moral. Medling, kompissamtal, lösningsfokuserat arbetssätt och isländska modellen 
handlar istället mer om att reda ut konflikter som har hänt men är även delvis förebyggande. 
Medling sker dock med enskilda elever medan kompissamtal och isländska modellen sker i 
hela gruppen. Gemensamt är att man lär genom att studera andra, att få goda exempel precis 
som den kognitiva teorin samt Freud påpekar. Eleverna lär sig av varandra både när de medlar 
och när de i grupp diskuterar lösningar på problem. 

Alla modellerna handlar mycket om kommunikation som en viktig ingrediens både för att 
förebygga och för att kunna lösa konflikter. 
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Metod

Vår metod baseras på hermeneutik eftersom den hjälper oss att förstå andra människor genom 
att tolka deras sätt att vara utifrån det talade och skrivna språket. Hermeneutiken menar att 
”Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en 
tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet”. (Patel & Davidson 
2003: 30) Eftersom vårt syfte är att studera lärares och elevers syn på konflikthanteringen som 
sker på skolan anser vi att det hermeneutiska synsättet är ett bra instrument för att kunna tolka 
och förklara lärares och elevers syn. 

Hermeneutiken ser forskningen till dess helhet och ställer delar i relation till helheten. Detta är 
användbart både i själva intervjun men också i tolkningen av resultatet (Kvale, 1997). 

Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för intervjuforskning: först genom att kasta ljus 
över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga 
den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog eller ett 
samtal med texten. (Kvale 1997: 49)  

Datainsamlingsmetoder

Doverborg, Pramling Samuelsson (2000) skriver att intervjuer med barn är en bra metod för 
att bättre förstå hur barn tänker och utifrån detta kunna förbättra lärandet i skolan utifrån den 
egna undervisningen. Vi tycker även att intervjuer är en bra metod för att reda ut lärares syn 
på konflikthantering. Eftersom vår fokus ligger på både lärare och elever och deras 
uppfattning av konflikthantering så kändes detta som en användbar metod för oss för att få 
veta hur de ser på konflikthanteringen och utifrån det kunna forma vår egen modell i vårt 
framtida yrke.

Svenning (2003) tycker att intervjuer är mer personliga än enkäter samtidigt som du har 
möjlighet att uppmärksamma personens kroppsspråk och intonationer. Vår tanke med detta 
var att elever i de yngre skolåren inte har utvecklat sin läs- och skrivförmåga fullt ut vilket gör 
att de lättare kan uttrycka sig i en intervju. De har dessutom möjlighet att ställa frågor till oss i 
en mer avslappnad miljö samtidigt som vi kan studera deras reaktioner på frågorna.

Kvalitativ forskningsintervju 

Utifrån det hermeneutiska synsättet valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom 
vi ville ha mer djupgående beskrivningar av hur lärare och elever ser på konflikthanteringen 
på skolan. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun […] är förstå ämnen från livsvärlden ur den 
intervjuades eget perspektiv. (Kvale, 1997: 32)

Vi ville inte att intervjupersonerna i förväg skulle ha alternativ att svara utifrån utan istället 
svara så fritt som möjligt. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en 
intervju som ger ord istället för siffror. Kvalitativa forskningsintervjuer fungerar relativt likt 
ett vardagssamtal men ett vardagssamtal som inte är helt öppet utan delvis styrs av den som 
intervjuar. Utifrån detta valde vi att använda oss av Kvales intervjuguide där vi strukturerade 
upp vilka temaområden vi ville prata med lärarna och eleverna om. Kvale menar att intervjun 
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bör byggas upp kring frågorna vad, hur och varför. Utifrån dessa tre frågor skrev vi en 
intervjuguide som främst riktade in sig på frågor av typen ”berätta om”. Dessutom hade vi för 
vår egen skull skrivit mer direkta frågor för att föra samtalet framåt. Vi utarbetade två olika 
intervjuguider eftersom vi intervjuade både lärare och elever. (Bilaga 2, 3)

Urval

Denna studie genomfördes i en mellanstor kommun i Norrbotten. Två skolor med en klass per 
skola valdes ut efter konsultation med olika lärare i kommunen. Skolorna valdes ut utifrån att 
deras elevantal och upptagningsområde var ungefär likvärdiga och att de dessutom arbetar 
med konflikthantering, antingen förebyggande eller aktivt. I en av skolorna har vi tidigare 
genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi valde dock att inte intervjua eleverna i just 
den klassen som vi var i eftersom Repstad (1999) påpekar att det kan påverka resultatet om 
intervjupersonerna är bekanta sen tidigare. 

Skolorna som valdes ut sträcker sig från förskoleklass till trean. Vi har valt att kalla skolorna 
för skola A respektive skola B. I skola A går det 23 elever i den klass (år 1) vi besökte och i 
skola B går det 28 elever i klassen (år 3). Klassen på skola B har två lärare men vi valde 
enbart att intervjua en av lärarna. 

Båda skolorna arbetar med ett projekt där en resursperson kommer in och arbetar med barnen
en gång i veckan. Denna person arbetar med övningar i EQ. Utöver detta arbetar skola B med 
kompissamtal och skola A med lösningsfokuserat arbetssätt. Dessa modeller har tidigare 
presenteras under konflikthanteringsmodeller. 

I varje klass intervjuade vi fyra elever samt klassläraren. Svenning (2003) anser att med 
kvalitativa intervjuer är det nästan ett måste att göra ett urval eftersom det är alltför 
resurskrävande att intervjua alla. Svenning skriver att man ska välja några intervjupersoner för 
att exemplifiera. Vi har använt oss av ett kvot urval (Svenning 2003) eftersom vi delade in 
klasserna i pojkar respektive flickor och valde lika många från båda grupperna. Detta vi 
gjorde vi inte för att könet var viktigt utan för att båda könen skulle vara representerade. 

Bortfall 

På grund av att flertalet vårdnadshavare inte lämnat sitt godkännande för att genomföra 
intervjuerna så hade vi en mindre urvalsgrupp än vi räknat med. Under en av intervjuerna 
förekom ett störningsmoment i form av ett gråtande syskon vilket gjorde att denna elevs 
koncentration inte var på topp och att svaren därför var något ofullständiga. Dock har ingen 
tackat nej till att medverka i undersökningen av de tillfrågade och därmed har vi inte heller 
något bortfall att rapportera.

Genomförandet

Inledningsvis sökte vi litteratur, för att försöka belysa olika konflikthanteringsmodeller och de 
bakomliggande teorierna till varför konflikter uppstår. Kvale (1997) menar att det är viktigt 
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att vara påläst om ämnet innan man genomför sin studie. Därför läste vi in oss noga på 
litteraturen innan själva studien genomfördes. 

När vi skulle genomföra vår studie började vi med att kontakta lärarna på skolorna vi tänkt 
besöka. Vi berättade om vårt arbete och syftet med detta samt att vi ville genomföra
intervjuer. Därefter skickade vi hem ett brev till elevernas vårdnadshavare (Bilaga 1) för att 
godkänna att intervjuerna genomfördes. När vi fått vårdnadshavarnas godkännande så bokade 
vi in tider för intervjuerna som skulle passa både oss men främst klasserna. 

Det är viktigt att den som blir intervjuad känner sig trygg och det kändes ännu viktigare när vi 
intervjuade barnen. Därför valde vi att genomföra intervjuerna på deras ”hemmaplan”, i 
skolan. Doverborg, Pramling Samuelsson (2000) påpekar vikten av att välja en lugn plats för 
barnen så att de inte blir störda och att dessutom komma ihåg att småprata med barnen så att 
de lär känna personen de ska genomföra intervjun med. Dessutom är det viktigt att tänka på 
att små barn upp till 8-9 år inte orkar genomföra så långa intervjuer. Allt detta hade i vi i 
åtanke när vi genomförde intervjuerna med både lärare och elever. Vi valde utifrån tillgång på 
rum så lugna lokaler som möjligt och anpassade längden på intervjuerna utifrån vad barnet 
orkade med. Barnens intervjuer var aldrig längre än 15 minuter, det var allt de orkade med. 
Lärarnas intervjuer blev å andra sidan längre, 45 minuter – 2 timmar. Även lärarnas intervjuer 
genomfördes på skolan i ett avskilt klassrum.

För att barnen skulle känna sig trygga valde vi att dela upp oss och genomföra intervjuerna 
med ett barn i taget. Vi insåg att det kan kännas pressande för barn om vi är två ”nya” vuxna 
som medverkar vid intervjun även om det hade varit en fördel för oss om en kunde anteckna. 
Eftersom vi ville ha varje barns tankar och åsikter kring konflikthanteringen så valde vi att 
låta dem intervjuas enskilt, inte i grupp. 

Vi valde att använda oss av bandspelare vid intervjuerna eftersom det var enklast för oss. 
Svenning (2003) säger att det är ett måste att använda sig av bandspelare när man gör mer 
djupgående analyser som exempelvis kvalitativa intervjuer. Vi ser en stor fördel med att vi 
valde att använda bandspelare. Vi hade möjlighet att lyssna igenom intervjuerna flera gånger i 
efterhand och detta anser vi vara en fördel i arbetet med barn som ofta har ett annat sätt att 
uttrycka sig på än vuxna. Utifrån vår egen erfarenhet kände vi också att det är svårt att hinna 
med att anteckna vid en intervju och för att kunna analysera det i efterhand ville vi använda 
oss av bandspelare. Dock valde vi att även använda oss av papper och penna för att föra 
anteckningar, man kan aldrig veta hur väl tekniken fungerar. Dessutom ville vi ha möjlighet 
att anteckna saker som bandspelaren aldrig kan fånga upp så som intervjupersonens 
ansiktsuttryck, miner och intonation. I efterhand är vi väldigt glada att vi även antecknade 
eftersom någon enstaka intervju var svår att urskilja alla ord på bandet.

Kvale (1997) menar att de första minuterna av intervjun är av stor vikt för att den som blir 
intervjuad ska känna ett förtroende för intervjuaren och vågar uttrycka sig och visa känslor. 
Därför la vi stor fokus vid att lyssna intresserat på de intervjuade och visa dem respekt.

När intervjun avslutades frågade vi de vi intervjuat om de hade något mer de ville tillägga och 
om de hade några frågor. Kvale (1997) tycker att det är viktigt att ge de intervjuade den här 
tiden för att tänka efter och fylla ut sina svar ifall vi som intervjuat glömt någon fråga som de 
tycker är viktig. Detta utnyttjades i alla fall av lärarna som kanske kände sig något pressade av 
bandinspelningen, några frågor var dessutom svåra att besvara. Eleverna tyckte däremot 
enbart att det var roligt att bli intervjuad med mikrofoner och annat spännande. 
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Databearbetningsmetoder

Eftersom vi valde att spela in intervjuerna på band ville vi också ha dem nerskriva för att 
kunna tolka dem. Kvale (1997) skriver att det är det vanligaste men att det finns ett par 
problem att tänka på när man skriver ner intervjuerna. För det första påpekar han att man gör 
en tolkning redan när man skriver ner intervjuerna från tal till text. Dessutom poängterar han 
att olika personer gör olika tolkningar och att val av ord kan påverka den fortsätta analysen. 
För det andra nämner Kvale att det blir som att översätta från ett språk till ett annat när man 
översätter muntligt talspråk till skriftspråk. Därför valde vi att båda lyssna igenom banden 
tillsammans för att få en bredare tolkning och kunna diskutera svaren. Vi upplevde det svårt 
att överföra talspråket till skriftspråk. 

Hermeneutisk tolkning

Vi har valt att använda oss av hermeneutisk tolkning eftersom vi hade en övergripande känsla 
av resultatet utifrån intervjuerna men ville studera denna känsla i relation till varje enskild 
fråga. Patel och Davidson (2003) förklarar att när man använder sig av hermeneutisk tolkning 
så börjar forskaren att läsa och förstå hela intervjun för att sedan läsa delar av intervjun för att 
inskaffa sig förståelse för varje fråga. Mellan dessa perspektiv växlar sedan forskaren. 

Vi läste intervjuerna flera gånger och på olika sätt för att komma fram till ett gemensamt 
resultat som kändes godtagbart. Svaren försökte vi dela in i olika kategorier beroende på 
vilken av våra frågeställningar de besvarade. Vi lyfte frågor och motsättningar som uppstod 
när vi läste igenom intervjuerna och växlade mellan olika perspektiv tills vi funnit ett 
slutresultat. 

Etiska överväganden

Vi har skickat ut ett informationsbrev till vårdnadshavarna åt eleverna i klasserna, där 
vårdnadshavarna godkänner att eleverna deltar i undersökningen. Patel och Davidson (2003) 
rekommenderar att man ska skicka ut ett brev inför intervjuerna med information. I detta brev 
informerades det om syftet med undersökningen och påpekades att allt kommer behandlas 
konfidentiellt och enbart läsas av oss två studenter. Kvale (1997) skriver att det är viktigt att 
man har intervjupersonernas godkännande att genomföra intervjun samt att de är medvetna 
om i vilket syfte intervjun genomförs. Patel och Davidson (2003) anser att för att vi ska få 
intervjupersonerna att delta är det viktigt att de är medvetna om hur deras svar behandlas och i 
det här fallet har vi valt konfidentiellt vilket innebär att enbart vi vet vem som sagt vad. 

Utifrån detta kan vi utgå från att de som blev intervjuade i vår undersökning var medvetna om 
varför de blev intervjuade samt hur informationen skulle behandlas. 
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Resultat 

I resultatet redovisas svaren på intervjuerna. Resultatet är uppdelat i två delar där skolorna 
presenteras var för sig. Vi har valt att kalla skolorna A respektive B. Skolorna har ett 
gemensamt projekt där en extraresurs kommer ut i klasserna en gång i veckan för att träna 
socialkompetens (EQ) med eleverna. Det är frivilligt att använda denna extraresurs men båda 
klasserna vi har besökt har tackat ja till denna möjlighet. 

Skola A

Skola A arbetar främst förebyggande med EQ och lösningsfokuserat arbetssätt. Till hösten 
kommer skolan att påbörja ett arbete med SET. 

Läraren vi har intervjuat på  skola A har arbetat som lärare sedan 1970 och började på skolan 
1987. ”Jag tycker fortfarande att mitt arbete är stimulerande, omväxlande och framför allt 
roligt.” (lärare) Läraren berättar att de flesta eleverna bor med båda sina föräldrar men att det 
naturligtvis finns andra familjekonstellationer i klassen samt att vissa familjer har diverse 
svårigheter. Huvudsakligen menar hon dock att det är fungerande familjekonstellationer i 
klassen. 

Definition av begreppet konflikt

När vi frågar eleverna om de kommer överens i klassen är alla eniga om att de håller sams för 
det mesta. När eleverna berättar att det uppstår konflikter så använder alla spontant ordet 
”bråk”: 

Ibland bråkar vi ganska ofta. (flicka)

Jag kom just på nåt, det brukar alltid bli bråk mellan några killar och några tjejer.
(pojke)

De konflikter som eleverna menar uppstår är slagsmål, bråk om vem som ska vara med vem, 
bråk om saker, vem som äger saker, vem som sagt vad, vem som ljuger och vem som gjort 
vad. Det svar som eleverna i första hand ger är bråk om vem som ska vara med vem. Först vid 
senare frågor framkommer andra sorters bråk. Läraren säger att konflikter är ”dels är det då 
när man har olika åsikter om saker och inte kan enas. Sen kan det bli handbegripligheter, att 
man slåss av någon orsak”(lärare). 

Konflikters uppkomst

På frågan varför konflikter uppstår svarade läraren att hon känner sig rätt ställd inför orsaken. 
Hon påpekar att eleverna har bra värderingar med sig hemifrån och att ingen är elak. Istället 
tror hon att en delförklaring kan vara gruppsammansättningen eller att de har ”fastnat” i ett 
mönster, en vana. Hon berättar att det har varit konflikter mellan flickorna i klassen sedan
förskolan. Samtidigt lyfter hon fram elevernas dåliga självkänsla som en orsak till att skolorna 
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har valt att arbeta med EQ: ”Det är många barn som är otrygga, barn som lever i splittrade 
familjer och barn som har dålig självkänsla. Jag upplever att det är så.” (lärare)

Hon vill dock gärna lyfta fram att eleverna i klassen är väldigt empatiska och duktiga: 

De vet precis, de har så otroligt bra idéer och lösningar på saker och ting och de är 
väldigt empatiska då man pratar med dem. De vet precis hur de ska vara mot vandra 
och vad som är rätt och fel. (lärare)

Om klassen säger läraren: ”Det är ganska mycket gruppkonstellationer.” Hon beskriver 
grupperna i klassen men menar att bland pojkarna är det inga större problem. Istället är det en 
grupp flickor som hon upplever har ett hårt språk gentemot varandra och ofta hamnar i 
konflikter:

Det är framförallt två flickor som är ganska hårda mot varandra, de säger saker som 
sårar. De kommenterar exempelvis: varför har du sådana skidor med kabelbindning, 
det ska man väl inte ha! Då blir den som får höra det ledsen så klart. (lärare) 

Konflikthantering

Läraren berättar om arbetet med EQ och vad de gör där:  

Vi har en extra resurs som kommer hit varje vecka och jobbar med värdegrundsfrågor. 
De har jobbat med den här flickgruppen ganska koncentrerat under ett tag och de har 
gjort dramatiseringar och försökt synliggöra de här konflikterna. (lärare) 

Vidare berättar läraren att EQ arbetet till stor del handlar om att låta eleverna diskutera frågor 
som hur man är mot varandra, om någon är annorlunda, hur ledare i gruppen fungerar, hur 
man låter mot varandra och vad som sårar andra. Arbetet har främst koncentrerats mot 
flickorna där de flesta konflikter uppstår men det blir snart förändring på detta eftersom 
pojkarna ifrågasätter varför de aldrig får arbeta med EQ. 

Utifrån elevernas svar kan vi också se att flickorna är nöjda med EQ arbetet medan pojkarna 
är lite missnöjda eftersom de vill arbeta mer med EQ:

Det är mest bara tjejerna som har fått gå med hon. (pojke)

Det är roligt, en gång gjorde vi såna här charader som att man skulle vara dum och så 
skulle det kännas. (flicka)

På skolan arbetar man även lösningsfokuserat: ”att liksom se det positiva i hela skolarbetet. 
Få fokus på det istället för titta på det som är negativt. Det är väl det vi har försökt i några 
år.” (lärare) Personalen på skolan har läst boken Lösningsinriktad pedagogik och sedan 
arbetat med den i studiecirkel. Läraren arbetar med kreativa frågor där man försöker fokusera 
på det som fungerar bra istället för problemen. Hon försöker få eleverna att hålla sams istället 
för att sluta bråka eftersom man då vänder det till någonting positivt. ”Det är även bra att ha 
mål och en checklista. Jag upplever att eleverna tar det på större allvar då.” (lärare) Vidare 
menar läraren att hon vill låta eleverna komma med lösningar själva. Att hon gärna ger dem 
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tid att tänka efter hur de kan lösa situationer som uppstår och att eleverna ofta själva klarar av 
att hitta lösningar. Eleverna beskriver också hur de själva kommer på lösningar på 
konflikterna:

Flicka: En gång på rasten så hade vi bara två gungor. Då skulle jag och en kompis 
gunga och då ville Anna (fingerat namn) också det. Och så fanns det ingen gunga till 
Anna. 
Hur gjorde ni då? 
Flicka: Då fortsatte min kompis bara att gunga. Då fick jag och Anna turas om. Då 
gjorde Anna ett program. Då fick alla gunga. 
Vad var det för program? Vad innebar det?
Flicka: Eh. ..Att man skulle göra roliga saker.
Hade det med gungorna att göra?
Flicka: Ja lite. Om man skulle sitta på gungorna så skulle man gunga. Eller så lekte 
man en annan lek. 

Hur gör ni på rasten om det bara finns en sak och det är flera som vill ha den?
Pojke: Vi kan köra sten sax påse.

Har du något förslag som du kan berätta om när man inte överens?
Pojke: Typ säga förlåt, mitt i bråket.

Vad händer om två vill olika och ingen vill ge sig?
Flicka: Att det som den ena vill och gör som den vill och den andra gör som den vill.
Att de får göra olika?
Flicka: Jaa.

Hur gör ni om någon är dum mot någon annan, säger nåt dumt eller knuffas?
Flicka: Springer därifrån.

Om två vill stå i målvakt i innebandy hur löser ni det?
Pojke: Det går ju faktiskt, det finns ju två mål.

Ibland behöver de dock använda sin ”fröken” för att hjälpa dem att reda ut konflikterna: 

Vad brukar hända då?
Pojke: När rasten är slut så går de in och säger till fröken och då är det bara killarna 
som får skulden för dom har slagit dem.

Vad brukar fröken göra då?
Pojke: Reda ut det.
Hur brukar hon göra då?
Pojke: Ibland pratar hon i samlingen och ibland inte. 

Läraren berättar själv att hon inte har sett några negativa sidor av arbetet med EQ och 
lösningsfokuserat arbete, hon menar istället att fördelarna är att eleverna är mer medvetna om 
konflikter och hur de ska lösa dem samt att det blir mindre negativa tillsägelser i klassen när 
man lyfter fram det positiva. 

De är medvetna om problemet och det är lättare att ta upp det som har hänt och säga 
att det här har vi faktiskt pratat om. Jo just det, det har vi pratat om, säger de då. 
(lärare)
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Framtiden

Eleverna är i stora drag nöjda med den konflikthantering som sker på skolan. De tycker att de 
löser de flesta konflikter själva. Endast en av eleverna uppger att denna skulle vilja lösa fler 
konflikter på egen hand. Denna elev berättar att rastvakterna inte alltid tar sig tid att lyssna på 
allas versioner av händelsen och att det därför blir orättvist. Även läraren anser att eleverna är 
väldigt duktiga på att lösa de konflikter som uppstår själva. Läraren berättar att de övriga 
lärarna på skolan ofta kommenterar att det varit konflikter på rasten men att eleverna ofta har 
löst dem själva när de väl kommer in i klassrummet. Hon menar att det är få konflikter som 
måste tas upp till diskussion. Istället försöker läraren lyfta bra saker som har hänt på rasten för 
att flytta fokus från det negativa till det positiva för att på så sätt minska konflikterna. 

En elev har dock några förslag på hur man kan få mindre bråk i klassen, hon vill ha en regel 
som bestämmer att de inte ska bråka:

Hur skulle man kunna göra för att det skulle vara mindre bråk i klassen?
Flicka: Alltså att man typ skulle bestämma att man inte ska bråka. Och så gör man som 
inte det.
Att man bestämmer att man inte ska bråka?
Flicka: Mm.

Även andra elever vill diskutera reglerna på skolan, här pratar en pojke om vad som händer 
om man har tappat exempelvis en kula på rasten: 

Var det någon som hittat igen den sen då?
Pojke: Ja men så här blir det ju att den som hittar den får den.
Har ni såna regler?
Pojke: Nä men det var ju inte det förut!
Nähä?
Pojke: Förut fick man lämna in den till fröken men nu är det en annan fröken som säger 
att den som hittar den får den!
Är de inte överens fröknarna?
Pojke: Joo, det var inte så förut men det får ju chefen bestämma.
Tycker du att det är bra regler nu då? Att den som hittar den får den?
Pojke: Nä! Den som har tappat den får ju mindre kulor. 

Läraren är väldigt nöjd med arbetet på skolan, det finns inget hon skulle vilja förändra och 
hon ser bara fördelar. Dessutom ser hon framåt och är positiv till nya arbetssätt: 

Vi är på väg och är öppna för nya idéer som exempelvis det här som vi är på gång med 
(SET – vår anmärkning) och det ska bli bra. Jag hoppas på det. (lärare)

Skola B

Klassen på skola B arbetar främst med kompissamtal men även med EQ. Till hösten kommer 
även skola B att börja med någon annan konflikthanteringsmodell. SET är ett förslag men 
inget är ännu klart. 
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Läraren har arbetat som lärare sedan 1999 och började på skolan 2000. Hon berättar att det är 
många separerade föräldrar i klassen men att båda föräldrarna ändå brukar delta i 
klassaktiviteter. Hon berättar att det finns många elever i behov av särskilt stöd och flera 
familjer i svårigheter. Att det är så pass många familjer i svårigheter på den här skolan 
förklarar hon med att det finns många lediga bostäder i området och att många familjer i kris 
snabbt kan få en bostad i området. Det gör också att det är många elever som flyttar ut och in i 
klassen. Vidare berättar hon att under de tre år som hon haft klassen har många elever kommit 
och gått och att det är först den här terminen som det har uppstått ett slags lugn i klassen. 

Så att nu kan man säga att efter jul här i februari så försvann en elev som gjorde en 
ganska stor förändring i gruppen så vi upplever att vi har ganska lugnt nu. Vi har 
några elever som pustar ut och känner sig tryggare, även om jag inte tror att de har 
haft det så knepigt. (lärare)

När vi pratar om grupperingar i klassen berättar hon att det finns grupperingar men att de 
försöker få barnen att umgås i större grupper.

De leker ändå tillsammans med jämna mellanrum, till exempel kurragömma med dunk, 
bollhage och när de hoppar långrep så ofta är de tillsammans i stora grupper och vi 
har försökt stimulera det! (lärare)

Definition av begreppet konflikt

Eleverna får berätta om någon gång de inte är överens och på så sätt skapar vi en bild av hur 
de ser på konflikter. En elev ser bara konflikter som stora saker och kan därför inte komma på 
någonting de inte brukar vara överens om, inte ens om vi berättar att hon kan välja någonting 
mindre de inte har varit överens om. De andra eleverna har dock flera förslag på när man inte 
är överens: 

Kommer du på någon gång när ni inte är överens?
Flicka: Då typ så här ibland är det så här att man vill en sak och då säger andra att det 
här ska vi inte göra och då blir det som jättekonstigt.

Finns det någon gång då ni inte är överens?
Pojke: Det är typ om jag slår ut Per (fingerat namn) i king (bollspel – vår anmärkning).

I denna klass var det vanligast att eleverna lyfte just bråk kring aktiviteter, att man vill göra 
olika saker eller bråk kring aktiviteter. 

Läraren i klassen har en vid syn på vad konflikter innebär:

Jag ser det ganska vitt, ganska stort. Konflikt är även de här små sakerna som inte 
alltid syns. Det är inte bara slagsmål. (lärare)

Hon menar att de vanligaste konflikterna uppstår när en elev har svårt att tolka någons 
signaler. En annan vanlig typ av konflikter är kränkningar som rör en elevs person. Det är 
också dessa konflikter som läraren själv upplever som jobbigast. ”Då är det ju ofta det här 
som barnen inte riktigt kan påverka.” (lärare)
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Konflikters uppkomst

Anledningen till att konflikter uppstår tycker läraren är en väldigt svår fråga men hon ger 
dock några förklaringar. En förklaring som hon ger är elevernas svårigheter att tolka signaler 
och kroppsspråk. En annan förklaring är att eleverna har låg självkänsla och därför vill hävda 
sig för att få uppmärksamhet. Dessutom lyfter hon fram brister i språket som eleverna har 
med sig hemifrån, där eleverna inte är medvetna om vilka uttryck som är accepterade i 
gruppen. Samtidigt lyfter hon fram att gruppkonstellationen har en stor betydelse för hur 
gruppen fungerar och att både nya elever och bortfall av elever skapar nya sammansättningar 
där eleverna måste anpassa sig till varje ny situation. ”Sen är det ju vanligt med sånt där till 
vardags som händer jämt, att man missförstår varandra eller att någon vill bestämma.” 
(lärare)

Hon anser att man måste ta alla konflikter på allvar och lyssna på alla elever även om de inte 
försöker komma på en lösning direkt utan låter eleverna lugna ner sig först. Ofta är problemen 
inte så stora när eleverna har lugnat ner sig, de behövde bara någon som lyssnade på dem. 

Konflikthantering

Eleverna har många förslag på hur konflikter kan lösas och det är oftast själva de löser 
konflikterna: 

Vad händer om två vill olika saker och ingen vill ge sig?
Flicka: Då säger fröknar till för det kan inte hålla på hela tiden. 

Vad händer om två vill olika saker och ingen vill ge sig?
Pojke: Då brukar vi rösta.

Hur gör man om två vill samma sak?
Flicka: Får den ha den en rast också får den andra ha den andra rasten. Det är ganska 
smart.

Hur gör du för att komma överens?
Flicka: Vi tänker ibland när det är sånt där småtjafs, då det inte är något viktigt. Om 
det är något stort måste vi prata med någon fröken för att få till det.

Hur gör ni för att komma överens?
Pojke: Vi säger förlåt också brukar vi komma på någon annan idé som båda vill göra.

Många av eleverna nämner flera gånger att det är viktigt att säga förlåt. De pratar även om att 
man måste veta att man aldrig ska göra det igen. Det verkar vara en viktig lösning för många 
av barnen. 

I klassen arbetar de med kompissamtal och de försöker följa modellen enligt konstens alla 
regler. Läraren har arbetat med kompissamtal sen hon började på skolan och ser 
kompissamtalet som väldigt förebyggande och arbetar därför mycket med kroppsspråk och att 
tolka signaler. Hon tycker att det kan vara svårt för eleverna att tolka leksignaler och 
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kroppsspråk. ”Det är ju därför vi har de här kompissamtalen för att lära oss att respektera 
varandra, att vi är olika men också att lära dem att vad konsekvenserna blir när man inte 
förstår leksignaler och kroppsspråk.” (lärare) Vidare berättar läraren om vilken typ av 
kroppsspråk de tränar på: 

I ettan så har vi infört den här signalen med handen fram och stopp att nu räcker det. 
Vi har även tränat på kroppsspråk, att vara arg i ögonen och bestämd. Men det där är 
ju upp så många gånger i konflikter, att någon säger: men han skrattade ju, han tyckte 
det var kul, han log! Då får vi säga att man kan le av olika orsaker, ganska ofta ler man 
om man blir riktigt osäker, så vi har tränat ganska mycket kroppsspråk och att läsa av 
varandra. Det ingår ju i kompissamtalskonceptet, en av frågeställningarna är att 
berätta om du har gjort någon kamrat ledsen. Då måste eleverna veta: hur ser man att 
någon är ledsen? Eleverna blir duktiga på det. (lärare) 

Eleverna får också träna sig att sätta ord på sina känslor. Även om inte eleverna har varit med 
i just den här konflikten så brukar de ha varit med om något liknade förut och därför kan 
läraren lätt bolla ut frågor om känslor till klassen. Hon ser många fördelar med att träna sig i 
att uttrycka sina känslor:

Fördelar är att de får sätta ord på känslor och i förlängningen i livet så har man ord 
för det och då behöver man inte gå in i sig själv eller göra sådana här undanträningar, 
att man isolerar sig från andra för att man kanske har konfliktproblem på sin 
arbetsplats. Man kanske blir duktigare på att förstå att det här är en konflikt. Att träna 
sig i att sätta ord på sina känslor, för det tycker jag att kompissamtalen är outstanding.  
(lärare)

Eleverna verkar alla tycka att kompissamtal är bra och de tror att alla vågar säga vad de vill på 
samtalen.

Ni har kompissamtal, hur är det?
Flicka: Om man typ har blivit illa behandlad då ska man säga till på tvåan och på ettan 
säger man om har rett ut ett bråk själv och på trean säger man om man har gjort någon 
illa behandlad. Då får man inte nämna något namn, då får man ge ledtrådar. 
Hur känns det att ha kompissamtal?
Flicka: Det är ganska bra. För att få till det ifall haft något sånt där under veckan.

Även EQ arbetet verkar uppskattas av eleverna. En elev berättar att ”vi lär oss komma överens 
och vara snälla mot varandra”. (pojke)

I kontakten med eleverna har läraren bara upplevt positiva reaktioner till kompissamtal och de 
brukar alltid vilja ha kompissamtal om de får välja. Däremot är det ibland föräldrar som 
ifrågasätter kompissamtal. Det kan exempelvis vara frågor om elever verkligen vågar berätta 
vad som har hänt men läraren ser inga problem med detta: 

Det kan jag inte veta men det här är ett sätt och sen får man lämna en hemlig lapp till 
fröken, berätta för fröken eller berätta hemma för föräldrarna så får de ringa oss. De 
vet ju att de finns många vägar. Det här är inte den enda. (lärare)

Läraren påpekar också hur viktigt kontakten med föräldrarna är: ”Om man jobbar från både 
skolan och hemmet mot samma mål så når man ju så mycket längre. Det föräldrar inte vet 
kan de inte jobba med.” (lärare)
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Framtiden

Endast en av eleverna skulle vilja göra någonting annorlunda vad det gäller 
konflikthanteringen. Alla är nöjda med kompissamtalet men en elev tycker att det är jobbigt 
att själv säga till sina kompisar på rasterna och skulle hellre vilja att en ”fröken” sa till. 

Även läraren känner sig nöjd med den konflikthanteringsmodell som de använder i klassen. 
Om hon skulle förändra någonting så skulle hon vilja ha en mindre grupp men eftersom det 
inte går att påverka så är det inget hon direkt vill förändra. I arbetet med EQ säger hon att hon 
kan önska att ordinarie personal var lite mer involverad, antingen att de själva höll i arbetet 
eller i alla fall var med på dessa lektioner för att lättare kunna knyta an till vad som sagts 
under dessa lektioner även under resten av veckan. Eftersom det är en stor klass har dock 
läraren valt att passa på att undervisa i halvklass medan andra halvan arbetar med EQ. I övrigt 
är hon nöjd och på frågan om hon skulle vilja prova någon annan modell så berättar hon att 
hon tidigare provat lösningsfokuserat arbetssätt och tycker att denna metod också är väldigt 
bra. Samtidigt menar hon att det finns inga motsättningar att använda denna metod parallellt. 
När det uppstår konflikter så löser man dessa på plats för att sedan ta upp det på 
kompissamtalet. 

Ofta plockar vi ut eleverna strax efter det har hänt saker. Oftast en och en först och sen 
tillsammans med den som har blivit utsatt. Och ibland när vi hör vissa bitar som vi 
arbetar med jämt så tar vi upp det i klassen efter rasten. (lärare)

Till hösten kommer skolan att börja arbeta med en ny konflikthanteringsmodell, det är ännu 
inte klart vilken även om flera personer propagerar för SET. I sin klass kommer läraren dock 
att fortsätta med kompissamtal parallellt, oavsett vilken annan konflikthanteringsmodell som 
det beslutas att skolan ska arbeta med. 

Sammanfattning

På båda skolorna är lärare och elever överens om definitionen på begreppet konflikter, att de 
ser begreppet väldigt vitt, både större bråk och små meningsskiljaktigheter.  

Lärarna ansåg att det var en svår fråga att besvara varför konflikter uppstår men båda lärarna 
gav dock flera delförklaringar till uppkomsten av konflikter. En delförklaring var elevernas 
dåliga självförtroende och en annan var gruppkonstellationerna. En av lärarna menade också 
att språket hade en stor del i konflikter. I vilken ordning lärarna lyfte orsakerna varierade 
dock.

Skolorna arbetar på lite olika sätt med konflikthantering. Arbetet med EQ är dock något de 
har gemensamt. Både lärare och elever verkar uppskatta detta arbete. Även om de i övrigt 
skiljer sig vad det gäller arbetssätt, ser båda skolorna bra resultat av den modell de har valt, 
framförallt i kommunikationen med eleverna. Det är också orsaken till att de fortsätter med 
den modell de har valt.  

En elev på vardera skola ville ändra på sättet de arbetade. Lustigt nog ville en elev att de 
skulle lösa mer konflikter själva och en annan elev ville att läraren skulle lösa mer konflikter. 
Ingen modell passar alla elever fullt ut. Båda lärarna säger att de är nöjda med den modell de 
har valt.
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Totalt sett är både lärare och elever nöjda med konflikthanteringen som sker på skolan och de 
är dessutom överens om att eleverna löser de flesta konflikterna själva. 
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Diskussion

I diskussionen presenteras först en metoddiskussion med validitet och reliabilitet för att sedan 
följas av en resultatdiskussion samt några avslutande reflektioner. Allra sist presenterar vi 
förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion

Vi valde i denna studie att använda oss av intervjuer. Precis som Svenning (2003) påpekar är 
det mer personligt med intervjuer och det är lättare att skapa en dialog med allt vad det 
innebär med kroppsspråk och intonation. Valet av metod visade sig vara väldigt bra, då vi har 
fått många fina svar av eleverna och lärarna som vi inte hade fått om vi valt någon annan 
metod. Samtalen kändes naturliga och spontana, vi kunde följa samtalens rytm och anpassa 
oss efter de ämnen som uppkom. Eleverna uppskattade dessutom möjligheten att få prata med 
en vuxen och berätta om deras syn på arbetet med konflikter i skolan. 

Att samtalen kändes så naturliga och spontana som de gjorde har till stor del att göra med att 
vi använde oss av Kvales (1997) råd vad det gäller intervjuguide. Vi inriktade oss på 
kvalitativa intervjuer med öppna frågor som gav elever och lärare stor möjlighet att berätta 
om skolan och dess arbete. Dessutom lade vi stor fokus på trygghet och trivsel. 

Vad det gäller urval kan vi kritiskt säga att vi naturligtvis kunde ha intervjuat fler personer. 
Utifrån de förutsättningar vi hade tycker vi dock att vi fått en relativt bred syn på 
konflikthantering. Urvalet av elever i de klasser vi besökte blev dock något begränsat 
eftersom att inte alla vårdnadshavare godkände att deras barn fick bli intervjuade. Ämnet kan 
ha uppfattats som känsligt för vårdnadshavarna trots att vi påpekade att det enbart var 
konflikthanteringen i skolan som kommer att behandlas. Vi anser det också vara positivt för 
vår undersökning att vi valde två olika skolor som båda arbetar med samma projekt vad det 
gäller EQ men utöver detta skiljer sig åt i val av konflikthanteringsmodell. Klasserna skiljer 
sig dessutom åt eftersom det ena är en årskurs 1 och den andra är en årskurs 3. Vi upptäckte 
att det var stora skillnader att intervjua en årskurs 1 jämfört med en årskurs 3 eftersom de 
yngre barnen var mer spontana i sina uttryck men även i sin inställning mot oss. Årskurs 3 var 
mer eftertänksamma och funderade över sina svar. De äldre eleverna var något mer 
reserverade mot oss i och med att vi var nya personer för dem. 

Vid tolkningen av intervjuerna fann vi det svårt att göra översättningen mellan talspråk och 
skriftspråk. Det finns dock inga enkla sätt att komma runt detta eftersom det är olika sätt att 
uttrycka sig beroende på om man talar eller skriver. För att tolka intervjuerna så korrekt som 
möjligt lyssnade vi båda två igenom intervjuerna ett flertal gånger för att få en så korrekt 
tolkning som möjligt och det anser vi vara en styrka i vårt arbete.

Validitet och reliabilitet  

Enligt Kvale (1997) handlar validitet om att mäta det man avser att mäta. Patel, Davidson 
(2003) förklarar att det kan vara svårt att avgöra validiteten när man undersöker människors 
tankar och känslor kring något. De tycker därför att det är viktigt att definiera begreppen i 
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undersökningen. Detta tycker vi att vi har gjort. Vi har gett både elever och lärare möjlighet 
att definiera konflikt och konflikthantering för att vara säker på att vi pratar om samma sak. 
Vi anser också att valet av metod var den bästa för undersökningens syfte i och med att vi 
intervjuade så pass små barn. Små barn har inte utvecklat sin läsning och skrivning men de 
kan uttrycka sig muntligt vilket har gjort att intervjuer var det självklara valet för att få fram 
deras tankar. 

Att intervjua lärare om deras syn på den konflikthanteringsmodell som de själva har valt är 
naturligtvis svårt eftersom de just valt den själva och därmed nästan uteslutande ser fördelar 
med arbetet. För att bredda synen på konflikthanteringen valde vi att även intervjua eleverna 
eftersom de inte valt metod själva. Däremot måste man ha i åtanke att eleverna kanske inte 
alltid vågar säga vad de tycker eftersom de ofta, i den här åldern, står sin lärare väldigt nära. 

De frågor vi ställde till elever och lärare anser vi ringade in vårt syfte på ett bra sätt. 
Framförallt till barnen fick vi ställa liknande frågor för att se om vi fick samma svar varje 
gång, allt för att höja validiteten i studien. 

Svenning (2003) menar att för att reliabiliteten ska anses hög måste två undersökningar med 
samma syfte och samma metoder ge samma resultat, förutsatt att inget har förändrats i 
undersökningsgruppen. Det man dock måste tänka på är att en kvalitativ intervju är mer 
exemplifierande än generaliserande. Vi har valt en urvalsgrupp och sedan presenterat deras 
tankar och känslor kring den konflikthantering som sker på skolan men den kan på inget sätt 
sägas representera alla lärare och elevers syn på konflikthantering. 

Under intervjuerna förekom en del störningsmoment som kan ha påverkat resultatet. Vid 
åtminstone en av intervjuerna förekom ett rent avbrott som påverkade intervjupersonen. I 
övrigt har vi försökt välja bra lokaler som är lugna och avskilda från övrig verksamhet.
Doverborg, Pramling Samuelsson (2000) påpekar också vikten av detta samt att det är viktigt 
att småprata med barnen för att de ska känna sig trygga. Vi skapade en bra kontakt med 
samtliga intervjupersoner så att samtalet kändes naturligt. 

Resultatdiskussion

Syftet med vår studie var att undersöka elevers och lärares syn på konflikthantering. Det mest 
intressanta vi fått fram i vår studie är att eleverna ofta löser konflikter själva och sällan tar 
hjälp av läraren. När vi har varit ute i verksamheten har vi upplevt att eleverna ofta kommer 
till lärarna och vill ha hjälp med att lösa konflikter. Därför är det intressant att eleverna tycker 
att de själva löser mestadels av problemen. Vår fundering är om det beror på metoderna de har 
valt på de respektive skolorna, eftersom både lösningsfokuserat arbetssätt och kompissamtal 
uppmuntrar elever att lösa konflikter själva. Det är en viktig lärdom inför vår framtida 
yrkesroll att även tänka på alla de konflikter som eleverna löser själva och hur de löser dem. 
Intressant är också att detta stämmer väl överens med Szklarskis (1996) studie om hur 
eleverna upplever konflikter. Många konflikter verkar ske i det dolda utanför lärarnas vetskap. 
Hur kan man göra alla lärare mer uppmärksamma och medvetna på de konflikter som 
förekommer? Konflikter är ett vitt begrepp och en del av konflikterna kan leda till mobbning.
Skulle man kunna upptäcka mobbning tidigare om lärarna såg mer av de dolda konflikterna? 

Lärarna nämner att elevernas dåliga självkänsla är en orsak till att konflikter uppstår. 
Dessutom framhäver båda lärarna gruppsammansättningar som ytterligare en orsak. Läraren
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på skola B anser dessutom att konflikter uppstår för att eleverna inte kan tolka kroppsspråk 
och signaler samt att eleverna inte har med sig ett accepterat språk hemifrån. Det skiljer sig 
från läraren på skola A som poängterar att eleverna i hennes klass har med bra värderingar 
hemifrån och vet vad som är accepterat och inte. I intervjuerna försökte vi i våra följdfrågor 
till eleverna fråga kring varför konflikter uppstår men eleverna svarade ofta genom att 
upprepa sitt svar, exempelvis att de ville ha olika saker. Anledningen till att vi inte hade 
frågan varför konflikter uppstår som en huvudfråga var att vi tänkte att den är för svår för 
eleverna att besvara. Såhär i efterhand kan vi tycka att det är en nackdel att vi inte ställde 
frågan rakt ut, om inte annat hade vi kunnat presentera ett resultat där vi visade att eleverna 
hade svårigheter att förklara varför konflikter uppstår. 

Språkets betydelse är en viktig upptäckt i vår studie. När vi inledde arbetet tänkte vi inte på 
hur stor betydelse språket och framförallt kroppsspråket har. Läraren på skola B lyfter flera 
gånger elevernas språk som en orsak till att konflikter uppstår. Vygotskij (1934/1999) nämner
just språkets betydelse för att förstå och i det här fallet kanske missförstå varandra. Maltén 
(1998) visar också att de erfarenheter och kunskaper som eleverna har med sig påverkar hur 
de tolkar vad andra säger. Detta kan vi också se när lärare B pratar om att eleverna har ett icke 
accepterat språk med sig hemifrån. Eftersom alla har olika erfarenheter och kunskaper med 
sig så uppstår naturligtvis svårigheter med att tolka och förstå andra människor i deras sätt att 
prata och använda kroppsspråk. Precis som Quilliam (1994) påpekar består vår 
kommunikation till 97 procent av kroppsspråk så egentligen är det inte så underligt att så 
många konflikter uppstår på grund av feltolkningar av kroppsspråk och signaler. Därför tycker 
vi att det är viktigt att arbeta med känslor och kroppsspråk i skolan. 

På skola A framhåller läraren framförallt gruppsammansättningen som en orsak till konflikter. 
Kanske är det precis som Quilliam (1994) menar att barn har olika roller i gruppen och att alla 
inte trivs med sin roll. Här kan det vara en stor fördel att skolan arbetar med EQ eftersom de 
arbetar mycket med det sociala samspelet och ledarroller. Piaget (1972) påpekar också att för 
att barn ska utveckla moral är det viktigt att de ges möjlighet till ett socialt samspel där de kan 
lära sig respekt för andra och för sig själv. Intressant är att läraren på skola A lyfter elevernas 
dåliga självkänsla som anledningen till att rektorerna har valt att arbeta med EQ. Båda 
skolorna ligger inom några kilometers radie men enbart skola B belyser elevernas dåliga 
självkänsla och familjekonstellationer som en orsak till konflikter uppstår. Detta kan bero på 
hur boendesituationerna kring skolorna ser ut eftersom läraren på skola B menar att det finns 
mer problem eftersom det är mycket lägenheter kring skola B där många flyttar ut och in. 
Påverkar boendesituationerna i området de konflikter som uppstår? 

Läraren på skola B belyser kroppsspråket och brister i att tolka signaler som den första 
orsaken till att konflikter uppstår, vilket stämmer bra överens med det faktum att skola B har 
valt att arbeta till stor del med just kroppsspråk. Hon gav flera exempel på hur de lär eleverna 
att se när någon är arg och ledsen samt hur man visar tydligt vad man vill. Vår tanke är att 
detta arbete kan påbörjas redan i förskolan så att barnen tidigt lär sig att tolka andra personers 
signaler och kroppsspråk. Tidigt kan man lägga en grund för fortsatt arbete med kroppsspråk 
för att förhindra uppkomsten av konflikter. 

Båda lärarna har ett relationellt perspektiv i synen på varför konflikter uppstår. De ser flera 
olika områden som samspelar och lyfter till stor del grupprocesserna som en viktig 
komponent. Dessutom kan vi se att båda visar på elevernas behov som en anledning till att 
konflikter uppstår. De berättar att eleverna som har låg självkänsla ofta vill hävda sig och som 
Utas Carlsson (2001) säger ”fylla sin kruka”. Självkänsla är också en viktig del av Maslows 
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(1987) behovshierarki, en del som påverkar vårt beteende. Åhs (1998) nämner att det är 
viktigt att tillfredställa elevernas behov för att kunna lösa konflikter. Därför är det också 
viktigt att arbeta med EQ som skolorna gör. Det verkar vara ett mycket uppskattat arbete hos 
både lärare och elever där eleverna själva tycker att de lär sig mycket om hur man ska vara 
mot varandra och vilken roll de själva har i gruppen. Piaget (1972) visar också på hur viktigt 
det sociala samspelet är vid utvecklandet av moral. Detta är också något som eleverna får 
möjlighet till under lektionerna med EQ. 

Behov är kanske inte något man tänker på i första hand i samband med konflikter men precis 
som Maslow (1987) skriver påverkas vårt beteende av våra behov men att det inte är alltid det 
behov som eleverna uttrycker som är det egentliga behovet utan det kan vara ett annat behov 
som ligger bakom. En elev som är ledsen behöver inte egentligen vara ledsen utan kan behöva 
uppmärksamhet. För den saken skull menar vi inte att eleven inte behöver tröstas utan att 
andra saker kan ligga bakom. Alla elever behöver positiv uppmärksamhet, annars kan de söka 
negativ uppmärksamhet. Det kan vara lättare att få uppmärksamhet genom att vara ledsen för 
att man har gjort sig illa än att få uppmärksamhet bara för att man behöver det. Det är viktigt 
att tänka på att ge alla elever uppmärksamhet varje dag och se till att alla elever känner sig 
sedda. 

Eleverna löser de flesta konflikter själva och vi kan se många likheter med Szklarskis (1996) 
konflikthanteringsstrategier. I enstaka fall uttrycker eleverna att de flyr från konflikterna, vad 
Szklarski kallar defensiv konflikthantering, men i de allra flesta fall uttrycker eleverna att de 
använder sig av enande konflikthantering. Flera av eleverna på skola B uttryckte att de i 
konfliktsituationer gärna säger förlåt för att få slut på bråket, detta kallar Szklarski för 
konsilians. Vanligt förekommande var också att eleverna använder sig av en medelväg där de 
diskuterar fram en lösning som alla kan gå med på, att de gör något helt annat eller att de gör 
båda sakerna. 

De flesta elever var nöjda med att lösa konflikterna själva och vissa elever ville till och med 
lösa fler konflikter på egen hand. Det är viktigt i vår framtida yrkesroll att tänka på att hitta 
sätt för eleverna att hantera sina egna känslor och lösa sina konflikter själva. Något vi har fått 
uppleva under intervjuerna är att lärarna ger ansvar åt eleverna att själva hitta på lösningar, 
framförallt i det lösningsfokuserade arbetssättet, men även i arbetet med EQ. 

En intressant insikt är hur läraren på skola B ser kompissamtal som väldigt förebyggande och 
hur hon utifrån det arbetar. När vi har läst om kompissamtal har vi fått den uppfattningen om 
att kompissamtal mer är en aktiv modell för att lösa konflikter men när vi intervjuade läraren 
på skola B så fick vi en bredare syn på kompissamtal. Hon arbetar mycket med känslor och 
andra övningar som vi mer kopplar till EQ och Nonviolent communication. 

Läraren på skola B påpekade också att alla elever får ut något av konflikthanteringen även om 
de inte har varit med i själva konflikten som diskuteras i kompissamtalen. Hon säger att 
eleverna lär av varandra vilket även Freud (1940) lyfter vad det gäller utvecklandet av moral. 
Han menar att det är viktigt med förebilder och i kompissamtalet kan eleverna lära av 
varandra hur man löser konflikter. Något som vi också har tänkt på är hur viktiga vi lärare är 
som förebilder för eleverna, både vad det gäller kommunikation och konflikthantering. Trots 
allt träffar barnen oss lärare en stor del av deras vardag och därför blir vi viktiga för dem både 
i relationen och som förebilder. 
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Avslutande reflektioner

Det har varit mycket givande att studera lärares och elevers syn på konflikthantering. Vi har 
lärt oss se på konflikthanteringsmodellerna med nya ögon och upptäckt modeller som vi 
själva skulle vilja prova i framtiden. Vi har dessutom fått ovärderliga synpunkter från 
eleverna som gett oss en inblick i hur de ser på konflikthantering. Det är en helt annan sak att 
läsa om en modell än att få höra en engagerad lärare berätta om hur de arbetar och där vi ges 
möjlighet att ställa frågor kring deras val. Precis som Vygoskij (1934/2001) har vi också 
upptäckt genom intervjuerna att vi lär oss genom språket och att kommunicera med andra. 
Där har vi också sett en stor fördel med att arbeta tillsammans genom hela arbetet eftersom vi 
kompletterar varandra och tillsammans har vi ett rikare och mer nyanserat språk. 

Fortsatt forskning

När vi inledde detta arbete insåg vi att det fanns mycket forskning om konflikter men väldigt 
lite om barn i konflikter. Szklarski (1996) skrev i sin avhandling att det 1996 knappt fanns 
någon större studie om barn i konflikter och detsamma kan sägas idag. Det verkar vara få 
forskare som ägnar tid åt att studera barns konflikter. Förslag på fortsatt forskning skulle 
kunna vara: på vilken grund läraren väljer konflikthanteringsmodell, om det är någon skillnad 
ifall läraren själv väljer modell jämfört med om kommunen eller rektorn väljer modell för 
skolan, djupare fokusering på hur barnen löser konflikterna själva och vilken betydelse 
självkänsla har för konflikthantering. Dessutom föreslår vi en jämförande studie mellan olika 
årskurser eftersom vi själva upptäckte att det var stora skillnader att intervjua elever i årskurs 
1 jämfört med elever i årskurs 3. En annan intressant vinkel är om konflikterna påverkas av 
om familjerna i området kring skolan bor i lägenhet eller villa och i så fall om det beror på 
stor in- och utflyttning i lägenhetsområden, vilket skapar nya gruppkonstellationer. 
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Bilaga 1

Hej!
Vi är två studenter som läser till lärare vid Luleå Tekniska Universitet. Just nu skriver vi på 
vårt examensarbete som handlar om konflikter i skolan och hur barnen upplever 
konflikthanteringen som sker i skolan.
Till detta arbete skulle vi gärna vilja intervjua några elever i klassen. Svaren på frågorna 
kommer naturligtvis behandlas konfidentiellt och enbart vi två studenter kommer att känna till 
vilken elev som har svarat vad. Varken namn på ort, skola eller elever kommer att nämnas i 
arbetet. Vi kommer inte att intervjua alla elever men för enkelhetens skull är det bra om vi vet 
att vi har möjlighet att intervjua de elever som är närvarande den dagen vi besöker skolan.
Har du frågor om intervjuerna kan du kontakta oss via e-post:

Erica: eripet-3@student.ltu.se
Lina: lineng-4@student.ltu.se

Vi hoppas att det går bra för er! 
Tack på förhand! 
Mvh Erica Lindgren, Lina Englund

Barnets namn:

Jag godkänner att mitt barn får intervjuas till detta arbete.

(målsmans underskrift, ort och datum)

mailto:3@student.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se
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Bilaga 2

Intervjuguide - Lärare

Inledande frågor

* Berätta om skolan (vilka barn, familjesituation, social bakgrund, ekonomi, 
etc.)

* Berätta om klassen (socialt klimat, klassanda, gemenskap, grupper, flickor –
pojkar, vilka umgås på skolan/hemma?)

* Hur länge har du arbetat som lärare/på den här skolan?

* När det uppstår konflikter i klassen – vilken typ av konflikter? Berätta! 
Vanligast? Mindre vanligt? 

* Är det mycket konflikter på skolan/ i klassen?

* Hur uppfattar du begreppet konflikter?

* Vilka konflikter med barn uppfattar du som svåra/mindre svåra?

* Hur skulle du vilja förklara orsaken till att konflikter uppstår?
(Ligger orsaken hos individer, grupp, klimat, samhälle, värderingar, uppfostran?) 

* När började du med kompissamtal/EQ arbete (beroende på skolan)

Hur arbetar ni?

* Berätta om hur ni arbetar med kompissamtal/EQ

* Berätta om hur eleverna har reagerat på det?

* Berätta om personalens reaktioner på arbetet?

* Arbetar ni på något annat sätt utöver detta?

* Använder ni alltid denna modell?

Varför?

* Varför valde ni just kompissamtal/EQ?

* Vilka för och nackdelar har det?

* Har du provat andra modeller förut?
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* Vad tycker du om dem jämfört med denna?

Förändringar?

*Finns det något du skulle vilja förändra?

*Är det någon annan modell du skulle vilja prova använda?

Tillägg? Frågor?
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Bilaga 3

Intervjuguide – Elever

Inledande frågor

* Berätta lite om din skola

* Berätta lite om din klass.

* Är det en bra klass? Varför i så fall?

* Är det något som inte är bra i klassen? Berätta.

* Är ni överens i klassen? Finns det någon gång ni inte är överens? Om vad i så 
fall? Berätta!

* Är det något som det är vanligt att ni inte är överens om?

Hur löser ni konflikter? 

* Hur gör ni i klassen om en person vill bestämma allt?

* Vad händer om två vill olika saker och ingen vill ge sig?

* Hur gör ni om någon är dum mot någon annan? Säger något dumt eller 
knuffas?

* Hur löser ni det om två personer vill ha samma sak på rasten?

* Har det hänt att någon har bråkat så mycket att de har börjat slåss? Vad hände 
då?

* Kan du berätta om någon gång du har varit osams med en kompis?
Hur löste ni det?

* Kan du berätta om någon gång några kompisar har varit osams?
Hur löste dem det?

* Berätta om någon gång ni varit osams men löst det själva. 
Hur kändes det?

* Berätta om en gång ni varit osams men som ni löst med hjälp av lärare?
Hur kändes det?
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Vad tycker du?

* Hur gör ni då för att komma överens? Berätta!

* Burkar det gå bra att komma överens?

* Kan ni komma överens själva eller brukar ni be läraren om hjälp?

* Vad brukar läraren göra för att ni ska komma överens? Berätta.

* Finns det olika sätt att komma överens?

* Är det ett bra sätt att komma överens?

* Skulle du vilja göra på något annat sätt? Hur i så fall?

Tillägg/Frågor?




