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Abstrakt 

 
Vårt syfte med studien var att få och skapa förståelse för hur pedagogerna i en förskoleklass 

förstår och uppfattar arbetet med konflikthantering för att främja elevers trygghet och lärande. 

De forskningsfrågor vi arbetat utefter har varit: Vilka konflikter upplever pedagogerna finns i 

deras verksamhet? Hur arbetar pedagogerna förebyggande och aktivt med 

konflikter/konflikthantering? Uttrycker pedagogerna ett behov av utveckling inom området 

konflikthantering, vad i så fall? Vilken samhörighet upplever pedagogerna mellan konflikt, 

trygghet och lärande? Studien är byggd av forskning och litteratur samt en intervju i form av 

ett kollektivt kvalitativt lärande samtal med tre verksamma pedagoger. Det vår studie visar är 

att pedagogerna uppfattar arbetet med konflikthantering svårt, då det dagligen uppstår mycket 

konflikter i verksamheten och de upplever sig sakna de rätta verktygen för att kunna handskas 

med dem på ett konstruktivt sätt. I den dagliga verksamheten arbetar pedagogerna 

förebyggande och aktivt med konflikter. Samhörigheten mellan konflikt, trygghet och lärande 

går hand i hand. Trygghet är något att sträva efter för att undvika konflikters uppkomst, men 

inte nödvändigt för elevens lärande. Vår studie visar att arbetet med likabehandlingsplaner 

inte är en självklarhet i alla skolor.  

 

 

Nyckelbegrepp: Konflikt, Konflikthantering, Likabehandlingsplan, Trygghet och Lärmiljö. 
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Inledning 
 
Konflikter är något vi båda upplevt som en stor del av det vardagliga pedagogiska arbetet 

inom förskola och skola. Efter att vi har reflekterat över vårt eget och andras agerande i 

konfliktsituationer, har vi sett en problematik i hanteringen av att lösa konflikter mellan 

eleverna/barnen. Därför vill vi i detta examensarbete skapa förståelse för hur pedagoger i 

praktiken handlar i konfliktsituationer och förhoppningsvis komplettera vår pedagogiska 

kompetens med en fördjupad förståelse för konflikthantering. 

 
Enligt Barn- och elevombudets (BEO) hemsida så fick BEO och Skolinspektionen förra året 

in ca 500 anmälningar om kränkande behandling i skolan. Skolan har, enligt anmälaren, inte 

ansetts gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna och därför gjort en anmälan. Kränkande 

behandling är något som pedagoger i sin verksamhet ska förhindra och stoppa vid uppkomst.    

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet skriver inget 

entydigt och klart om konflikt och konflikthantering i skolan men man kan läsa att ”skolan 

har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på” (Skolverket, 1994, s. 3). Skolan ska även aktivt 

bekämpa tendenser till trakasserier och förmedla alla individers lika värde. Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund har tagit fram några punkter som förtydligar lärarnas yrkesetik. En 

punkt säger att läraren alltid ska ”bemöta eleverna med respekt för deras person och 

integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier” (Lärarens 

handbok, 2006, s. 139). Dessa uppdrag och direktiv är något som pedagoger ska arbeta för 

och ha i fokus i sin dagliga verksamhet, konflikthantering är en del i detta arbete. 

 

 

Bakgrund 
 

Under detta avsnitt kommer vi att behandla begrepp och tidigare forskning inom ämnet 

konflikt och konflikthantering. Dispositionen i avsnittet utgår från att beskriva olika aspekter 

av ämnet konflikt – vad regler och styrdokument säger – konkret 

konflikthanteringshandlande. 

 

Begrepp och tidigare forskning 

 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människors okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I 

överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. (Skolverket, 1994, s. 3) 

  
Detta citat är hämtat ur läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) och talar om vilken grund pedagogers arbete med eleverna vilar på. 

Tolkningen av hur arbetet ska gå till lämnas åt skolans organisation. Vi kommer att i 
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efterföljande bakgrundsdel att nämna några aspekter och direktiv angående detta arbete med 

fokus på vårt syfte med att få och skapa en förståelse för hur pedagoger förstår och uppfattar 

arbetet med konflikthantering för att främja elevers trygghet och lärande i förskoleklassen. 

 

Historik 

 

Fram till år 1958, då folkskolestadgan avskaffade skolagan i den svenska skolan, hade läraren 

rätt att kroppsligt bestraffa elever. Agan kunde ha till syfte att lösa konflikter vilket till idag 

skett en förändring där det fysiska har bytts ut till verbal kommunikation. Idag ligger 

skollagen till grund för att skolan ska bedrivas och överensstämma med de demokratiska 

värden som vårt svenska samhällsliv vilar på. Inom dagens svenska skola har olika 

konflikthanteringsmodeller slagit igenom, vilket kan följas i olika debatter, skrifter och 

reklam. 

 

Vad är en konflikt? 

 

Ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder tvist, motsättning eller 

sammanstötning, (Malten, 1998).   

 

Malten (1998) menar att en konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 

oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig 

stil. När den ena verksamheten blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt skapar 

problem för den andra verksamheten föreligger en konflikt. Marklund (2007) i sin tur 

definierar ordet konflikt ytterligare med att säga att konflikter är skapade av och ur människan 

och är någonting vi alla dagligen stöter på och handskas med på ett eller annat sätt. Till detta 

samlade begrepp konflikt innefattar Marklund även kränkande behandling, diskriminering och 

mobbning. 

 

Ellmin (2008) talar om tre olika typer av konflikter som enligt honom finns i den pedagogiska 

verksamheten: Intrapersonell konflikt, interpersonell konflikt och systemkonflikt.  

 

Intrapersonell konflikt är den konflikt som kan finnas inom en individ. Det handlar om de inre 

motsägelser och känslor som en individ kan tampas med i att bara vara med sig själv. Ellmin 

beskriver konflikten med orden ”hur man är och hur man vill vara”. Dessa två levnadssätt går 

inte alltid parallellt i ens liv. 

 

Interpersonell konflikt är konflikter mellan människor där orsaken kan vara våra olika mål, 

intressen, statusförhållanden eller bristande språklig kommunikation. 

 

Systemkonflikt kan skapas av olika systems mål och värderingar som finns i organisationer, 

regelverk och samhället. Det ena motsäger det andra och då blir mål och värderingar inte 

entydiga inom skolan. 

 

Orsaker till konflikter 

 

Ladberg kritiserar skolans elektroniska trådlösa system i en debattartikel i Lärarnas tidning 

(2009). Hon menar att strålningen påverkar barnen negativt. ”Hos barn yttrar sig stress, 
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oavsett orsak, ofta som motorisk oro, koncentrationssvårigheter, >>kort stubin<<, 

svårigheter att umgås med andra barn och andra linkande symtom.” (Lärarnas tidning, 2009, 

s. 31). Sigsgaard (2003) i sin tur talar om institutioners regelsystem i förskolan, och dess 

betydelse till att konflikter kan uppstå. För många eller icke konsekventa regler kan skapa oro 

hos barnen, vilket i sin tur kan leda till konflikters uppkomst. 

Barnets reaktion på pedagogik 

 

Jørgensen & Scheiner (2001) talar om fighter-relationen, som mer handlar om att barnet 

vänder det som är den vuxnes tanke till uppfostran att bli på barnets premisser, d.v.s. regler 

och konsekvenser som den vuxne har satt upp bryr sig barnet inte om och gör ändå som den 

vill. Till följd av de funktionssätt som barn har skaffat sig genom fighter-relationen fungerar 

vanliga pedagogiska metoder, såsom att tala dem till rätta, låta deras handlingar få 

konsekvenser, belöna och bestraffa vissa handlingar, helt annorlunda på dessa barn än på 

andra. Att vanliga pedagogiska metoder ofta inte räcker till medför i praktiken att dessa barn 

ofta inte kan klaras av i vardagliga miljöer och därför betraktas av pedagoger som omöjliga 

att ha att göra med. Det är ju också detta förhållande som oftast är den direkta anledningen till 

att specialarrangemang vidtas kring dessa barn t ex observationsklassundervisning, 

hemundervisning, förstärkningspersonal eller vistelse på institution dygnet runt. 

 

Den vuxne som befinner sig i fighter-relation till ett barn försöker vid en konflikt helst 

förhandla med det på ett eller annat sätt i hopp om att undvika konflikten. Man försöker t ex 

vädja till barnets moral såsom, ”Gör nu så är du snäll”, ”duktig”. Vi vuxna kan också försöka 

oss på en förklaring av barnets önskningar. De vuxna försöker ofta ändra på barnets beteende 

genom hot och eventuellt senare förverkligande av dessa. Exempelvis kan de vuxna säga ”Om 

du inte borstar tänderna så blir det ingen godnattsaga”. Sådana hot, och det eventuella senare 

förverkligandet har barnet i fighter-relation sannolikt redan gjort sig helt immunt mot. Barnen 

tar dem som uppmärksamhet och en utmaning till en ny maktkamp. Hot som ”du får inte” 

möts från barnets sida t ex med ”det skiter väl jag i”. En del vuxna har försökt sig på 

konsekvenspedagogik, som går ut på att barnen själva får ta konsekvenser för sitt handlande, 

exempelvis själv torka upp det utspillda mjölkglaset. Barn i en fighter relation accepterar inte 

det och svarar eventuellt något liknande med ”det orkar jag inte” eller ”det kan du själv göra”. 

Andra vuxna har prövat med fasta konsekventa ramar. Det i sin tur leder till fasta konsekventa 

konflikter, för barnet vet hur de konsekvent ska kunna skaffa sig uppmärksamhet, vilket de 

vuxna blir trötta av, men inte barnet. (Jørgensen, M. & Scheiner, P. 2001).  

Moral 

 

Wester (2008) menar att moral används i det vardagliga språkbruket om synen på rätt och fel 

samt synen på gott och ont i vardagslivets handlingsnormer. Kohlberg (1994) anser att 

människans moralbedömning påverkas av en kombination av mognad och miljö. Wester 

(2008) håller med om det men anser också att andra faktorer har påverkan på en människas 

moraluppfattning, såsom kön, klass, etnicitet, geografisk hemvist och vardagsmiljö. Där 

skolan är en stor del av elevernas vardagsmiljö. 

Kommunikation och regler 

 

Marklund (2007) anser att elever lär sig sina kommunikationsmönster i skolan via mötet med 

andra elever och pedagoger. Det är därför viktigt att vi som pedagoger ger eleverna de rätta 

verktygen för hur man konstruktivt ska hantera och lösa konflikter. 
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Ellmin (2008) talar om den ordlösa kommunikationens befintlighet i vår vardag. Ordlös 

kommunikation står för det samlade begreppet för den icke-verbala men kroppsliga 

kommunikationen, d.v.s. kroppsspråket. Kommunikation sker via mimik, gester, 

kroppshållning, tonfall och så vidare. Viktigt inom kommunikation är att kroppsspråket 

stämmer överens med det verbala som sägs. Thuvedsson (2004) menar att barn kan ”läsa av” 

de vuxna i form av att tolka pedagogens kroppsspråk. Dessa olika faktorer av ordlös 

kommunikation har betydelse för orsaker till att konflikter uppstår och hur hanteringen av 

konflikter löses. 

 

Sigsgaard (2003) talar om skällandets förekomst inom pedagogiska verksamheter, och hur 

detta till viss del har ersatt agan. Genom Skældud-projekt där två danska förskolor deltog, 

startade man ett utvecklingsarbete med att synliggöra skällandets uppkomst och effekter hos 

barn och vuxna för att sedan arbeta mot en annan typ av konflikthantering. Enligt Svenska 

Akademins ordbok betyder ordet skälla, gräla mer/mindre högljutt ge uttryck åt 

vrede/besvikelse/framföra kränkande beskyllningar. Alla pedagoger i Skældud-projektet 

ansåg i början av utvecklingsprojektet att de ofta skällde på barnen, vilket kunde betyda allt 

från flera gånger om dagen till tre gånger i veckan. En av dem ansåg att definitionen för 

skällande kunde vara: ”Det är när jag höjer rösten och jag märker på mig själv att jag är 

irriterad” (Sigsgaard, 2003, s. 17). De kunde själva se en utveckling av projektets arbete, då 

de tillfällen som de tidigare brukade ingripa med att skälla hade man nu ett annat tankesätt 

och metod, ”Slappna av – räkna till tio – och fråga sedan vad de håller på med” (Sigsgaard, 

2003, s. 43).  

 

Marklund (2007) menar att konflikter, kommunikation och känslor hör till den dagliga 

verksamheten i skolan. Hon anser att skolan måste erkänna att elevernas känslor kan ha 

betydelse i konflikter, och via en god kommunikation komma till en lösning. Kimber (1993) i 

sin tur förespråkar den goda kommunikationen mellan pedagog och förälder, utifrån sitt 

tankesätt att alla föräldrar är experter på sina barn. Hon menar att det är enklare att arbeta med 

barnen ifall man har föräldrarna med sig istället för emot sig.  

 

Broady (1987) har infört begreppet ”den dolda läroplanen” i Sverige. Detta begrepp står för 

de strukturer och oskrivna regler för fostran som finns inom skolan. Wester (2008) kan i sin 

studie påvisa hur både lärare och elever uttrycker en önskan om ordning och tydliga regler 

som följs. Studien visar även att eleverna efterfrågar konsekventa och motiverade påföljder. 

 

Trygghet och lärmiljö 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

kan vi läsa om vikten av trygghet och lärande i skolan. Det är skolans uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas lärande genom olika kunskapsformer och 

uttryckssätt. Skolan har en viktig roll i att skapa trygghet och en god självkänsla hos eleverna. 

En strävan för skolan ska vara att skapa en levande social gemenskap som ger eleverna 

trygghet samt en vilja och lust till att lära och därigenom utvecklas som person. Det som 

däremot inte står i läroplan är hur vi ska skapa denna trygga lärmiljö. 

 

Wahlström (1996) skriver om hur trygghet är grunden till självförverkling. Genom trygghet 

kan eleven se sin identitet och vågar framhäva sig själv, samt kan vara generös mot andra och  

även ta konstruktiv kritik, vilket är en del i att kunna utvecklas som person. Ihrskog (2006) 
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framhåller vikten av kompisrelationer för ett gynnsamt identitetsskapande och lärande. Där 

pedagogerna har en viktig roll att skapa goda relationer hos eleverna. Ihrskog hävdar att en av 

lärarutbildningens viktigaste uppdrag är att hos blivande pedagoger skapa medvetenheten om 

barn och ungas behov av tillhörighet och gemenskap. Henricsson (2006) i sin tur talar om 

vikten av en god lärarkontakt. Hennes studie visar att barn med inåtvända och utagerade 

beteendeproblem riskerar en negativ utveckling ifall kontakten med läraren är dålig, vilket 

bl.a. kan leda till kamratproblem och lägre skolprestationer.  

 

Hur lärmiljön ska anpassas efter eleverna skriver Tufvesson (2007) om. Hon har gjort sin 

studie utifrån elever med särskilda behov, bl.a. elever med ADHD, och visar på aspekter i 

lärmiljön som har betydelse för koncentrationen. Aspekter hon nämner är bl.a. storleken på 

klassen, hur sittplatserna är arrangerade, akustik och inredning. Vilket vi som pedagoger har 

möjlighet att påverka. Dysthe (1996) talar om det flerstämmiga klassrummet, där vikten läggs 

på att läraren låter eleverna vara med och bestämma över planeringen. Ett redskap för lärande 

är att ställa öppna frågor som inbjuder till diskussion och Sträng & Dimenäs (2000) styrker 

när de talar om hur erfarenheter och kunskaper delas i möten mellan människor. 

 

Konflikthantering 

 
En definition för vad konflikthantering innebär har varit svårt att hitta. Många författare 

använder benämningen men förklarar den inte och ordet är inte med i ordlistor, vilket har 

gjort att vi valt att utgå ifrån Malténs definition. Maltén (1998) definierar begreppet 

konflikthantering, med att man erkänner och hanterar en konflikt. Denna definition baserar 

Maltén på tanken att alla konflikter inte går att lösa. 

 

Försvarsmekanismer och konfliktstilar i konfliktsituationer 

 

Maltén (1998) anser att försvarsmekanismer eller anpassningsreaktioner är något som vi tar 

till i trängda lägen för att försvara vårt eget jag mot angrepp från andra människor, eller när 

hela situationen känns pressande. Utan dessa försvar skulle vi vara hudlösa. 

Försvarsmekanismer har alltså positiva sidor, men de kan också bli ett hinder i en kris eller 

konfliktsituation. Man frestas särskilt under försöken att fly undan konflikten eller att skjuta 

över ansvaret på andra till inadvekata reaktioner inför en hotbild som man inte riktigt vet hur 

man skall bemöta. Anpassningsreaktioner är typiska för den gruppmedlem som utses till 

syndbock och bärare av gruppens problem. 

 

Maltén beskriver de viktigaste försvarsmekanismerna som regression, överkompensation, 

projektion, bortträngning, förskjutning, rationalisering, identifikation, reaktionsbildning och 

intellektualisering.  

  

Här följer kortare förklarningar på dessa nämnda försvarsmekanismer: 

Regression: När man ställs inför problem, återfaller/regredierar man lätt till omogna eller 

primitiva beteenden. Man beter sig som ett barn: skriker och stampar i golvet, kastar saker, 

slår näven i bordet. En annan regressiv reaktion är att anlägga en hjälplös attityd, vädja till 

andras hänsyn och omhändertagande eller vägra se att verkligheten har förändrats.  
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Överkompensation: Man försöker dölja en svaghet genom att visa sig duktig på ett annat 

område. Skrytsamhet, dumdristiga eller djärva handlingar kan vara typiska för den 

överkompenserande. Han eller hon briljerar med fina ord eller manér. 

 

Projektion: Egna svagheter läggs över på andra, även om de inte finns där just då. Det är 

lättare att se en svaghet hos andra människor än att erkänna den hos sig själv. Har man själv 

svårt att samarbeta är det något som man även beskyller andra för. Man projicerar med andra 

ord sina svagheter på andra. Det kan låta exempelvis ”Du är så känslig för kritik”.  

 

Bortträngning: Man vill inte avslöja sina problem för andra. Som grupp vill man inte erkänna 

att gruppen har problem, utan sopar dem istället under mattan. ”Här har vi det så trevligt, vi 

har aldrig några dispyter” eller ”Det hela är bara en överdriven historia”. Man glömmer, 

förtränger eller bagatelliserar det som är obehagligt.  

 

Förskjutning: Man låter sina känslor gå ut över någon annan än den som de egentligen borde 

riktas mot. En arbetsledare som får kritik av sin chef, måste kanske tacka och ta emot, men 

låter senare sin ilska gå ut över en underordnad eller maken/makan där hemma. Om ett barn 

får en åthutning av sina föräldrar, kan detta senare tas igen på ett yngre syskon. ”Sparkar 

katten”.   

 

Rationalisering: Bortförklarningar är kanske en bättre beteckning. Till exempel kan förlusten 

i fotbollsmatch skyllas på domaren eller en dålig prestation bortförklaras med ”jag har sovit 

så dåligt i natt” eller ”jag hade så dåliga lärare”. ”Surt sa räven”. Man förminskar sin egen 

del i misslyckandet med ett skenbart sakligt resonemang.  

 

Identifikation: Man beter sig likadant som andra för att inte avvika från det normala. Man 

spelar tuff i gänget, även om man är rädd. Egentligen vill man kanske inte bete sig så, men det 

inger en falsk trygghet att göra det.  

 

Reaktionsbildning: De känslor man visar upp är motsatsen till vad man verkligen känner. 

Man hycklar med vänskap och omtanke mot en person som man egentligen tycker illa om. 

Detta beteende är ett sätt att lägga locket på sin aggressivitet, eftersom man inte vågar visa 

den. Man kryper hellre inför den mäktige.  

 

Intellektualisering: Man tar till förnuftsmässiga och intellektualiserande resonemang i stället 

för att visa sina känslor. Tanke och känsla hålls helt isär. En person som intellektualiserar är 

svår att komma in på livet. Det är svårt att se vad han/hon verkligen tycker och känner. 

Vederbörande betraktas av andra som kylig och med ett begränsat livsrum. ”Rent principiellt 

så…”. (Maltén, 1998).  

 

Marklund (2007) har tillskillnad från Maltén fem olika sätt som hon menar att vi människor 

kan bete oss på i konfliktsituationer. Dessa fem olika sätt kallar hon för konfliktstilar och de 

är: undvikande, forcerande, anpassande/överslätande, kompromissande och 

kommunicerande.  

 

Undvikande: Denna person undviker alla konfliktsituationer. 

 

Forcerande: Denna person försöker driva igenom sina egna intressen, även om det sker på 

den andres bekostnad. 

 



 

7 
 

Anpassande/överslätande: Denna person bortser från sina egna intressen och låter den andre 

få sin vilja fram. 

 

Kompromissande: Här gör parterna en lösning som ingen av dem är riktigt nöjd med, men 

den gör slut på konflikten på, enligt parterna, ett acceptabelt sätt. 

 

Kommunicerande: Här söker parterna kreativa möjligheter för att tillgodose båda sidors starka 

intressen. 

 
Ellmin (2008) i sin tur beskriver sex olika konflikthandlingar. Öppna, dolda, 

samarbetsinriktade, antagonistiska, konstruktiva och destruktiva konflikthandlingar. 

 

Öppna och dolda konflikthandlingar avser ifall en konflikt är erkänd eller förnekad. Öppna 

konflikthandlingar är de konflikter som är erkända och bearbetas i samband med att händelsen 

till att konflikten sker. Man tar tag i problemet direkt. Dolda konflikthandlingar är däremot de 

konflikter som inte tas tag i och som förnekas. De dolda konflikthandlingarna kan ta del i 

passivt motstånd, negativism eller manipulation. Passivt motstånd är en väldigt defensiv 

strategi där man enligt Ellmin väljer att tiga och lida, vilket kan visa sig i tystnad eller 

isolering. Negativism visar sig i att man visar en negativ attityd och inställning, vilket man 

framhäver med att bl.a. sucka och stöna. Manipulation är den tredje och den mest dolda 

konflikthanteringsstrategin, vilket visar sig i att man sprider falska rykten eller baktalar en 

person.  

 

Samarbetsinriktade och antagonistiska konflikthandlingar avser skillnaden mellan 

samarbetsvilliga eller fientliga konflikthandlingar. De samarbetsinriktade 

konflikthandlingarna har goda avsikter, där man vill finna en gemensam lösning. 

Antagonistiska konflikthandlingarna är däremot konkurrens- och motståndscentrerade som 

kan ha inslag av fientlighet. En gemensam lösning är inte målet i denna konflikthandling. 

Istället handlar det om att visa en vinnarattityd och hävda sin rätt i konflikten.  

 

Konstruktiva och destruktiva konflikthandlingar är en sammansättning av de tidigare nämnda 

konflikthandlingarna. Konstruktiva konflikthandlingar är en sammansättning av de öppna och 

samarbetsinriktade konflikthandlingarna, vilka har en positiv utveckling. Konflikterna är 

erkända och bearbetas öppet för att finna en gemensam lösning. Destruktiva 

konflikthandlingar är däremot en sammansättning av de dolda och antagonistiska 

konflikthandlingarna, vilka ger en negativ utveckling. Våld, syndabocksfenomen och 

mobbning är handlingar det kan visa sig i.  
 

Utifrån att olika konflikter uppstår så finns det olika sätt att se på konflikter och hur man beter 

sig i dessa. Maltén (1998) beskriver tre olika sätt att se på konflikter, den undvikande-, 

naturliga- och vitaliserande/interaktiva synen. En förklaring för dessa är: 

 

Den undvikande synen – Konflikter har en negativ mening och därför försöker man undvika 

dessa. Den undvikande synen kan visa sig i osäkerhet, tvekan och rädsla, då man inte vill 

trampa någon på tårna och skapa osämja i verksamheten. 

 

Den naturliga synen – Konflikter är något vi dagligen ställs inför och konflikter kommer 

alltid att finnas. De är en naturlig del av utveckling och vi måste lära oss att leva och hantera 

dessa. 
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Den vitaliserande/interaktiva synen – Konflikter är en positiv faktor i livet och verksamheten. 

Utifrån konflikter kan vi utvecklas och se möjligheter, eftersom vi får tid till eftertanke och 

självinsikt, som sedan kan leda till en förnyad verksamhet. 

 

Ellmin (2008) beskriver de språkliga delar som krävs för en konstruktiv konfliktlösning. 

Delarna består av muntlig-, skriftlig- och kroppslig form. Delarna är: 

 Att kunna uttrycka vad jag tycker, tänker och känner. 

 Att aktivt lyssna på andra, våga fråga och bekräfta. 

 Att känna sig trygg och kunna utnyttja sin kreativitet. 

 

Kränkande behandling 

 
Hittills i bakgrunden har vi berört om konflikter och dess uppkomst samt hur vi människor på 

olika sätt beter oss i konflikter. I kommande del kommer vi inrikta oss på att förklara 

begreppen kränkande behandling, diskriminering samt likabehandlingsplanen, vad den 

konkret ska innehålla och arbetet med den. 

 

Enligt Marklund (2007) behöver en kränkande behandling inte vara en kränkande 

särbehandling för att orsaka konflikter inom en person eller mellan personer och 

grupper/institutioner. Det grundläggande ansvaret för barnen i vårt samhälle är reglerat i 

föräldrabalken och ligger oftast på föräldrarna i deras egenskap av vårdnadshavare. Skolan 

har ett ansvar för barnen, inte bara för deras utbildning utan också för deras allmänna 

uppfostran. Läraren kan hållas ansvarig, på samma sätt som vårdnadshavaren, för bristande 

tillsyn och underlåtenhet att hindra eller avslöja brottslig aktivitet som begås av dem som står 

under deras vård och ansvar. Även olika typer av skadeståndansvar kan komma ifråga. 

Vårdnadshavares och lärares ansvar minskar i takt med att barnet blir äldre. Desto närmre ett 

barn kommer myndighetsåldern, ju mer hänsyn ska tas till vad barnet själv vill. Ett särskilt 

förbud mot kroppslig bestraffning och/eller annan kränkande behandling lagstiftades det om 

redan på 1970-talet. Skolpersonalens ansvar är att se till att elever inte far illa och att minsta 

misstanke om fysisk eller psykisk misshandel alltid ska anmälas till socialtjänsten. 

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck? 

 

Marklund (2007) menar vidare att i skollagstiftningen definieras kränkande behandling som 

ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande 

behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. 

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Faktorer som kön, socioekonomisk 

bakgrund och etnicitet är betydelsefulla faktorer i de maktstrukturer som finns i samhälle och 

skola. Strukturerna upprätthålls av normer. Att avvika från normen, att i något avseende 

uppfattas som annorlunda, är ofta en grund för kränkning. Lagstiftaren har i skolansvarslagen 

valt att definiera annan kränkande behandling som ett uppträdande som utan att vara 

trakasserier, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Det avgörande är att se på händelsen ur 

ett barn-, och/eller ett elevperspektiv. Lagstiftaren har i ett senare led i propositionen gjort en 

sammanfattning av vilka beteenden som kan räknas in som ”annan kränkande behandling”. 

Det krävs att handlingarna är tydliga och märkbara kränkningar. Till skillnad från 

diskrimineringsfallen måste det stå klart för den som kränker att den som anser sig kränkt, blir 

kränkt. Eftersom det i dessa situationer inte finns någon klart ”skyddsvärd kategori”, som det 

uttrycks i propositionen, måste den som känner sig kränkt göra klart för den som utför 
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handlingen att personen känner sig illa behandlad, och därmed blir kränkt. Detta gäller 

självklart inte om det rör sig om uppenbara fall av kränkande beteenden. De flesta av de 

beteenden som regleras genom denna lag kan sannolikt bedömas som brottsliga gärningar i 

enlighet med brottsbalken, men inte alla. Även sådana fall, som inte skulle leda till fällande 

domar enligt brottsbalken, ska om de inte är att bedöma som ringa, kunna ge skadestånd i 

enlighet med skolansvarslagen. (Marklund, 2007)  

 

Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Även 

institutioner, som till exempel skolan, kan genom strukturer och arbetssätt upplevas som 

kränkande. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer, när som helst. En kränkning kan 

äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar utförs 

av och drabbar såväl barn och ungdomar som vuxna. En viktig utgångspunkt är att den som 

uppger att denne har blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Kränkningarna kan vara fysiska 

(att bli utsatt för slag och knuffar), verbala (att bli hotad eller kallad hora, bög) eller 

psykosociala (att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, text- och bildburna meddelanden 

klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms). (Marklund, 2007) 

 

Marklund (2007) visar vad som kan anses vara exempel på kränkande behandling:  

 

 Mobbning. 

 Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande 

behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. Diskriminering används också som begrepp i fall där 

samhällsinstitutioner, genom till exempel sina strukturer och arbetssätt, upplevs som 

kränkande. 

 Sexuella kränkningar avser kränkningar grundade på kön eller på trakasserier vilka 

anspelar på sexualitet. 

 Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån 

uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot 

bakgrund av en sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed 

legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. 

 Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, 

kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. 

 Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet och homo- eller 

bisexuella personer. 

 

Det har genom den nya skolansvarslagen skett en förändring i sättet att se på kränkningar 

rättsligt. Numera ska det ske en objektiv bedömning av om den kränkande behandlingen har 

varit bagatellartad eller inte, vilket i sin tur ligger till grund för skadeståndsbedömningen. 

(Marklund, 2007) 

 

Diskriminering  

 

Marklund (2007) anser att det i en diskrimineringssituation finns det ett flertal parter, där 

minst en av parterna upplever otillfredsställda behov/känslor, därigenom föreligger också en 

konflikt och någon sorts process. Genom att det finns lagreglering mot diskriminering faller 

diskriminering också in under den rättsliga definitionen av vad en rättslig konflikt är. 
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Bedriver någon diskriminering direkt eller indirekt kan denne ställas till svars i enlighet med 

rättsreglerna i skolansvarslagen. Lagen har fått sin utformning i enlighet med den 

diskrimineringslagstiftning som finns för universitet och högskolor. Det som är särskiljande 

med denna lag är att här finns rekvisitet ”annan kränkande behandling” med. Denna 

lagstiftning definierar diskriminering som trakasserier beroende på kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och annan 

kränkande behandling. Lagen ska tillämpas på all verksamhet som avses i skollagen.  

Direkt och indirekt diskriminering  

 

Enligt Skolverket (2008) är diskriminering när skolan på osakliga grunder behandlar en elev 

sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till 

exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst 

gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program, 

men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt 

diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 

verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om 

exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som på 

grund av religiösa skäl behöver annan mat. 

Vad menar då lagstiftaren med trakasserier 

 

I skolansvarslagen definieras trakasserier som ett uppträdande som kränker ett barns eller en 

elevs värdighet, och som har ett samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, kön eller sexuella trakasserier. 

 

Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering samt instruktioner att diskriminera. Den 

direkta diskrimineringen innebär att barn och elever inte får diskrimineras på grund av någon 

av diskrimineringsgrunderna. Den indirekta att barn och elever inte får missgynnas genom att 

till synes neutrala ordningsregler, antagningsregler osv. tillämpas på ett sådant sätt att de får 

en diskriminerande effekt i praktiken. Ledningen på en skola får inte heller ge order eller 

instruera om att någon eller några ska diskrimineras. Skolansvarslagen utgår hela tiden från 

vad huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion 

eller annan personal, gör. Lagen förbjuder diskriminering, trakasserier, kränkande behandling 

av de vuxna på skolan samt påtalar att dessa personer ska motverka och förhindra att det 

överhuvudtaget sker diskriminering på skolorna. Barnen och elevernas skyldigheter mot 

varandra regleras ingenstans. Regeringsformens andra kapitel om grundläggande fri- och 

rättigheter reglerar gemene mans skydd mot det allmänna. Barn och elever som benämns i 

Skolansvarslagen, kan alltså obehindrat utsätta varandra för diskriminering utan risk för 

repressalier utifrån skolansvarslagen. Det som kan hända när en konflikt eskalerar tillräckligt 

mycket, är att det kan bli åtal för brott i enligt med brottsbalken istället. På detta sätt kan även 

barn och elever ställas till svars för sina handlingar. Dock endast om de är straffmyndiga, om 

de inte är det går händelsen direkt till socialtjänsten. Därigenom kan medling vid brott ske. 

Skolan kan dock bli skadeståndsskyldig även för det fallet att en elev utsätter en annan för 

kränkningar enligt skolansvarslagen, om de underlåter att uppfylla sin skyldighet, att 

förebygga, förhindra, utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande 

behandling. (Marklund, 2007) 
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Likabehandlingsplan  

 

Enligt Skolverket (2008) trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever i kraft i april 2006. Det är då varje förskola och skolas skyldighet att arbeta 

aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever.  

 

Varje verksamhet ska nu ha en likabehandlingsplan. Syftet med planen ska vara att främja 

elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan 

kränkande behandling. 

Dags att uppgradera skolans planer 

 

För att garantera att en likabehandlingsplan lever upp till de krav som ställs i barn- och 

elevskyddslagen behöver skolan se över och komplettera de åtgärder som ingick i gamla 

handlingsprogram mot kränkande behandling. Enligt Skolverket (2008) så räcker det inte med 

att arbeta utifrån ett individperspektiv och betrakta problemet som en fråga om enskilda 

individers attityder och värderingar. Likabehandlingsarbetet kräver helhetssyn. Det innebär 

bland annat en regelbunden granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, 

arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. En 

likabehandlingsplan ska också presentera skolans arbete för att främja barns och elevers lika 

rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering. Det är i dessa punkter 

likabehandlingsplanen skiljer sig väsentligt från gamla handlingsprogram mot kränkande 

behandling. 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO), Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen 

har skrivit en handledning för vad en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ska 

innehålla: 

• uppföljning av fjolårets åtgärder 

• klara och tydliga mål för likabehandlingsarbetet 

• redovisning av de åtgärder som behövs för att främja likabehandling och 

förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling 

• redogörelse för de åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året 

 

Dessutom ska en likabehandlingsplan innehålla rutiner för:  

- akuta åtgärder vid situationer av trakasserier och kränkande behandling, 

bland annat hur personalen ska agera vid sådana situationer 

- uppföljande insatser och 

- hur händelser och åtgärder ska dokumenteras. (www.skolinspektionen.se)  

 

Sammanfattningsvis, arbetet med likabehandlingsplaner ska vara ett fortlöpande arbete, där 

planen ska omarbetas och skrivas om varje år. Här ska skolan göra en kartläggning om vad 

som behöver utvecklas till nästa år. I ett citat ur nyhetsbrevet Arbetet med likabehandling 

måste ständigt pågå (2009) hos Skolverket, talar Elin Brunell om vad som kan vara en kritiskt 

faktor i skolans arbete med utformande av likabehandlingsplanen; ”- Jag hoppas att skolorna 

ser vikten av en bra process runt sina planer. Det får inte bli en pappersprodukt som man 

arbetar med bara för att man inte vill få kritik från Skolinspektionen eller 

Diskrimineringsombudsmannen.” Marklund (2007) är inne på samma linje, men dessa åsikter 
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framhävde hon när likabehandlingsplanen fortfarande var en färskvara ute i skolorna och hon 

själv hade hört orostecken från verksamma i skolor om hur arbetet ska gå till. Marklund säger 

att det inte räcker med att damma av den gamla mobbningsplanen och fixa till den, men att 

den gamla planen kan vara till stöd till fortsatt arbete, där man måste ta stöd av aktuella 

styrdokument. 

Allmänna råd 

 

Skolverket (2009) har tagit fram Allmänna råd och kommenterar för att främja 

likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling där 

begreppen ovan har förklarats på liknande vis, men de tar även upp andra aspekter gällande 

det förebyggande likabehandlingsarbetet. Som pedagog kan det vara svårt att veta vilken 

självinsikt barnet har, vilket har en betydelse i om de förstår när de själv bl.a. handlar 

trakasserande gentemot någon annan. Skolverkets allmänna råd förespråkar att man är 

observant och ingriper i konkreta situationer, där man sedan samtalar med barnen om 

händelsen och deras agerande, så att en förståelse skapas. De allmänna råden poängterar även 

vikten av att pedagoger föregår med gott exempel och inte talar illa om andra lärare, elever 

eller föräldrar. 

Rektorns ansvar 

 

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för verksamheten och Marklund (2007) nämner i 

några punkter vad som hör till rektorns ansvarsområde; 

 

 ledning och utveckling av utbildning, 

 det dagliga arbetet på skolan, upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans 

handlingsprogram för kränkande särbehandling, 

 utreda eller delegera utredningen av omständigheter i ett förekommande fall och vidta 

de åtgärder som kan föranledas av utredningen. 

 

Konflikthanteringsmodeller 

 
Utifrån att hittills i bakgrunden ha behandlat konflikter, dess uppkomst, hur vi på olika sätt 

kan bete oss i konfliktsituationer, vad kränkande behandling och diskriminering innebär samt 

arbetet med likabehandlingsplaner, går vi nu in på den sista delen i vår bakgrund där vi 

kommer ta upp olika konflikthanteringsmodeller. Detta för att ge läsaren en förståelse om 

vilka konkreta konflikthanteringsmodeller som finns i den svenska skolan. 
 

Marklund (2007) beskriver i sin avhandling hur verksamma i skolan upplever att konflikter 

och dess nivå har ökat inom skolan och att pedagogerna känner behovet av bättre och 

effektivare verktyg för att handskas med konflikterna. Detta har gjort att 

konflikthanteringsmodeller fått ett större utrymme ute i den pedagogiska verksamheten. Det 

finns i Sverige åtta stycken, av Skolverket, erkända konflikthanteringsmodeller, medan denna 

studie kortfattat kommer att nämna fyra av dessa som vi i utbildningen har kommit mest i 

kontakt med och där Skolkomet kommer att nämnas i den kommande resultatdelen. 
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Skolkomet 

 

Komet för lärare är ett program med särskilda insatser riktade mot elever med 

beteendeproblem och insatser som riktar sig till klassen som helhet. I programmet träffas 

skolpersonal i mindre grupper för att få utbildning och handledning. Komet är en 

kommunikationsmetod som handlar om hur lärare kan kommunicera med eleverna på ett bra 

sätt. I de flesta klasser finns det elever med beteendeproblem. Dessa elever beskrivs ofta som 

svåra att undervisa, de kräver lärarens oavbrutna uppmärksamhet och uppfattas ibland som 

besvärliga. Att tidigt uppvisa beteendeproblem innebär samtidigt ökad risk för olika typer av 

svårigheter senare i livet. Komet bygger på inlärningsteoretisk grund och syftar till att ge 

lärare ett verktyg för att kunna hantera elever med utagerande beteenden och svårigheter med 

koncentration och uthållighet. Metoden passar dock inte bra för elever vars problem 

framförallt handlar om att de är ängsliga eller blyga. Målsättningen är att bygga upp elevernas 

självkänsla och förstärka goda beteenden. Syftet med programmet är att förbättra elevens 

motivation och koncentration. Andra delar i Komet riktar sig till hela klasser med metoder för 

konfliktlösning och samarbete. Metoden är evidensbaserad, dvs. den bygger på tidigare 

forskningsresultat. Programmet består av två delar, den första delen handlar om att lägga upp 

program för enskilda elever. Innehållet i programmet bygger på att stärka det positiva och har 

ett särskilt fokus på kommunikationen mellan läraren och eleven. Eleven får arbeta mot dessa 

tydliga mål och får uppmuntran av omgivningen för att nå. Samtidigt är det viktigt att minska 

den uppmärksamhet och kritik eleven väcker genom att bete sig illa. Arbetet med enskilda 

elever sker enligt följande sex steg; förankring, formulera mål, analysera situationen, förändra 

situationen, skapa drivkraft och att arbeta med konsekvenser. (www.kometprogrammet.se)  

 
Programmet genomförs i grundskolan av lärare/pedagoger som handleds av utbildade 

handledare. Programmet finns i en version för lärare i grundskolans år F–5 och en för 

grundskolans år 6–9. Metoden innebär att lärare får pröva olika strategier för att hantera 

konflikter, skapa arbetsro, motivation och ett gott samarbete. De får också träna på att 

kommunicera på ett bra sätt med hela klassen, det vill säga ledarskap och förhållningssätt i 

klassrummet. 

(www.fhi.se/Documents/Vartuppdrag/BoU/Uppslagsverket/verktygslada_web_061201.pdf)  

Skolmedling 

  
Mobbning, konflikter, våld och skadegörelse ökar inom skolan. Det är viktigt att vi hittar 

former för hur vi ska kunna förhindra detta. Medling är en sådan form. I medling får 

eleverna själva hjälpa andra elever att lösa konflikter med stöd från vuxna på skolan. 

Skolmedling ger elever (men också lärare) ett forum för att föra dialogen mellan alla inom 

skolan vidare. Det är ju när vi slutar prata med varandra som fiendskap tar över. (Lind, 

2001, s. 2) 

 

Detta citat är den inledande texten i den handbok som eleverna får när de utbildar sig till 

medlare/medkompis. Citatet står för vad skolmedling har till uppgift att lösa och förhindra i 

den vardagliga skolsituationen, och som det skrivs så är det främst eleverna själva som ska 

lösa konflikterna, d.v.s. de som är i konflikt med varandra samt den/de elever som är 

medlare/medkompisar på skolan. Vidare menar Lind (2001) att medkompisar utbildas till 

medlare/medkompis på sin skola under en period av sex veckor varje år av en grupp på ca 10-

14 elever. Det är frivilligt att anmäla sig till detta och skulle det vara fler elever som söker än 

vad det finns plats för i utbildningen, görs ett noggrant och försiktigt urval av de sökande. I 

urvalsprocessen ser man över blandningen av elever och vilka som kan ha dolda 

http://www.kometprogrammet.se/
http://www.fhi.se/Documents/Vartuppdrag/BoU/Uppslagsverket/verktygslada_web_061201.pdf
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medlingstalanger. Utbildningen under dessa sex veckor är utspridda till 6 sammankomster, 

där tiden för träffarna är 2 timmar för alla utom den första och sista träffen som pågår i 3,5 

timme. Utbildningsledare för denna utbildning ska helst vara två stycken ur skolans personal 

som verkligen vill och är engagerade inom skolmedling. För att bli en duktig medlare är det 

viktigt att veta hur människor fungerar i olika situationer, det är även viktigt att ha goda 

kunskaper för att hantera dessa situationer. Det är viktigt att kunna uttrycka sig på ett sätt som 

inte sårar andra personer. Att bli en bra lyssnare med empati som kan göra det lättare för de 

olika parterna att lyssna på varandra, är en annan viktigt aspekt. Medlaren hjälper parterna att 

finna kreativa och oskadliga lösningar på det uppkomna problemet. Medlaren ska se till att 

parterna kan känna sig trygga så att de hittar lösningar som passar båda parterna. Medlaren 

skall varken värdera eller bedöma parterna som medlingen avser. (Lind, 2001) 

Friends 

 
Friends är en ideell organisation, utan statliga bidrag, som är politiskt och religiöst obunden 

och har till syfte att hjälpa barn och unga att slippa utsättas för mobbning och annan 

kränkande behandling. Friends huvudarena har länge varit skolan, men verksamheten sträcker 

sig idag även till idrottsrörelsens värld. Målet, i båda fallen, är att skapa ett långsiktigt och 

seriöst arbete mot mobbning. Organisationen grundandes 1997 av Sara Damber, och har 

sedan starten vuxit till att idag vara den största organisationen i Sverige som arbetar mot 

mobbning. (www.friends.se) 

 

Friends målsättning är att det ska finnas goda förutsättningar för att barn och ungdomar ska få 

uppleva trygghet och jämlikhet i samhället i allmänhet, men i skola, förskola och 

idrottsföreningar i synnerhet. Detta genom: 

 Att vuxna har kunskap och handlingskraft för att kunna ta sitt ansvar för barns och 

ungdomars välmående och utveckling. 

 Att barn och ungdomar ser sina egna styrkor, kan ta tillvara sina utvecklingsmöjligheter 

och kan stärka varandra. 

 Att det finns en samhällsopinion för barns och ungdomars rätt till trygghet och 

jämlikhet. (www.friends.se)  

Genom ett utbildningsprogram som vänder sig till skolor och idrottsföreningar arbetar friends 

förebyggande, långsiktigt och med ett helhetstänk mot mobbning och andra kränkningar. 

Organisationen menar att för att nå resultat inom detta område måste arbetet innefatta alla 

som finns omkring barnet/eleven, såsom personal/ledare, föräldrar och andra barn eller unga. 

Då man menar att det yttersta ansvaret alltid ligger hos de vuxna börjar organisationen med 

att förankra arbetet hos dessa, för att sedan fortsätta med barnen/eleverna. Arbetsmetoderna 

går, i korthet, ut på att ge kunskap och verktyg, stärka självkänslan och påverka attityder. 

Enligt organisationens hemsida är dess utbildningsprogram förankrat i aktuell forskning om 

kränkningar, skolstrukturer, normer och grupprocesser samt i lagstiftning som reglerar 

skolans uppdrag. (www.friends.se)  

Lions Quest  

 
Lions Quest är en av de största satsningarna som gjorts för skolungdom inom området etik 

och livskvalitet för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Det är tack vare Lionsklubbarna 

och Lionsmedlemmarna som läromedlet spridits i Sverige. Lions Quest ser vikten av en 

verklig satsning på barn och ungdomar, det är viktigt att denna satsning fortsätter. 

http://www.friends.se/
http://www.friends.se/
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Programmet ”tillsammans” utvecklar färdigheter i att arbeta tillsammans, visa respekt för 

andra människor, ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut, handskas med konflikter samt 

sätta upp mål. Lions vill stärka barn och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet 

och samhällsengagemang. Lions vill dessutom hjälpa unga människor att utveckla goda 

egenskaper, t.ex. att visa gott omdöme och gott kamratskap. Lions Quest är ett led i Lions 

förebyggande arbete mot drogmissbruk. Lions Quest introducerades i Sverige 1987. Hösten 

2007 har drygt 26 000 lärare och annan skolpersonal inom svenska grundskolan utbildats i 

läromedel. Varje år tillkommer ytterligare ca 2 000 lärare. Lions Quest finns i ett 35-tal länder 

i världen. Läromedlet Tillsammans är ett samarbete mellan den internationella Lionrörelsen 

och Quest International, som grundades 1975. I Sverige finns 3 kursledare, som alla är 

yrkesverksamma lärare med gedigen erfarenhet av samtliga stadier som materialet omfattar. 

Kursledarna har omarbetat det ursprungliga materialet till svenska förhållanden och 

uppdaterar och utvecklar det ständigt. Nu finns även en version avsedd att användas på 

gymnasiet. På så sätt kommer alla stadier av vårt skolsystem täckas av programmet. 

(www.lions-quest.se)  

 

Konflikthanteringsmodellernas problematik  

 
I en artikel i Pedagogiska magasinet (2009) väcker Englund, Englund, Engström & Engström 

en debatt kring de olika konflikthanteringsmodellernas uppkomst och framfart i den svenska 

skolan.  

 
Intresset för dessa program förefaller öka och i många kommuner fattas beslut om att 

generellt använda vissa av dem. Men vem efterfrågar dessa program? Är det lärarna som 

uppfattat sig vara i behov av manualbundna metoder för att arbeta med mobbning och 

andra liknande problem? Är det skolpolitiker och skolledare som utifrån påståenden om att 

förhållandena i skolan är djupt problematiska önskar se mer av program i skolan? Eller är 

det andra intressegrupper som önskar använda skolan som arena för olika former av 

inventioner som inte direkt utgår från skolans egna behov? (Pedagogiska magasinet, s. 18-

19) 

 

De nämner också problematiken med behavioristiska program som innehåller 

beteendemodifierande metoder. Behavioristiska program avser det yttres påverkan på 

beteenden. Genom att ändra omgivningen kan man ändra beteenden och responsen man får. 

Eller som Dysthe (2003) menar, att kunskap går att avgränsa och dela.  Beteendemodifierande 

metoder är en beteckning för vissa inlärningspsykologiska metoder som används i 

beteendeterapi i syfte att förändra en persons sätt att reagera i olika situationer. Målet är att 

förändra beteenden, tankar och känslor. Vissa av dessa program kan innehålla 

bestraffningsåtgärder som inte anses vara lämplig i svensk skola eftersom det inte 

överensstämmer med vad barnkonventionen, modern psykologi eller moraliska grunder säger. 

Återinförande av skamvrå och timeoutmetoder är två exempel av dessa bestraffningsåtgärder 

som de nämner.  

 

Sammanfattning 

 

Vi har i vår bakgrund nämnt sådant som vi ansett vara relevant för att ge läsaren förståelse om 

begrepp och forskning kring ämnet konflikt och konflikthantering, vilket är en naturlig 

koppling till vårt syfte med denna studie. Efterkommande del kommer att innefatta en 

specificering av vårt syfte samt vårt tillvägagångssätt för att få fram ett resultat av vår studie.  

http://www.lions-quest.se/
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Syfte 
 

Vårt syfte är att få och skapa förståelse för hur pedagogerna i en förskoleklass förstår och 

uppfattar arbetet med konflikthantering för att främja elevers trygghet och lärande. 

Forskningsfrågor 
 

– Vilka konflikter upplever pedagogerna finns i deras verksamhet? 

– Hur arbetar pedagogerna förebyggande och aktivt med konflikter/konflikthantering? 

– Uttrycker pedagogerna ett behov av utvecklig inom området konflikthantering, vad i så fall? 

– Vilken samhörighet upplever pedagogerna mellan konflikt, trygghet och lärande? 

 

 

Metod 

 
I avsnittet kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt för studien. Dispositionen är 

uppdelad efter rubrikerna: Kvalitativ ansats, Kvalitativ metod, Urval, Etiska överväganden, 

Genomförande, Analys och Studiens reliabilitet och validitet. 

 

Kvalitativ ansats  
 

Eftersom att vi har försökt skapa oss en förståelse om hur informanterna förstår och uppfattar 

sitt arbete med konflikthantering har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats. 

Den kvalitativa forskningsmetoden har enligt Kvale (2009) till syfte att belysa informanternas 

erfarenheter och tankar eller hur de agerar i ett visst sammanhang. Patel & Davidsson (2003) 

beskriver att forskaren vill skaffa en djupare kunskap kring ämnet. Den kvantitativa 

forskningen har istället, enligt Trost (2005) till syfte att ge svar på procent och antal eller som 

Patel & Davidsson (2003) menar att forskningen innebär mätningar vid datainsamlingen och 

att man som forskare är ute efter statistik, vilket inte varit relevant i vår studie.  

Kvalitativ metod 

 
Kvale (2009) talar om den kvalitativa forskningsintervjun, där vi som intervjuare vill få veta 

och skapa oss en förståelse om hur informanterna upplever arbetet kring vårt valda syfte. 

Utifrån informanternas erfarenheter, synvinklar och det de delar med sig av, skapar vi denna 

förståelse. 

 
Enligt Patel & Davidsson (2003) är intervjuaren och informanterna båda medskapare av ett 

samtal och utifrån den tanken valde vi att göra en intervju med alla tre informanter samtidigt, 

en gruppintervju. Utifrån detta hoppades vi kunna skapa ett lärande samtal för både oss 

intervjuare och informanter. Eva-Lena Embretsen har skrivit i Samtalkonst i praktiken (2006) 

om vad lärande samtal innebär. Enligt Embretsen har lärande samtal till syfte att dela med sig 
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och ta del av andras förståelse kring ett begrepp eller givet ämne. Samtalets strävan är inte att 

lösa utan att problematisera och skapa sig ett större perspektiv kring ämnet. Embretsen 

skriver: 

 
Det optimala lärande samtalet växlar mellan deltagarnas handlingar, erfarenheter och 

värderingar och den teori som ligger till grund för dessa. Samtalet pendlar mellan djup och 

yta, mellan närhet och distans och lyfter fram den kunskap och kompetens som finns i 

gruppen. (Embretsen, 2006, s. 11) 

 
Kvale (2009) anser att man som intervjuare ska vara påläst innan intervjun kring sitt ämne så 

att det blir en hög kvalité på intervjun, vilket vi anser oss ha varit då vi kunnat ställa konkreta 

följdfrågor under intervjun. 

 

Vi har arbetat med en halvstrukturerad intervju eller även kallad, lågstandardiserad och 

lågstrukturerad intervju (Se bilaga 1), vilket enligt Kvale (2009) och Patel & Davidsson 

(2003) är att föredra i kvalitativa intervjuer. Kvale (2009) beskriver halvstrukturerad intervju 

med att intervjun varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, utan det är 

en balansgång mellan dessa två. Eller som Patel & Davidsson (2003) talar om 

lågstandardisering och lågstrukturering. Låg standardisering innebär att frågorna är öppna 

vilket ger informanten möjlighet till att svara med egna ord och att det inte finns givna svar. 

Trost (2005) förklarar ytterligare begreppet med att språkbruket anpassas efter informanterna 

och följdfrågor formuleras av informanternas tidigare svar. Låg strukturering innebär enligt 

Patel & Davidsson (2003) att vi som intervjuare ställer frågorna i den ordning som faller sig 

bäst i samtalet. 

 

Urval 

 
Intervjun har vi gjort i en förskoleklass med tre förskolelärare. Informanterna känner vi sedan 

tidigare och valde dessa utifrån deras verksamhet och erfarenheter i arbetslivet. Vi har gjort 

en fallstudie, vilket enligt Kvale (2009) innebär att man gör en studie på en specifik person, 

situation eller grupp. I vår fallstudie har vi undersökt hur dessa tre informanter uppfattar 

arbetet med konflikter och konflikthantering i sin verksamhet. 

 
Kvale (2009) talar om avgörandet som intervjuare får göra om hur mycket 

förhandsinformation informanterna ska få a del av, eftersom detta kan leda informanterna och 

förutbestämda svar ges. Detta har vi tagit i beaktning när vi valde att förbereda informanterna 

för intervjun. Det vi personligen informerade om några dagar innan intervjun var att samtalet 

skulle handla om konflikter och konflikthantering, detta med åtanke att de skulle ha möjlighet 

att tänka efter hur det ser ut i deras verksamhet, hur de agerar och vad deras 

likabehandlingsplan innehåller. 

 
Vi valde att föra anteckningar under vår intervju, eftersom det kändes lämpligt då vi var två 

stycken. Den ena av oss var intervjuare medan den andra var antecknare, observatör och hade 

möjlighet till att fråga följdfrågor. Trost (2005) anser att det kan vara till en fördel att vara två 

intervjuare, ifall man är samspelta, då finns det möjlighet att införskaffa sig större 

informationsmängd och förståelse. De negativa faktorer Trost lyfter upp, är ifall intervjuarna 

inte är samspelta och att informanten kan uppleva sig i underläge. Dessa aspekter har vi tagit i 

beaktning, då vi tidigare inte gjort intervjuer tillsammans och därför valde att en av oss agerar 
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som ledare av intervjun. Vi anser dock att informanterna inte behövt känna sig i underläge då 

de varit fler än oss. 

 

Att använda bandspelare fanns i vår åtanke, men som Patel & Davidsson (2003) menar, finns 

det nackdelar med det. En nackdel är att även om intervjupersoner oftast godkänner 

användandet av en bandspelare så blir de spända och berättar mindre spontant, då de kan 

känna att de måste framstå som logiska och förnuftiga. En annan är att det tar lång tid att 

redovisa intervjun och att man inte får med det man kan observera i och med anteckningar, så 

som mimik och gester. Med hjälp av observationer kan vi tolka hur de känner för det de 

berättar vilket ger även läsaren av vårt resultat en förståelse för våra tolkningar. 

Observationerna vi gjort har varit ostrukturerade då vi inte i förväg vetat vad som väntat oss 

under intervjun, och därför fört löpande anteckningar under intervjuns gång. (Patel & 

Davidsson, 2003) 

 

Etiska överväganden 

 
Patel & Davidsson (2003) menar att vi måste värna om informantens integritet. Både Patel & 

Davidsson och Kvale (2009) talar om hur vi som intervjuare behöver kunna försäkra 

informanterna om att deras identitet kommer att bearbetas konfidentiellt och i vilket syfte de 

ställer upp i intervjun. Vi försäkrade informanterna om deras konfidentialitet inför läsarna i 

vår studie, då vi varken nämner skola eller ort. Intervjustudien syftar till vårt examensarbete 

och kommer därför att publiceras inom Luleå Tekniska Universitets databas vilket 

informanterna själva kan ta del av. 

 

Genomförande 
 

Vi startade vårt PM skrivande i början av terminen. Vi enades tidigt om att vår studie skulle 

riktas mot pedagoger i förskoleklassen, då det är den verksamhet som vi båda möts i. Emma 

som blivande förskolelärare och Suvi som blivande tidigare år lärare. Fram till i slutet av 

september preciserade vi fram syfte och forskningsfrågor samt arbetade fram en början på 

både bakgrund och metod. Från och med senare delen av november har vi ambitiöst arbetat 

med att skrivandet av uppsatsen. Sista veckan i november tog vi kontakt med våra 

informanter och på fredagen samma vecka fick vi genomföra vår intervju. Efter intervjun har 

vi arbetat med att sammanställa och färdigställa uppsatsens olika delar till en helhet. 

Genomförande av intervju 

 
Som vi tidigare nämnt tog vi i förväg personlig kontakt med informanterna och bokade in en 

tid för intervjun. Intervjun tog plats på deras arbetsplats där informanterna hade möjlighet att 

avvika en timma från verksamheten. Informanterna visade oss till ett angränsande rum till där 

barnen befann sig, och vi satte oss ned i en soffa. Emma agerade intervjuare och Suvi agerade 

antecknare och observatör. Intervjun formade sig naturligt till ett lärande samtal. Alla 

pedagoger turades om att komma till tals och problematiserade ämnet. Intervjun avslutades 

och vi tackade dem för deras medverkan. 
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Analys 
 

Trost (2005) menar arbetet med intervjuer och visa resultatet av dem handlar om att samla in 

data, analysera dem och tolka dem. Patel & Davidsson (2003) anser att det finns många olika 

arbetssätt, och utrymme till att göra det som forskaren själv anser vara bäst för att arbeta och 

redovisa sin intervju. Vi har därför valt att göra analys och resultat såsom vi ansett passa för 

vårt arbete. Däremot anser Patel & Davidsson att vissa aspekter är bra att tänka på. De nämner 

bl.a. fördelen med att påbörja analysen så snabbt som möjligt efter intervjun, då den är i färskt 

minne, vilket gör att materialet och resultatet blir mer levande. Detta har vi tagit i åtanke då vi 

sammanställde intervjun direkt efter genomförandet av den.  

 

Trost (2005) menar att det är viktigt att tänka på att inte försöka ”läsa mellan raderna” då det 

kan leda till att man övertolkar sitt material vilket gör att resultatet inte blir trovärdigt. Om 

citat och struktur anser Patel & Davidsson (2003) att slutprodukten, d.v.s. det färdiga 

resultatet ska innehålla citat varvat med egna kommentarer och tolkningar. De talar även om 

att för många citat kan ge konsekvensen av att texten blir tråkig och att analysen överlåts till 

läsaren. För få citat kan däremot ge effekten av att resultatet saknar trovärdighet. Det är därför 

viktigt att finna en balans i sitt resultatskrivande och en poäng för trovärdigheten kan vara att 

koppla enskilda citat till informanterna som sa det. Om strukturen i resultatdelen skriver Patel 

& Davidsson att man ska tänka på att ha lagom långa avsnitt, så det inte blir för tungläst, och 

forskaren ska tänka på väl valda rubriker, vilka man gärna kan tematisera. Vi har med tanke 

på dessa råd försökt skriva resultatet på ett sätt som ger läsaren möjlighet till egen analys men 

även kunna förstå vår tolkning av den. Vi har strukturerat och tematiserat resultatet med våra 

forskningsfrågor för att detta ska kunna knytas an till vårt syfte med att vi ska få och skapa 

förståelse för hur pedagogerna i en förskoleklass förstår och uppfattar arbetet med 

konflikthantering för att främja elevers trygghet och lärande. 

 

Reliabilitet 
 

Trost (2005) menar att reliabilitet är det samma som tillförlitlighet, och avser att intervjun 

behandlats stabilt och undvikt slumpinflytelser, d.v.s. att alla informanter fått samma 

förutsättningar under intervjuerna. Han anser dock att det kan upplevas att reliabilitet kan vara 

svårt att påvisa med kvalitativa intervjuer då intervjuaren försöker anpassa intervjun efter 

informanten och dess svar. Men det finns vissa aspekter vi tagit fasta vid för att styrka 

reliabiliteten av vårt resultat.   

 

Eftersom vi utfört intervjun som ett lärsamtal med de tre informanter på samma gång så är 

reliabiliteten hög avsedd deras förutsättningar för intervjuer. Detta gör att frågorna är ställt 

exakt likadant till alla informanter.  

 

Våra förberedelser innan intervjun var att arbeta fram intervjufrågor som var tydliga för 

informanterna och samtidigt öppna och positivt ställda av intervjuaren, bl.a. genom att be dem 

berätta och beskriva istället för att svara på frågan hur, då vi tänkt att hur kan upplevas 

anklagande, granskande eller negativt av informanten. Genom att be dem beskriva anser vi att 

sannolikheten är större att vi får sanningsenliga svar, vilket stärker resultatets reliabilitet.  

 

För att kontrollera vår reliabilitet av intervjun var det ett medvetet val vi gjorde när en av oss 

agerade antecknare och observatör.  Denna reliabilitet kallas enligt Patel & Davidsson (2003) 
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interbedömarreliabilitet. Genom detta kan antecknaren och observatören göra sig en 

uppfattning om hur intervjun fortlöpte och vilka aspekter som kan ha påverkat svaren. 

 

Validitet 
 

Med validitet menar Patel & Davidsson (2003) avse intervjuns giltighet, d.v.s. att 

intervjufrågorna undersöker det vi vill ha undersökt. Detta anser vi ha gjort då vi innan 

intervjun arbetade fram intervjufrågor till varje forskningsfråga. Eftersom varje 

forskningsfråga är ett led i att få svar på vårt syfte så har intervjufrågorna strävat mot 

forskningsfrågorna och då syftet med uppsatsen, vilket gör att validiteten styrks. Trost (2005) 

talar om att intervjufrågorna ska även vara ställda så att informanternas svar svarar på det vi 

vill ha besvarat, vilket vi noga arbetat fram innan intervjun med färdigställandet av 

intervjufrågorna. 

 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa de resultat vi fått fram av intervjun. Vi har valt att 

disponera svaren enligt våra forskningsfrågor, då detta knyter an till vårt syfte. Efter varje 

redovisad forskningsfråga kommer vi ha en kort sammanfattning av det vi tagit fasta på och 

som kommer bearbetas vidare i resultatdiskussionen. I denna resultatdel har vi valt att kalla 

informanterna för Pedagog 1, Pedagog 2 och Pedagog 3. 

 

Bakgrund om pedagogerna 

 

Pedagog 1: Utbildad förskolelärare som arbetat ca 40 år inom barnomsorgen. Har olika 

erfarenheter av positioner inom skolväsendet. Sedan mer än 10 år tillbaka i tiden har hon 

arbetat i förskoleklass. 

 

Pedagog 2: Utbildad förskolelärare som arbetat 33 år inom barnomsorgen. Hon har arbetat på 

olika förskolor/dagis fram tills hon för ca 10 år sedan började arbeta i förskoleklass. 

 

Pedagog 3: Utbildad förskolelärare som arbetat 32 år inom barnomsorgen. Hon har fram till -

04 arbetat på olika förskolor/dagis, bl.a. deltidsförskolan och öppna förskolan. Hon har sedan 

-04 arbetat i förskoleklass. 

 

Pedagogerna har arbetat tillsammans i 3 år, medan Pedagog 1 och Pedagog 2 har arbetat 

tillsammans i ca 10 år. 

 

Olika konflikter i verksamheten 
 

Pedagogerna var eniga om att det är mycket konflikter i deras verksamhet och att stor del av 

konflikterna är mellan barnen men även hos barnet själv. 

 

Konflikter mellan barnen upplever de finns mest utomhus, där det kan vara svårt att ha 

uppsikt över allt som händer och sägs mellan barnen. Pedagog 2 beskrev en svårighet för att 
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lösa konflikten: ”Ord står mot ord!”. I lekar både inom- och utomhus anser de att pojkarna 

ofta använder knytnävarna och puttar varandra, medan flickorna har intriger mellan varandra 

och där flickgruppen har en erkänd ledare som är den som bestämmer i lekarna. 

 

Konflikter inom barnet självt, har de nyligen stött på i barngruppen där en av pojkarna som 

varit snäll, tystlåten och foglig, plötsligt börjat använda knytnävarna. Enligt Pedagogerna så 

har barnet fått mixade budskap hemifrån, där mamman tycker han ska vara snäll mot alla 

medan pappan sagt att han ska ge igen ifall någon är dum med honom. Men Pedagogerna 

märker att han har svårt att hantera denna nya uppgift och nu ger igen för allt, eller som 

Pedagog 3 uttryckte det: ”Det är för honom en för stor kostym att fylla ut”. 

 

Pedagogerna upplever också att de kan märka när barn som bor växelvis hos mamma och 

pappa har bytt hem. Då kan de vara mer ”utåtagerande och oroliga i barngruppen” ansåg 

Pedagog 2. Vad detta beror på kan de inte generalisera, men mixade budskap i de olika 

hemmen kan vara en orsak eller att föräldrarnas kontakt mellan varandra kan vara bristfällig 

och kall, vilket gör att barnet kommer i kläm, är en annan. Att tackla det här och nämna det 

för föräldrarna upplevs av pedagogerna kunna vara känsligt ibland då man inte vill stöta sig 

med dem, ”För både våran del och för barnets skull” uttryckte Pedagog 3. 

Sammanfattning  

 

Pedagogerna berättar om de olika konflikter som finns i deras verksamhet, både intrapersonell 

konflikt (då det finns konflikter inom eleverna själva), interpersonell konflikt (i elevgruppen 

mellan eleverna) och systemkonflikt (konflikter inom organisationen, då man inte alltid vågar 

ta tag i konflikterna)  

 

Förebyggande och aktivt arbete  
 

När vi för ämnet likabehandlingsplan på tal så får vi besvärade suckar till svar. Detta arbete är 

något som de inte alls känner någon förtrogenhet för och visar sitt missnöje tydligt med ändrat 

tonfall och uppgivet uttryck. De har alla upplevt att arbetet kring organisatoriska frågor och 

handlingsplaner i förskolan alltid varit bearbetade och tydliga i arbetsgruppen, vilket det inte 

är nu. Skolan har en likabehandlingsgrupp som arbetar med att utforma planen, men hur ofta 

detta görs vet de inte eftersom ingen av dem är delaktig i arbetet. De får bara papperna lagda 

på bordet, utan att någon talar om vad det är det gäller. Så även med likabehandlingsplanen 

som nu bara hänger på anslagstavlan i kontorsrummet. Här beskriver de hur 

kommunikationen mellan rektor och förskolelärarna är väldigt bristfällig och att de inte 

känner sig sedda eller hörda. Ett rektorsbyte har skett på skolan förra året och de har 

tillsammans med henne pratat om hur hon skulle kunna vara ett stöd för dem i konfliktarbete, 

d.v.s. konflikter som de själva upplever att de inte kan lösa skulle hon kunna ingripa i. Men 

rektorn ska enligt Pedagog 2 under ett möte ha sagt till dem att ”Till henne är det ingen idé att 

komma!”.  

 

För några veckor sedan startade pedagogerna upp ett arbete kring filmserien ”Värsta bästa 

vänner”, där olika konfliktscenarion i barngrupper spelas upp. Barnen får efter filmen 

bearbeta innehållet och ämnet i avsnittet med att rita och diskutera. Detta material har de 

använt i några år och tidigare upplevt att det kunnat trigga igång barnen i att se konflikter, 

men denna grupp har redan varit väldigt uppmärksam med att påpeka konflikter, men inte 

kunnat se sin egen del i dem. Arbetet har ännu inte gett någon större effekt på denna grupp. 
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Eftersom de upplevt att flickorna haft mycket intriger sinsemellan så har de gjort en ren 

flickgrupp som någon dag i veckan får arbeta tillsammans med en fritidspedagog med olika 

gruppstärkande övningar. Under den tiden är pojkarna integrerade med 3:orna och arbetar 

kring olika teman, bl.a. ”Vad är en bra kompis?”. De lär sig tillsammans precisera innebörden 

om hur man bör vara mot varandra. 

 

Inom en snar framtid har de planerat att arbeta med ”Stjärnan”, som har till uppgift att stärka 

varje barn. Det går ut på att varje dag väljs ett barn ut som de andra sedan ska säga fem 

positiva saker om. Dessa skrivs sedan in i stjärnans armar och barnet får sedan stjärnan. 

Under intervjun vidareutvecklade de tanken kring arbetet, så möjligen blir det fler än fem 

positiva omdömen i stjärnan. 

Sammanfattning 

 

Pedagogerna vet inte vad deras likabehandlingsplan innehåller och orsaken anser de sig ha 

förklaring till. Däremot vet de att likabehandlingsplanen finns och vilka som ingår i skolans 

arbetsgrupp. Deras förebyggande och aktiva arbete med konflikthantering beskriver det med 

att pedagogerna arbetar med temat ”Värsta bästa vänner”, aktivt och förebyggande arbete med 

flickorna och pojkarna samt arbetet med ”Stjärnan”.  

 

Utvecklingsbehov? 
 

Tidigt i intervjun uttryckte Pedagog 1 att de tre nog behöver gå en kurs. Och hon talade för 

alla när hon senare aningen uppgivet sa: ”Det är svårt med konflikter, eller är vi dåliga 

jämfört med andra?”. Pedagogerna är eniga om att de vill fortbilda sig inom ämnet 

konflikthantering. De har i många år framfört ett önskemål till rektorn om att få fortutbilda sig 

inom ämnet, men upplevt att ingen lyssnat. De har även nu framfört önskemål och hoppas på 

att de alla tre ska få starta i januari 2010 en utbildning om Skolkomet. De har hört mycket 

positivt om den konflikthanteringsmodellen ute i andra skolor och deras förhoppning är att de 

ska lära sig att hantera konflikter så att de minskar i antal och att det inte hinner skapas stora 

konflikter. Anledningen att de alla vill gå utbildningen är att de ska få samma kunskap om 

modellen, men sedan ha olika synvinklar och tankar kring hur arbetet kan struktureras i 

verksamheten. Det är också en trygghet att ha en gemensam modell att utgå ifrån så att alla 

arbetar mot samma mål med samma medel. Oavsett ifall de får börja utbildningen eller ej så 

tänker de prova på Skolkomets olika system, som de tror skulle kunna vara till hjälp med just 

denna grupp av barn. 

 

Som de arbetar nu så upplever pedagogerna att de inte kan hantera alla de konflikter som 

dagligen uppstår. ”Ibland råskäller man bara som en ren reaktion!”, sa Pedagog 2 eller så 

försöker man finna en lösning för stunden som Pedagog 3 sa: ”Kom ihåg till nästa gång!”. 

Sammanfattning  

 

Pedagogerna beskriver flera gånger under intervjun hur de önskar få fortutbildning inom 

ämnet konflikthantering, då de känner sig sakna verktyg för detta, vilket kanske orsakar 

systemkonflikter i verksamheten? Pedagogerna har redan börjat se sig om vad som erbjuds 

och har fastnat för Skolkomet. 
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Konflikt - Trygghet - Lärande 
 

Första spontana svar på vår fråga om ordens samhörighet sa Pedagog 3 att ”Det går hand i 

hand!”. Tillsammans vidareutvecklade de svaret till att tydliga regler skapar trygghet, men att 

de inte alltid kommer ihåg om de sagt alla verksamhetens regler till barnen, då barngruppen 

byts från år till år.  

 

De diskuterade sinsemellan vilken påverkan konflikt och trygghet har på barnens lärande. 

Pedagogerna var eniga om att trygghet är en viktig del i lärandeprocessen men deras slutsats 

var att barn som har en trygghet hemma inte alltid behöver känna samma trygghet i 

förskoleklassen för att kunna delta i aktiviteter och lära sig. Samma effekt kan finnas hos barn 

som har det turbulent hemma, där tryggheten saknas och en ”stökig” förskoleklass kan kännas 

tryggare än hemmet. Pedagog 1 uttryckte att ett barn skulle kunna resonera i ord liknande: 

”Här får jag i alla fall inte stryk!”.  

Sammanfattning 

 

Pedagogerna anser att konflikt, trygghet och lärande går hand i hand. Pedagogerna anser att 

tydliga regler skapar trygghet och att trygghet är viktigt men inte nödvändigt för lärande. 

 

Diskussion 
 

I detta stycke kommer vi att diskutera vår studie. Avsnittet är uppdelat i underrubrikerna: 

Metoddiskussion (diskussion angående metoden), Resultatdiskussion (diskussion angående 

resultatet), Avslutande diskussion (summering av vår studie), Fortsatt forskning 

(forskningsmöjligheter som vi upplever finns) och Vår läranderesa (vad vi lärt oss under 

denna studie). 

 

Metoddiskussion 
 

Under intervjun blev vi avbrutna tre gånger av tre olika personer (pedagogen som var med 

barngruppen under intervjun, en lärare på skolan och ett av barnen i förskoleklassen). Vi 

upplevde att detta störde informanternas berättande och att vi fick börja om eller återminnas 

det som sagts till frågan. Störst påverkan hade detta på sista frågan där vi fick avsluta 

intervjun innan de hunnit svara färdigt, men vi upplever att vi fått relevant svar ändå och 

därför tagit med det i resultatdelen. 

 

I efterhand kan vi känna att vi möjligen hade kunnat ställa vissa ytterligare följdfrågor, men 

detta upplevde vi först när vi sammanställde resultatet och såg bl.a. missade aspekter som 

kunnat vara intressanta för resultatet, såsom hur pedagogerna uppfattade sin egen roll och 

ansvar i arbetet med likabehandlingsplanen. Att kunna ställa bra följdfrågor anser vi vara 

något man övar fram, vilket vi känner oss relativt nya i. 
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Trost (2005) menar att intervjufrågorna ska vara ställda så att informanternas svar svarar på 

det vi vill ha besvarat för att styrka resultatets validitet, och detta har vi försökt uppnå men 

upplevt att vi inte alltid kunnat, såsom i vår fråga om deras arbete med likabehandlingsplanen. 

Även om vi ställt en öppen och tydlig fråga, där vi bett informanterna berätta om vad deras 

likabehandlingsplan innehåller, så har vi inte fått svar på det då informanterna inte haft 

kunskap om likabehandlingsplanens innehåll. 

 

Resultatdiskussion 

Vilka konflikter upplever pedagogerna finns i deras verksamhet? 

 

Vår studie visar att pedagogerna upplever att det i elevgruppen finns interpersonella och 

intrapersonella konflikter, då de berättar om konflikter mellan eleverna och konflikter inom 

eleverna själva.  Det vi ställer oss frågande till är vilken vikt regler har för konflikters 

uppkomst och hur detta kan skapa systemkonflikter? Vilka regler finns, varför finns de och 

hur följs de av pedagogerna? Sigsgaard (2003) beskriver reglers problematik, där för många 

och icke konsekventa regler kan skapa konflikter hos eleverna. Jørgensen & Scheiner (2001) 

talar om fighter-relationen, som mer handlar om att barnet vänder det som är den vuxnes 

tanke till uppfostran att bli på barnets premisser, d.v.s. regler och konsekvenser som den 

vuxne har satt upp bryr sig barnet inte om och gör ändå som den vill. I en fighter-relation 

anser vi att den vuxne har tappat kontrollen över barnet. Wester (2008) i sin tur påvisar i sin 

studie att både lärare och elever uttrycker önskan om ordning och tydliga regler som följs. 

Eleverna efterfrågar även konsekventa regler och motiverade påföljder. Vi anser att det är 

viktigt att föra dialog i verksamheten om vilka regler som ska följas och varför vi väljer att ha 

dem. För många regler kan nog skapa oro och osäkerhet både hos eleverna och hos 

pedagogerna, då det kan vara svårt att urskilja och minnas allt. Vi anser att olika elevgrupper 

kan behöva olika regler för deras trygghet och lärmiljö. 

 

Pedagogerna upplevde att eleverna kunde ha konflikter inom sig själva, intrapersonella 

konflikter, vilket kunde ha sin orsak i hemmet. Kimber (1993) talar om vikten av god 

föräldrakontakt som pedagog, där pedagogen ska se föräldrarna som experter på sina barn. 

Här anser vi att resultatet av vår studie visar en svårighet för pedagoger att tala med föräldrar 

vars barn upplevs ha en intrapersonell konflikt. Vi tror att det är något som man som pedagog 

utifrån erfarenheter lär sig avväga och handskas med, men att det alltid är nya människor vi 

stöter på med sina egna karaktärer som vi får lära att känna. 

Hur arbetar pedagogerna förebyggande och aktivt med 

konflikter/konflikthantering? 

 
I vår intervju ville vi skapa oss en förståelse för arbetet med likabehandlingsplanen i skolan 

där pedagogerna var verksamma. Intervjun visade att pedagogerna inte hade vetskap om vad 

deras likabehandlingsplan innehöll. Enligt Marklund (2007) ansvarar rektorn för ledning i 

skolan och för det dagliga arbetet på skolan med att upprätta, genomföra, följa upp och 

utvärdera. Det är som sagt rektorns ansvar att arbetet med likabehandlingsplanen följs av 

verksamma pedagoger. I denna studie verkar detta ledningsarbete vara bristfälligt. Vi som 

snart är nyexaminerade pedagoger upplever att de är skrämmande att en nutida skola förbiser 

dessa direktiv för skolans arbete och då Marklund (2007) beskriver hur verksamma i skolan 

upplever att konflikter och dess nivå har ökat inom skolan och att pedagogerna känner 
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behovet av bättre och effektivare verktyg för att handskas med konflikterna, vilket även vår 

studie har visat. Vi ser arbetet med likabehandlingsplanen som en trygghet och ett verktyg 

som pedagogerna kan använda sig av. I vår studie kan vi ställa oss frågande till både rektorns 

ansvar men även pedagogernas, gällande att arbetet utförs, då pedagogerna var medvetna om 

att skolans likabehandlingsplan fanns men inte vad den innehöll. Betyder det att de inte läst 

den?  

 

Vår studie visar att pedagogerna arbetar förebyggande och aktivt med konflikter och 

konflikthantering genom olika övningar. ”Värsta bästa vänner” är ett material som lyfter fram 

konflikter som dagligen uppstår i elevgrupper och där eleverna själva får tänka och diskutera 

kring ämnena. ”Stjärnan” har till syfte att stärka elevernas självkänsla och att bli 

uppmärksammade. Deras arbete med flick- och pojkgrupper har till syfte att stärka deras 

självkänsla och vänrelationer. Vi anser det vara bra av pedagogerna att ha uppmärksammat 

detta behov i elevgruppen och aktivt arbeta med att förbättra det, då en del i en konstruktiv 

konfliktlösning är att erkänna konflikten (Ellmin, 2008).  

Uttrycker pedagogerna ett behov av utveckling inom området 

konflikthantering, vad i så fall? 

 

Denna studie visar att pedagogerna uttrycker ett stort behov av utveckling inom 

konflikthantering. De upplever sig sakna verktyg och struktur för att konstruktivt hantera 

konflikter i verksamheten. Som vi tidigare nämnt i resultatdiskussionen är deras arbete med 

likabehandlingsplanen bristfällig, där vi anser att de skulle ha ett verktyg för arbetet med 

konflikthantering. 

 

Vi anser oss ha förstått att konflikthanteringsmodeller kan ha till grund att ge verktyg och 

struktur i en verksamhet, vilket kan göra att systemkonflikter inte uppstår. Pedagogerna i vår 

studie uttryckte önskemål om att få fortutbilda sig inom Skolkomet, med tanke att stärka dem 

själva som pedagoger och tillsammans som arbetslag. Utifrån det Englund, Englund, 

Engström & Engström för fram som kritiska aspekter på konflikthanteringsmodeller i 

Pedagogiska magasinet (2009), så förstår och håller vi med om deras tankar och resonemang 

om att man måste ställa sig kritisk till varför och till vem man riktar sig med modellerna så att 

man inte arbetar med något som inte har en djupare eftertanke. Pedagogerna i vår studie 

uttrycker att de vill arbeta med Skolkomet för sin egen skull, för att bli bättre pedagoger. Vår 

förhoppning är att pedagogerna plockar ut de delar av modellen som de anser vara användbara 

i deras verksamhet, men att de sedan anpassar delarna till deras elever och verksamhet. Som 

deras arbete ser ut i dagsläget upplever pedagogerna att kommunikationen med eleverna 

ibland brister och att det förkommer tillfällen då de skäller som omedveten reaktion på den 

aktuella konflikten. Vi håller med Marklund (2007) i avseende om kommunikationens vikt för 

att kunna lösa konflikter. Pedagoger måste själva föra gott exempel, med att ha en god 

kommunikation med eleverna där pedagogerna uppmärksammar elevens känslor och tankar 

och därvid lära eleverna att själva kommunicera, vilket är nödvändigt för en konstruktiv 

konfliktlösning.  

Vilken samhörighet upplever pedagogerna mellan konflikt, trygghet och 

lärande? 

 



 

26 
 

Pedagogerna i vår studie anser att konflikt, trygghet och lärande går hand i hand. Vi tycker 

deras resonemang kring trygghetens roll för lärande var intressanta, där trygghet har olika 

innebörd för olika elever med deras olika förutsättningar.  

 

Pedagogerna uttryckte ändå vikten av trygghet vilket vi anser är viktigt och grundläggande att 

eftersträva som pedagog. Vi anser att läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) är otydligt skriven avseende trygghet och lärande. 

Det står skrivet om trygghet och lärande, men inte konkret hur pedagoger ska gå till väga för 

att förmedla det hos eleverna. Vi anser att en mer tydlig läroplan möjligen skulle vara till ett 

bättre stöd för pedagogerna i deras dagliga verksamhet.  

 

Henricsson (2006) talar om vikten av god lärarkontakt som grund för hur elevens 

lärandemiljö ser ut, där en god lärarkontakt kan skapa trygghet och lärande samt undvara 

konflikter. Ihrskog (2006) framhåller pedagogens roll i att skapa goda relationer mellan 

eleverna, då hon anser att kompisrelationer har en viktig roll för ett gynnsamt 

identitetsskapande och lärande. Det både Henricsson och Ihrskog nämner anser vi också och 

att detta är aspekter som pedagoger ska tänka på och eftersträva i sitt pedagogiska arbete 

vilket vår studie visar att verksamma pedagoger arbetar med.  

 

Sammanfattande diskussion  
 

Vårt syfte med studien var att få och skapa förståelse för hur pedagogerna i en förskoleklass 

förstår och uppfattar arbetet med konflikthantering för att främja elevers trygghet och lärande. 

  

Det vår studie visar är att pedagogerna uppfattar arbetet med konflikthantering som svårt, då 

det dagligen uppstår mycket konflikter i verksamheten och de upplever sig sakna de rätta 

verktygen för att kunna handskas med dem på ett konstruktivt sätt. I den dagliga 

verksamheten arbetar pedagogerna förebyggande och aktivt med konflikter. Samhörigheten 

mellan konflikt, trygghet och lärande går hand i hand. Trygghet är något att sträva efter för att 

undvika konflikters uppkomst, men inte nödvändigt för elevens lärande. Vår studie visar att 

arbetet med likabehandlingsplanen inte är en självklarhet i alla skolor.   

 

Avgränsning 

 
Vår studie har avgränsats av att vi gjort vår undersökning bland pedagoger i en förskoleklass, 

där vi gjorde en intervju i form av ett lärande samtal. Vi har sett en avgränsning av forskning 

inom konflikt och konflikthantering i den ovanangivna åldersgruppen. 

 

Fortsatt forskning 

 
Genom vårt arbete kan vi i efterhand se möjlighet till fortsatt forskning inom 

konflikthantering inom de lägre åldrarna, d.v.s. från förskola till tidig skolålder, då vi upplevt 

att sådan forskning varit få om ens möjlig att hitta. 
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Vår läranderesa 
 

Vår arbetsgång har följts av att vi var och en har fokuserat på olika valda delar i arbetet. Vi 

har sedan tillsammans diskuterat och sammanställt empirin. Vi kan nu i efterhand se vår 

läranderesa från det vi började skriva PM:et till att nu ha ett färdigt arbete. En del är att ha lärt 

oss att utforma en c-uppsats, vilket för oss båda var nytt och känts utmanande. En annan del, 

och möjligen den största lärdomen, har varit att vi lärt oss att se på konflikter med nya 

pedagogiskt kritiskt granskande ögon, såsom att se hur människor beter sig olika i 

konfliktsituationer, vad som kan orsaka konflikter och vad som kan vara viktigt att tänka på 

vid konfliktlösning. Vår förhoppning är att detta arbete har gjort oss till bättre pedagoger och 

att dessa erfarenheter kommer till användning i vårt kommande pedagogiska arbete. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågorna  
 

- Berätta om vilka konflikter ni stöter på i den dagliga verksamheten. 

 

- Berätta om vad er likabehandlingsplan innehåller. 

 

- Beskriv ert förebyggande arbete. 

 

- Hur känner du dig rustad vid arbete med konflikthantering? Känner du 

något utvecklingsbehov i er verksamhet, vad i så fall och varför?  

 

- Om vi säger orden konflikt, trygghet och lärande. Vad är din uppfattning 

om dessa i relation till varandra?  

 
 


