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Abstrakt 
 
 
Syftet med detta arbete har varit att beskriva vad skolmedling är samt undersöka effekter och 

erfarenheter från projekt i Sverige. Dessa erfarenheter har vi sedan jämfört med erfarenheter från 

utlandet, främst från England, USA och Norge. Jämförelsen har gjorts för att se om det finns 

belägg för att skolmedling, förutom att det är en bra modell för konfliktlösning, även ger en 

lugnare skolmiljö. Arbetet börjar med en litteraturstudie där vi beskriver konflikter och 

skolmedling ur ett teoretiskt perspektiv. Vi studerar även effekter av skolmedlingsprojekt gjorda i 

utlandet. I vår empiridel har vi sedan genom att intervjua personer från projekt i Bräcke och i 

Norrbotten analyserat effekter och erfarenheter i Sverige och ställt dem mot erfarenheter som 

framkommit i vår teoridel. Vad vi tycker är positivt med vår studie är att trots den korta tiden som 

projekten i Sverige har bedrivits ser vi likartade effekter mot dem som framkommit från projekt i 

utlandet. De elever som varit i kontakt med och fått utbildning i medling är också väldigt positiva 

i sina omdömen och ser även nyttan av sin medlingsutbildning i sitt privatliv och sina framtida 

arbeten.        
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Inledning 
 
Vi har tänkt att i vår uppsats fördjupa oss i ämnet skolmedling. En definition på medling lyder 

”Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en 

konflikt att själva komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse” (Lind, 2001, s 5). 

Intresset för skolmedling väcktes redan i samband med vår B-uppsats då vi kom i kontakt med en 

grundskola i Bräcke kommun. Kommunen hade precis inlett ett projekt för att införa skolmedling 

som metod för konfliktlösning inom skolorna i kommunen. Eftersom de inte hade kommit så 

långt i sitt arbete med projektet, när vi skrev vår B-uppsats, kunde vi inte läsa ut några effekter av 

skolmedlingen och göra jämförelser mot tidigare konfliktlösningsmetoder som funnits i Bräcke- 

skolan. Det ger oss nu en möjlighet till att göra en fördjupning inom ämnet. Skolmedling kommer 

att bli en vanligare metod för konfliktlösning som kommer att användas i allt fler skolor 

(Medling, 2004). Ett projekt som berör ungefär 70 skolor i Norrbottens län har nyligen startats. 

Som ny utexaminerade lärare ser vi att kunskaperna inom skolmedlingens arbetssätt vid 

konfliktlösning kommer att vara till stor nytta i vårt fortsatta arbete. I litteraturen förekommer 

både medling och skolmedling och även ibland elevmedling, i vår uppsatts har alla tre uttrycken 

samma innebörd.  

 

 

Bakgrund 
 
Konflikter och mobbning är ett alltid aktuellt ämne i skolan. Dessa problem har funnits lika länge 

som skolan. Det finns en mängd olika modeller för att komma åt mobbning, till exempel Farsta- 

och Mombusmodellen och modellen med kamratstödjare (Forsman, 2003). Vi valde skolmedling 

för att det är en relativt ny metod som vi tycker är intressant. Luleå tekniska universitet har visat 

intresse kring denna metod i avhandlingar och i undervisning.  Skolmedling är en 

konflikthanteringsmodell som i Norge visat sig ha positiva effekter på skolans arbetsmiljö (Barn, 

2004). Tidigare studier inom ämnet medling och dess effekter på skolmiljön kommer främst från 

utlandet, men det finns även några studier i Sverige (Schrumpf 1997, Marklund 2003). Medling 

härstammar ursprungligen från USA där den uppstod under 70-talet. Norge och England är två 

länder i Europa som har kommit långt när det gäller medling i skolorna. I Sverige är det främst 
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Lind som förespråkat skolmedling, hon har även skrivit böcker i ämnet (Lind, 2001). Det finns 

även en uppsats på D-nivå vid Luleå universitet som betraktar och analyserar skolmedling, 

Skolmedling: en komparativ, metod- och lag studie (Marklund, 2003). Vår uppsats förankring i 

styrdokumenten kommer dels från läroplanen och dels från skollagen. 

 

 

Rapportens disposition 
 
Vi börjar med att ange vårt syfte och redovisa vilka metoder vi har använt i vår undersökning, 

och hur urvalet för intervjuerna gått till. Efter det ger vi definitioner av konflikt och medling. 

Sedan går vi vidare i en litteraturgenomgång där olika teorier om konflikter, medling och 

skolmedling återges. Därefter beskrivs olika teorier om hur konflikter uppstår samt teoretiska 

modeller för hur konflikter kan trappas upp. Efter detta följer en teoretisk modell för 

skolmedling. Den modell vi har valt är Linds som den beskrivs i hennes bok Medkompis (Lind, 

2001). Modellen har valts eftersom det är den som har använts vid införandet i Bräcke skola samt 

projektet i Norrbotten, det finns även liknande modeller beskrivna i den amerikanska litteraturen 

(Schrumpf, 1997, Bodine, 1998). Slutligen redovisas resultaten av vår undersökning och 

rapporten avslutas med en diskussion över resultatet, trovärdigheten, användbarheten i skolan, 

fortsatt forskning och våra egna synpunkter om framtiden. 

 

 

Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att beskriva vad skolmedling är och undersöka effekter av skolmedling 

och erfarenheter av skolmedlingsprojekt. 

 

 

Metod 
 
Uppsatsen kommer att bestå av en litteraturstudie och en intervjudel. Vi började med att söka den 

teoretiska bakgrunden till skolmedling där vi främst studerat litteratur från Sverige, Norge och 
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USA. Valet av litteratur har gjorts genom kontakter med Luleå tekniska universitet, Institutionen 

för rättsvetenskap, ansvariga från projektet i Bräcke och genom att söka litteratur på Internet via 

Luleå tekniska universitets bibliotek. Skolmedling har inte funnits i Sverige under så lång tid och 

därför finns inte heller så mycket svensk litteratur i ämnet. Utifrån litteraturstudien har vi 

formulerat de frågor som är grunden i vår empiriska studie. Detta arbetssätt har gjort att vi valt att 

ställa problemorienterade frågor (Svenning, 2003). 

 

Vår metod för att mäta effekter och erfarenhet av skolmedling har varit intervjuer. Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ studie eftersom denna på ett bra, enkelt och djupgående sätt ger oss 

en uppfattning om hur de olika intervjupersonerna uppfattar skolmedling och dess effekter 

(Kvale, 1997). Som Kvale skriver så ligger dock själva analysuppgiften kvar hos författaren. 

Analysen av intervjumaterialet kommer att göras i tre steg (Svenning, 2003). Steg ett består av att 

upprepade gånger genomlyssna intervjumaterialet för att få en övergripande uppfattning om 

innehållet. I det andra steget delas materialet upp med utgångspunkt från VAD de intervjuade 

pratade om. Vad intervjupersonerna pratade om styrdes dels av våra frågeställningar, som hade 

formulerats för att ge svar på frågorna i vårt syfte, dels av vår teoretiska studie. Svaren från 

intervjuerna delades sedan in i rubriker som går tvärs över hela intervjumaterialet och baseras på 

vårt syfte. Det tredje steget innebär att materialet delas upp med utgångspunkt från HUR 

intervjupersonerna pratade om respektive rubrik. Utifrån resultatet av denna analysmetod görs 

sedan en analytisk jämförelse mellan de punkter där intervjupersonerna har lika respektive olika 

uppfattning inom de olika rubrikerna, det vill säga samstämmighetsmetoden respektive 

olikhetsmetoden. När vi valde intervjumetod tog vi fasta på vad som särskiljer olika 

intervjumetoder, sättet man ställer frågorna, hur svaren antecknas, om intervjuerna är av direkt 

eller indirekt karaktär eller på antalet personer som intervjuas samtidigt (Svenning, 2003). 

 

 

Genomförande 
 
Vi har valt att intervjua 4 personer från projektet på Bräckeskolan och projektledaren för 

elevmedlingsprojektet i Norrbotten. Intervjuerna med personal och elever från Bräcke 

genomfördes den trettonde januari 2005, i samband med att de skulle delta på ett två dagars 

seminarium i Luleå (bilaga 1). Tidsfaktorn i kombination med våra frågeställningar gjorde att vi 
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valde att genomföra två informella intervjuer där vi använde bandspelare för att dokumentera 

svaren. Den första intervjun med de två elevmedlarna tog ungefär tjugo minuter. Den andra 

intervjun som var med socialsekreteraren och specialpedagogen tog cirka tjugofem minuter. I den 

tredje intervjun, som vi genomförde med projektledaren Marklund den andra maj 2005, ställde vi 

ett antal uppföljningsfrågor för att få ett komplett intervjumaterial (bilaga 2). Denna intervju 

dokumenterades skriftligt och tog ungefär tjugofem minuter att genomföra.            

 

 

Urval 
 
Undersökningsgruppen består av två elevmedlare och två av initiativtagarna till projektet i 

Bräcke. Vi kom i kontakt med dessa människor via institutionen för rättsvetenskap vid Luleå 

universitet. Initiativtagarna till projektet i Bräcke har på vår begäran valt ut elever som är 

elevmedlare och kunde tänkas vilja ställa upp på en intervju. Eleverna var intresserade och ställde 

upp på vår intervju. Vidare har vi intervjuat personen som har forskat inom medling från 

universitetet i Luleå. Den personen fick vi kontakt med via en lärare på lärarutbildningen. 

 

 

Litteraturstudie 
 
Under rubricerad rubrik redovisas först vad skollagen och läroplanen säger om konflikter. Efter 

det definierar vi vad en konflikt är och beskriver olika typer av konflikter. Vi går sedan vidare 

och redogör för hur konflikter kan förstås. Därefter kommer vi att definiera medling och se på 

varifrån medling kommer. Tills sist kommer vi att beskriva Linds modell för skolmedling (Lind, 

2001). 

 

I skollagen (1985) står det i 1 kap 2§: ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”. 
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I Lpo 94 uttalas under mål och riktlinjer att skolan skall sträva efter att varje person som verkar i 

skolan skall verka för att: 

• Respektera andra människors egenvärde 

• Ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor 

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

handla också med deras bästa för ögonen 

 

Varken skollagen eller Lpo 94 använder ordet konflikt och konflikthantering men för att skolan 

ska kunna leva upp till ovanstående text måste skolan kunna hantera konflikter. 

 

 

Vad är en konflikt? 
 
Själva ordet konflikt kommer från latinets conflictus och betyder enligt Nationalencyklopedin 

(2005)  råka i strid, slitning, strid, motsättning som kräver lösning etc. Men hur definierar vi att 

en konflikt har uppstått? Det finns flera olika definitioner. ”En kollision mellan intressen, 

värderingar, handlingar eller inriktningar” (Maltén, 1998, s 145). ”Konflikt föreligger när 

parterna inte är överens och när åtminstone en av dem hyser negativa känslor på grund av detta” 

(Carlsson, 2001, s 50). ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 

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

(Maltén, 1998, s 145). Den definition som vi tycker ligger närmast skolmedling är Carlssons, den 

är lättast att förstå. 

 

En konflikt behöver inte vara negativ men de flesta människor reagerar nog så när de hör ordet 

konflikt. Carlsson menar att vända en konflikt till något positivt kräver en speciell förmåga som 

kan både läras och tränas in (Carlsson, 2001). Skolmedlingsmodellen, som framkommer senare, 

arbetar med att upptäcka en konflikt så tidigt som möjligt samt hur denna kan lösas och vändas 

till något positivt. 
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Det finns fyra olika typer av konflikter (Simpson, 1998): 

- Intrapersonell- Där konflikten växer inom en själv, exempelvis man brottas med sin egen 

moral 

- Interpersonell- En konflikt mellan två eller flera personer 

- Intragrupp- Är en konflikt inom gruppen men utvecklas oftast till en konflikt mellan två 

eller flera personer. 

- Intergrupp- Konflikt mellan två eller flera grupper. 

Skolmedling hanterar de interpersonella, intra- och intergrupp konflikterna. 

 

 

Konfliktförståelse 
 
För att lära oss att se en konflikt så tidigt som möjligt så gäller det att förstå hur en konflikt 

uppstår och trappas upp. En konflikt uppstår som vi ovan har definierat bland annat på att 

parterna inte är överens och det finns negativa känslor inblandade (Carlsson, 2001). Enligt 

Galtung (1996) innehåller konflikter tre komponenter: attityd, beteende och konfliktens innehåll 

som placeras i var sitt hörn på en triangel. 

 

      beteende 

     

    

attityd                                                               konfliktinnehåll  

 
Figur 1: Konflikttriangel 

Konflikttriangeln (Galtung, 1996, s 72, översatt) 

 

I konflikter är beteendet synligt medan de två andra komponenterna är mer eller mindre svåra att 

se eller förstå. Konflikten kan uppstå i vilket hörn som helst av triangeln. Galtung menar att 

triangeln hjälper oss att se ett mönster av ömsesidig förstärkning som leder till upptrappning av 

konflikten.  Ett exempel är att någon har fått med sig en negativ attityd från exempelvis 

föräldrarna och personen kommer då att anamma ett negativt beteende för att rättfärdiga sin 
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negativa attityd och försöka finna något hot/konflikt utifrån vilket leder till ett konfliktinnehåll. 

Konflikten kan förstärkas genom att personerna vandrar omedvetet mellan triangelns olika ben. 

Ett annat bra sätt att förstå varför konflikter uppstår kan vara att illustrera det med 

konfliktpyramiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Konfliktpyramid (Marianne Niemi Föreläsning 27/1-04 Konflikthantering) 

 

Högst upp finns det som syns, där vi har ett problem som alla känner till. Alla är medvetna om 

problemet och det är väl synligt. Men på nivån under dyker osynliga problem upp. Problem som 

bara ena sidan känner till men inte den andra. Exempelvis att Lina gillar Per och därför blir arg på 

Stina när hon umgås med Per. Nivån därunder gör det ännu svårare för den är ingen av sidorna 

medveten om exempelvis Lina ogillar Stina för hon är så lik hennes storasyster och därför har 

Lina omedvetet olustkänslor inför Stina. 

 

 

Hur trappas en konflikt upp? 
 
Carlsson beskriver tre processer som är beroende av varandra för att en konflikt trappas upp 

(Carlsson, 2001).  

• Kommunikationen mellan parterna styrs av brist på förtroende för varandra. 

• Makt på så sätt att konflikten ska vinnas eller förloras, problemet är i första hand inte 

intressent utan det gäller att få över motståndaren på sin sida. 

• Misstänksamhet eller till och med en fientlig attityd.  

Tävlan präglas av fokusering mer på olikheter och hot. Med den synen så blir personernas 

beteende och moral allt mindre viktigt vilket i sin tur leder till än mer misstänksamhet och fientlig 

Medveten nivå,   synligt___ 
 
Dold nivå,           osynligt____ 
 
Omedveten nivå________ 
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attityd. Feltolkningar och förutfattade meningar leder till att parternas beteende och förväntningar 

ökar hela tiden i en sorts ond spiral. De inblandade tycker sig se det de förväntar sig att se inte vad 

de i verkligen ser. Solidariteten med den egna gruppen och grupptrycket gör att objektiviteten 

avtar eller försvinner helt, gruppen hetsar varandra och konflikten trappas upp.  

 

Vi människor beter oss ofta fel när vi hamnar i konfliktsituationer (Maltén, 1998). Han anger tre 

vanliga drag vid en konflikt som kan göra att den trappas upp. Vi flyr problemet, en del människor 

tycker att konflikter är obehagliga och inte vill ta tag i dem. Om problemet som tidigare undvikits 

finns kvar, har detta en tendens att växa och blir mycket svårare att lösa. Finns problemet kvar 

finns ofta behovet av att utse en syndabock som är roten till problemet. Maltén menar att det är 

som att sätta på ett plåster på ett otvättat sår. Till sist när problemet vuxit sig så stort och man har 

inte försökt eller lyckats lösa problemet tidigare då gör vi oss gärna beroende av andra, helst en 

ledare i gruppen, skolan eller någon annanstans som får till uppgift att lösa konflikten. Maltén 

menar att lösningar som inte leder till insikt hos de inblandade om konfliktens verkliga orsaker, är 

inte värda att kallas lösningar (Maltén, 1998).  

 

Genom att titta på sanktionstrappan förstår vi hur en upptrappning av en konflikt kan gå till. 

 

Öppna krav 
på uteslutning 

      Psykisk uteslutning 

Öppna konfrontationer 

  Bestraffning 

        Pinsam 
         tystnad 

Skvaller 

 Skämtsamma 
 kommentarer 
Figur 3: Konflikttrappan (Marianne Niemi föreläsning 27/1-04 konflikthantering) 

 

En konflikt behöver inte starta vid första trappsteget eller följa alla trappsteg men trappan visar 

hur en enkel början kan leda till fullständig katastrof om ingenting görs åt det. Vår egen slutsats 



 9

när vi ser på sanktionstrappan är hur viktigt det är att i tid ta tag i en växande konflikt. Det är här 

som medling som konflikt-lösande modell kommer in. 

 

Simpson menar att det finns sex olika vägar att hantera en konflikt, där några av vägarna gör så att 

konflikterna kan trappas upp (Simpson, 1998). Dessa är: 

• Undvikande: Det kan vara både positivt och negativt beroende hur man som person 

resonerar. Det positiva alternativet är att man inte tycker det är värt att ödsla energi på 

konflikten så den får helt enkelt vara. Negativt är det när man inte tar upp ett missnöje för 

man är rädd för att en konflikt ska förstöra vänskapen. 

• Förnekande: Det är en tveksam metod att hantera en konflikt, motparten har ingen aning 

om att någon är missnöjd och den personen som går omkring och förnekar att han är arg 

låter ofta sitt missnöje gå ut över en annan person vid ett annat tillfälle. Förnekande kan till 

och med vara på nivå 3, den omedvetna nivån, i konfliktpyramiden (s 7) så inte ens 

personen som är missnöjd vet varför. 

• Anpassa sig: Det kan också vara positivt eller negativt. Det positiva exemplet kan vara att 

du vet att om du kommer för sent till föreläsningen så blir läraren ”tokig”. För dig är det 

inte så viktigt att vara i tid, men du ser till att gå tidigare från fotbollsmatchen för lärarens 

skull. Det negativa exemplet kan vara att man för att undvika konflikt anpassar sig till vad 

man tror motpartens vilja är, men i slutändan så visar det sig att man hade fel om 

motpartens vilja och man kanske har utplånat sig själv eller båda parter är missnöjda. 

• Aggression: Att gå till attack löser sällan själva konflikten, det går att vinna för stunden 

men relationen försämras eller förstörs. Den person som är aggressiv är oftast en sämre 

lyssnare vilket försvårar lösningar av konflikter som båda parter är nöjda med. 

• Kompromiss: Det är ofta ett bra sätt att lösa konflikter. Ett problem är dock att kanske 

ingen av parterna blir nöjda. Exempelvis att två bråkar om att få sista hamburgaren och de 

bestämmer sig för att dela den i två lika stora delar. Efteråt visar det sig att den ena bara 

ville ha brödet och den andra ville bara ha köttet. Båda är alltså inte helt nöjda men kunde 

ha blivit det, om de kommunicerat med varandra. 

• Samarbete: Är det bästa sättet att hantera och lösa en konflikt samt att behålla en relation. 

Alla parter strävar efter att lyssna på varandra och försöka sätta sig in den andras situation. 
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Det gäller att visa empati. Då är det störst chansen att få till en vinna – vinna situation och 

alla parter blir nöjda. Samarbete är det som ligger närmast medlingens filosofi. 

 

Carlsson beskriver i sin bok om tre olika sätt att hantera konflikter: anfall, undvikande och det 

problemlösande sättet (Carlsson, 2001). Det är i princip samma metoder som Simpson skriver om. 

Carlsson har dock förenklat och bland annat satt ihop kompromiss och samarbete i en metod som 

motsvarar hennes problemlösningsmetod. 

 

 

Vad är medling? 
 
Vad innebär medling? Medling beskrivs i Nationalencyklopedin som ”försök att åstadkomma 

överenskommelse eller försoning” (Nationalencyklopedin, 2005). Medlarens roll är att få till 

stånd en överenskommelse mellan två eller flera trätande parter. Lind jobbar med en definition 

som lyder ”Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för 

parterna i en konflikt att själva komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse” 

(Lind, 2001, s 5). En annan definition är, ”medling är en process i vilken en opartisk tredje part 

hjälper personerna i en konflikt att utforska den och förhandla fram en ömsesidig godtagbar 

lösning” (Medling, 2004, s 1) En annan rätt snarlik definition är ”medling är en beslutande 

process i vilken parterna assisteras av en tredje part - medlaren. Medlaren försöker förbättra 

beslutsprocessen” (Medling, 2004, s 1). 

 

 

Medlingens historia 
 
Historien bakom medling är gammal den har sina rötter ifrån Kina där det länge har funnits 

omkringresande konfliktmedlare som försökte lösa konflikter bland befolkningen. Den moderna 

medlingen härstammar från USA där den uppstod i början på 1970-talet genom fredsrörelsen 

(Medling, 2004). Idag finns skolmedling på skolor över hela USA (Schrumpf,1997). 

I England har medling funnits nästan lika länge som i USA och denna uppstod i rättsväsendet. 

Skolmedling har där vuxit snabbt de senaste 15 åren och har tillämpats med framgång (Lind, 

2001) Även i Australien och Albanien är skolmedling utbrett (Medling, 2004). Norge införde 1994 
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gratis medling inom rättsväsendet och inrättade ett så kallat konfliktråd (Törngren, 2004). 

Konfliktrådet handhar både straffrättsliga och civilrättsliga tvister. År 1995 startade 

Justitiedepartementet ett projekt i skolmedling som kallades ”elever kan själv”. När projektet 

utvärderades 1998 beslutades att göra skolmedling tillgängligt i alla norska grundskolor 

(Laeringssenteret, 2001). 2004 fanns skolmedling på mer än 600 grundskolor i Norge (Törngren, 

2004). I övriga norden så har också skolmedling kommit igång, i Danmark så tidigt som 1994 och 

i Finland sedan 2000 via Röda korset (Medling, 2004). I Sverige är det än så länge i liten skala 

förutom projektet i Norrbotten och Bräcke utanför Östersund (Marklund, 2005). 

 
 
Varför ska man använda sig av medling? 
 
Teorin bakom medling är enligt Lind att vi alla är lika mycket värda och att konflikter är en del 

av det dagliga livet (Lind, 2001). Människor bör själva få ta hand om och ta ansvar för 

konsekvenserna av konflikter. Den positiva spridningseffekten med det är att de lär sig att ta 

ansvar för sina egna liv vilket gynnar de själva och omgivningen. Efter medlingen är det viktigt 

att alla parter känner att de ”vinner” alltså en vinna - vinna situation. Fördelen med medling är att 

den ger utrymme till berörda som är i en konfliktsituation att ändra attityder i sina relationer. 

Parterna ändrar förhållningssätt från konfrontation till letande efter en gemensam lösning. 

Medlaren betonar inte vem som har rätt eller fel eller lägger skulden på någon enskild individ, 

och ska inte heller finna lösningar på parternas problem, utan det ska parterna själva göra genom 

medlingsprocessen. Kommunikationen är ett viktigt verktyg för att hjälpa de inblandade parterna 

att komma fram till en lösning och det är viktigt att de får göra det på egen hand. En viktig del är 

också att underlätta detta för de inblandade genom att medlaren hjälper till att inhämta 

information från båda parter, hjälper dem att hantera de inblandade parternas egna känslor samt 

att testa olika kreativa lösningar (Lind, 2001). 

 

 

Olika modeller av medling 
 
 
Det finns olika modeller av medling och vi har valt att uppmärksamma följande: Distributiv 

medling som innebär att deltagarna kompromissar genom att dela lika samt att medlaren tar vara 
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på parternas individuella rättigheter. Det är viktigt att medlaren ger direktiv och delegerar. 

Medlaren tar fram ett bud som kan få acceptans av parterna (Boserup, 2005) 

 

Integrativ medling  kännetecknas av att medlaren skiljer mellan sak och person. Vidare inriktar 

metoden sig på behov och intressen istället för positioner. Förslagen utvärderas med 

utgångspunkt från objektiva kriterier samt fastställda normer. Syftet är att båda parter ”vinner”, 

vilket innebär att de känner sig som att de själva har bidragit till lösningen. (Marklund, 2003). 

 

Transformativ medling har en annan utgångspunkt än de övriga metoderna. Tvister behöver inte 

ses som problem. De kan istället erbjuda möjligheter till växande och förändring. Genom 

metoden ökar deltagarna sin förmåga att hantera problem genom att reflektera, välja och handla 

enligt egna åsikter. Parterna lär sig att visa hänsyn, intresse och empati för sina medmänniskor 

(Norman, 1999). 

 

 

Skolmedling 
 
Skolmedling har i grund och botten samma innebörd som medling. I skolmedling är det eleverna 

själva som utför medlingen. Skolmedling ligger närmast integrativ medling men har hämtat delar 

till sin modell även från de övriga modellerna. ”Skolmedling är en hybrid av olika modeller” 

(Marklund, 2005). 

 

Enligt Lind (2001) är skolmedling en modell att lära lärare och elever att lösa konflikter på egen 

hand, vilket är en del i arbetet med att förebygga mobbning. Elever blir mer motiverade, elever 

får ro att studera, lärare och elever ger större tid till varandra, eleverna får större självförtroende 

och respekt för sig själva, därigenom respekterar de andra människor kring sig (Lind, 2001) 

 

Boserup och Humle menar att det kan göra mer skada än nytta om läraren önskar att eleverna 

själva ska lära sig hantera konflikter och lärarna riskerar att ta på sig fel roll (Boserup & Humle, 

2001). Exempel på sådana felaktiga roller är: 
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1. Domarrollen där läraren lyssnar till elevernas berättelse om konflikten och utifrån det dömer 

det ”rätta”. Det blir inte eleverna själva som hittar lösningen och det är mycket troligt att 

konflikten faktiskt inte är löst. 

2. Polisrollen där läraren löser konflikten genom sin auktoritet. Läraren får stopp på konflikten 

men den blir troligtvis inte löst utan hamnar under ytan. 

3. Offerrollen där läraren vädjar till eleverna att stoppa konflikten på grund av att det är synd om 

någon. Konflikten ska lösas för någon annans skull vilket leder till att det huvudsakliga skälet för 

konflikten kvarstår. 

4. Hotelserollen där läraren använder hot för att få stopp på en konflikt, även här stoppas 

konflikten men det huvudsakliga skälet för konflikt kvarstår även här. 

 

Enligt Boserup och Humle är det gemensamma med dessa fyra roller att eleverna inte får 

tillräckligt med kunskaper för att konstruktivt och bestående kunna lösa konflikterna och inte 

bara sopas dem under mattan. De förordar medling och skolmedling som den långsiktigt bästa 

konfliktlösningsmodellen (Boserup & Humle, 2001). Teorin om skolmedling befäster 

grundläggande värderingar vilket resulterar i spridningseffekter. Enligt teorin om medling är vi 

alla likvärdiga och konflikter tillhör livet. Hur vi hanterar dessa påverkar resultatet av vad vi vill 

uppnå och om det blir bra eller dåligt. Konflikterna bör unga människor få ta hand om själva samt 

ta ansvar för konsekvenserna som konflikten orsakar. Den positiva spridningseffekten med det är 

att de lär sig att ta ansvar för sina egna liv vilket gynnar de själva och omgivningen.  

 

Boserup och Humles beskrivning av principerna bakom medling är följande: 

 

• Parterna äger konflikten 

• Konflikter är utvecklingsmöjligheter 

• Elever är experter 

• Respekt för elevernas upplevelse 

• Vinnarprincipen (de inblandade får vad de behöver och avstår från det de kan vara utan) 

• Neutralitet 

• Tystnadsplikt 
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Skolmedlarna hjälper sina medmänniskor att ta itu med problemen och komma fram till 

lösningar. Dessutom uppmuntras parterna att inte stirra sig blind på det aktuella problemet. Det 

viktigaste är att de får en fungerande relation med varandra. Skolmedlingens innebörd är att ta 

reda på vad som är problemets kärna det vill säga att ta reda på vilka grundläggande behov som 

måste tillgodoses för att kunna åtgärda problemet. I medling är processen lika viktig som 

resultatet samt att man inte skuldbelägger någon. Efter medlingen är det viktigt att alla parter 

känner att de vinner (Lind, 2001). 

 
Medling skapar en fredligare och lugnare atmosfär där samverkan och dialog mellan olika parter 

uppmuntras. Eleverna lär sig lösa problem på ett kreativt och fredligt sätt där ingen skadas. Både 

lärare, administration och elever kan hänvisa elever till medling innan problemen eskalerar till 

större bråk eller svårare mobbningsfall (Lind, 2001 s 20). 

 

Medling kan liknas vid ett demokratiskt forum där alla elever samt skolpersonal får tillfälle att bli 

sedd och hörd. Att diskutera och att ha en levande dialog fungerar som en bra metod använda när 

svårigheter inträffar. Medling via utbildade medlare är ett komplement till antimobbningsteam 

och kamratstödjande verksamhet. Det leder oss in på frågan om medling löser konflikter och även 

förebygger mobbning i skolan (Lind, 2001)? 

 

 

Skolmedling som metod för konfliktlösning? 
 
En skola som engagerar sig i medling får positiva effekter i det förebyggande arbetet mot 

mobbning (Lind, 2001). Eleverna får information om medlingens grundläggande värderingar och 

antaganden. De kommer då i kontakt med de ”mjukare delarna” av vårt samhälle, som innefattar 

våra relationer med våra medmänniskor. Medling bidrar till att elever och lärare lär sig att hantera 

konflikter, vilket i sin tur bidrar till att kulturen på skolan får en fredlig anda. Detta innebär att 

alla elever på skolan får kännedom om att konflikter löses på ett fredligt sätt utan inslag av våld 

och kränkande behandlingar. Skolmedling är en bra metod att förebygga mobbning enligt (Lind, 

2001). Marklund går ett steg längre och nämner undersökningar som visar på att medling i skolan 

reducerar förekomsten av mobbning (Marklund, 2003). Från USA redovisas att skolmedling har 
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minskat förekomsten av våld i skolorna med upp till 63 procent (Schrumpf, 1997). I nästa kapitel 

ska vi se hur medling fungerar i verkligheten. 

 

 

Körschema 
 
Idén om skolmedling kommer ifrån medling och medlingsmodellen är mycket lika i båda fallen. 

Här nedan beskriver vi Linds modell för skolmedling som bland annat används i Bräcke skola 

samt i projektet i Norrbotten som vi skrev om i inledningen. För att bli en bra medlare måste man 

träna sig i att känna igen sina egna känslor (Lind, 2001). Kan jag inte beskriva mina egna känslor 

är det svårt att förstå andras känslor. ”Som medlare ska man känna empati inte sympati” 

(Boserup, 2005). Man ska även vara en duktig lyssnare och sända jag budskap. 

 

Körschemat är elevmedlarnas mall för att genomföra medlingen. 

 

Körschema – skolmedling 

1. Introduktion; 

Skolmedlarna berättar om processen; medlarnas roller, ordningsregler, neutralitet och 

opartiskhet, gemensamma och enskilda sittningar, överenskommelser m.m. 

 

2. Samla information – ventilera känslor 

Medlarna ber eleverna att i tur och ordning berätta varför de är där. Medlarna lyssnar 

aktivt och summerar ofta, ber parterna att med egna ord summera de andras berättelse. 

Medlaren skall få fram såväl fakta som känslor. Behov och intressen är nyckelord. 

Använder orden - när, hur, vad, var, vem, vilka. 

”Berätta varför du är här!” eller ”Hur är det nu?” ”Hur kändes det?” 

 

 

3. Skapa möjligheter och alternativ 

Medlarna arbetar med att få parterna att själva komma på lösningar och kan använda 

Brainstorming, rollspel och andra tekniker. De kan få ”sitta på varandras stolar” ett tag. 

”Hur vill du/ni att det skall vara?” ”Hur skall du/ni komma dit?” 
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4. Utvärdera förslagen 

När eleverna fått fram tillräckligt många förslag kan de tillsammans utvärdera de som de 

tror kan fungera. Om man vill kan man sedan förädla dessa ytterligare i en ny 

brainstormingprocess. ”Vilka alternativ tror ni skulle kunna fungera bäst?” 

 

5. Bygga en överenskommelse 

Medlarna hjälper eleverna att förhandla sig fram till en överenskommelse och att skriva 

ner den . Det är viktigt att eleverna själva får formulera förslagen och orden så de blir 

”ägare” till lösningen. En bra teknik är ”om….så”. Om du ger mig … så ger jag dig… 

Överenskommelsen kan innehålla allt från att man skall ersätta något som man tagit eller 

förstört till att man skall be om ursäkt, hälsa på varandra eller att inte ha någon kontakt 

alls. 

 

Till sist en viktig princip vid medling är att det råder tystnadsplikt för medlarna och 

eleverna att diskutera med någon annan om vad som sagts under medlingen. 
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Resultat 
 

 

Inledning 
 
Resultatavsnittet inleds med en redovisning av vad skolmedling är. Detta följs av en redovisning 

av vilka effekter man har kunnat se på de skolor där skolmedling implementerats. Avsnittet 

avslutas med en beskrivning av de erfarenheter man har från skolmedling.      

 

 

Vad är skolmedling? 
 
Skolmedlingen i Sverige har sin bas i Linds bok, Medkompis, och det utbildningsmaterial som 

finns till boken (Lind, 2001). Skolmedling är ett sätt att lösa konflikter som uppkommer mellan 

elever i skolan. Det handlar alltså inte direkt om mobbning utan medling är en allmän 

konfliktlösningsmodell där parterna som är i konflikt med varandra får hjälp av speciellt utvalda 

och utbildade elever, medlare, att lösa sin konflikt. Konflikten bör inte ha hunnit högre än till 

nivån bestraffning i konflikttrappan (s 7) för att medling skall vara ett effektivt alternativ. Det är 

eleverna som är i konflikt som själva kontaktar medlarna. Konfliktlösningen börjar med att 

medlarna lyssnar på de olika parterna, var för sig eller tillsammans, där får parterna en möjlighet 

att ge sin syn på konflikten och orsaken till dess uppkomst. Efter detta får de båda parterna en 

möjlighet att lämna sina förslag till lösning. Medlarna protokollför vad som sägs vid mötet och 

kommer sedan med sitt medlingsförslag som baseras på parternas önskemål. Överenskommelsen 

dokumenteras sedan i ett avtal som undertecknas av båda parter. Vid mötet bestäms ett datum när 

man skall träffas igen för att se om parterna har följt avtalet och att konflikten är löst. Vid 

intervjuerna med eleverna, pedagogen och projektledaren kom samma uppfattning fram om vad 

skolmedling är och hur den implementeras och används som har beskrivits i boken Medkompis 

(Lind, 2001). 
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Effekter av skolmedling 
 
Resultatet från intervjuerna med elevmedlarna och specialpedagogen visade att de upplevde att 

skolmiljön hade blivit lugnare och att antalet konflikter har blivit färre. En sak som rent visuellt 

framkom var skillnaden i klotter, sedan medlarna börjat sitt arbete hade allt klotter försvunnit. 

Medlarna trodde att dessa effekter berodde till stor del på att de börjat jobba mer förebyggande 

efter att de hade gått sin medlingsutbildning. Elevmedlarna sade att de hade blivit mer 

uppmärksamma på hur och när de skulle kontakta eller uppsöka elever som verkade ha 

”problem”. Specialpedagogen säger också att hon genom medlarna fått ”naturliga” 

kontaktpersoner ute bland eleverna. Dessa hjälper henne i hennes arbete med konflikthantering 

och skapandet av en lugnare studiemiljö för de elever som är i stort behov av detta för att kunna 

fungera i skolan. Detta stämmer med de effekter som man kunnat utläsa i de utvärderingar som 

gjorts i utlandet. 

 
 
Erfarenheter från Skolmedlingsprojekt 
 
På de intervjufrågor som gällde erfarenheter från skolmedling kom det fram att den kanske 

enskilt viktigaste faktorn för att ett medlingsprojekt skall bli lyckat och etablera sig i en skolmiljö 

är att det finns eldsjälar som ser de vinster som kan göras och är villig att låta eleverna hantera 

sina egna konflikter, rektor är kanske den viktigaste personen i dessa projekt. Detta kom 

framförallt fram vid intervjun med Marklund. Marklund framhöll också att det inte räcker med att 

”läsa boken” för att bli en bra medlare utan det krävs mycket övning och rollspel för att kunna 

lära sig hantera de olika situationer som kan uppkomma vid en medling, (bilaga 3). 

Avslutningsvis framhöll Marklund att projektet med ca 70 skolor i Norrbotten redan har, efter 

enbart några månaders verksamhet, haft två fall där medling använts för att lösa konflikter, i båda 

fallen blev utgången positiv. Projektet är dock för nystartat för att kunna uttala sig om skolmiljön 

i stort har förändrats genom det arbete som medlarna hittills utfört. Elevmedlarna har också lärt 

sig att värdera olika konfliktsituationer bättre, när det är allvar och när det är frågan om lek. De 

elever som varit i kontakt med och fått utbildning i medling är också väldigt positiva i sina 

omdömen och ser även nyttan av sin medlingsutbildning i sitt privatliv och sina framtida arbeten.        

 

 



 19

Diskussion 
 
Inledning 
 
Studiens syfte är att beskriva vad skolmedling är och undersöka effekter av skolmedling och 

erfarenheter av skolmedlingsprojekt. Diskussionsavsnittet inleds med en resultatdiskussion där vi 

relaterar våra resultat till den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning inom området. 

Därefter följer vår motivering och kritiska reflekterande över hur väl våra slutsatser som dragits 

är rimliga med hänsyn till undersökningens omfattning och svagheter. I detta stycke reflekterar vi 

även över vår undersöknings överensstämmelse och pålitlighet. Under rubriken pedagogiska 

implikationer diskuterar vi hur skolmedling kan användas i skolans vardag. Under följande rubrik 

fortsatt forskning diskuterar vi vad som kan vara värt att beakta i den framtida forskningen. Som 

avslutning har vi med en sammanfattning där vi bland annat diskuterar skolmedlingens möjlighet 

att bli en etablerad konfliktlösningsmodell. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Vad är skolmedling? 
De två projekt som vi har studerat i denna uppsats har båda följt Linds modell för skolmedling 

(Lind, 2001). Idén till denna modell skriver Lind att hon hämtat från England där hon arbetade 

med skolmedling i många år (ibid). Modellen stämmer även väl överens med modeller vi läst om 

i litteratur från USA (Bodin 1998, Schrumpf 1997). 

 

Medlingens grunder är att eleverna själva ska lösa sina egna konflikter utan inblandning av 

vuxna. Kritiker tycker att det är ett för stort ansvar att överlämna till eleverna och att det behövs 

någon form av vuxen auktoritet för att överenskommelserna mellan eleverna skall hållas. Vi 

anser dock att de resultat som visats från olika länder tydligt visar att eleverna klarar av att lösa 

sina konflikter och att överenskommelserna hålls (Laestadius-Stridsman 2003; Marklund 2003; 

Bodine 1998; Schrumpf 1997). En annan positiv effekt är att de elever som genomgår 

medlingsutbildningen får en förmåga att se och känna igen konflikter och att skilja på vad som är 
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allvar och vad som är lek. Detta leder i sin tur till att elevmedlarna ser med andra ögon på vad 

som händer runt om på skolan och ingriper eller stöttar innan det utvecklas till konflikter. I 

Bräcke uttryckte elevmedlarna att det klotter som funnits på skolan hade försvunnit helt. Vi tror 

att detta är en följd av att eleverna känner ett större ansvar för vad som händer med den totala 

miljön på skolan och att detta grundar sig på att de vuxna ger eleverna en chans att ta ansvar för 

sina liv och ta konsekvenserna av hur de hanterar sina konflikter. För att kunna ta detta ansvar 

måste de utbilda sig och förstå vad konflikter är och hur de utvecklas. I Lpo 94 står bland annat 

att eleverna skall lära sig leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja 

att handla också med deras bästa för ögonen. Detta stämmer väl överens med teorin bakom 

medling att skolmedling tar utgångspunkt i behovsuppfyllelse (Lind, 2001). Istället för att 

fokusera på problemet vid medling ska man fokusera på känslorna och rörelsen så att det går i 

riktning mot att må bättre. Det gäller att eleverna kan visa empati för att kunna bli bra 

konfliktlösare (Boserup, 2005).  

 

Effekter 
Resultaten i Bräcke pekar på att elevmedlarna har lärt sig vad konflikter är och hur de uppstår och 

det är kanske därför det nästan aldrig uppstår några större konflikter som behöver gå till regelrätt 

medling. Det kan tyda på att de har blivit duktigare på att sätta sig in i andra människors situation 

och lyssna på deras känslor. I intervjuerna säger också elevmedlarna att största förtjänsten med 

skolmedlingsprogrammet har varit det förebyggande arbetet. Eleverna har lärt sig se skillnad på 

lek och allvar samt är mer uppmärksamma om någon kamrat är ensam och inte ser ut att trivas. 

Bräcke skola har bestämt att medlingsparen skall bestå av både en kille och en tjej, dels för att om 

det är en tjej och en kille som är i konflikt då är båda sidor representerade av en medlare, men 

även att tjejer och killar ser saker ur olika perspektiv och det kan ge ett bredare underlag för 

lösningar. Detta har upplevts som positivt av alla parter. Resultaten från Bräcke styrks även av 

Schrumpfs redovisning i flera amerikanska skolor där våldet mellan elever har sjunkigt kraftigt 

sedan man började med medling (Schrumpf, 1997). Även positiva rapporter från Norge visar att 

medling bidrar till en bättre skolmiljö (Törngren, 2004). Det finns några forskningsstudier om hur 

skolmedling påverkar skolmiljön. En elev på Umeå universitet har i sitt examensarbete studerat 

på vilket sätt skolmedling stärker och utvecklar elever vid konflikter (Laestadius-Stridsman, 

2003). Författaren konstaterar här i sin undersökning, som liksom vår är ganska liten, att de 
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inblandade personerna är övertygade om att medling förebygger mobbning och eleverna lär sig 

hantera olika konfliktsituationer bättre än tidigare. Marklund visar även hon i sin studie på Luleå 

tekniska universitet att medling förebygger mobbning och eleverna lär sig själv att lösa 

konflikter, vilket ger en lugnare och mer harmonisk skolmiljö (Marklund, 2003). Författaren 

menar även att eleverna lär sig empati och att sätt ord på sina känslor.  

 

Erfarenheter 
Det är bara positiva erfarenheter från skolmedling som vi så här långt har erfarit. Effekterna på 

skolmiljön har varit positiva inte bara den psykiska utan även den fysiska. De personer som vi 

intervjuat är positiva. Det som ser ut att vara viktigt är att få rektorerna med i projekten samt att 

få fler vuxna på skolan involverade så att de får insyn i vad medling är och är beredd att släppa 

konflikterna till eleverna själva. 

 

 

Överensstämmelse och pålitlighet 
 
Den empiriska delen av vår undersökning är relativt liten på grund av att skolmedling är ovanlig 

när det gäller konflikthantering i svenska skolor. Resultaten i vår undersökning kan inte göras 

allmängiltiga utan får enbart gälla för vår undersökning. Vi anser dock att en jämförelse av de 

resultat som vi fått fram i vår undersökning, tillsammans med de resultat som Stridsman visar sin 

undersökning, (Laestadius-Stridsman, 2003), stämmer väl överens med vad som kunnat utläsas 

från liknande undersökningar i USA (Schrumpf, 1997). Detta sammantaget gör att resultatet av 

vår undersökning kan ha en bra pålitlighet när det gäller effekten av skolmedling. Som vi tidigare 

påpekat är skolmedling en relativt liten och okänd modell för konflikthantering därför försökte vi 

vid urvalet av intervjupersoner vara så noggranna som möjligt för att säkerställa 

överensstämmelse och pålitlighet i resultatet. Ser man på starka och svaga sidor i det urval som vi 

gjort kan man säga att svagheten ligger i att ingen av intervjupersonerna har någon längre 

erfarenhet av skolmedling och att antalet möjliga intervjupersoner ej är stort. Styrkan ligger i att 

de personer vi har valt ligger långt framme när det gäller att ha en teoretisk grund för utvärdering 

av skolmedling. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att resultatet av intervjuerna överensstämmer med tidigare 

gjorda undersökningar både i Sverige och utomlands (Laestadius-Stridsman 2003; Marklund 

2003; Bodine 1998; Schrumpf 1997). Detta stärker trovärdigheten i vår undersökning och gör att 

vi har grund för att tro att en större undersökning hade gett samma resultat.  

 

Pedagogiska implikationer 
 
I Lpo 94 står det att skolan ska verka för att elever ska lära sig förstå andra personers situation, så 

här finns en bra grund för de tankegångar som är grunden i medling. Det viktigaste är att 

implementera ett riktigt förhållningssätt och synsätt bland eleverna och att ge ungdomarna rätt 

grundvärderingar. Detta arbete med grundvärderingar och synsätt måste ingå naturligt i det 

dagliga skolarbetet. Vid sidan av det dagliga arbetet kan skolan även utbilda ett antal skolmedlare 

bland eleverna. Görs detta så kommer så småningom en kultur att uppstå med ett lugnare och 

öppnare klimat. Om det genom framtida forskning kan verifieras att resultatet från 

undersökningar som vi och övriga gjort och som visar att skolmiljön blir mer harmonisk om 

medling införs, då har skolan mycket att vinna. Skolan får mer tid över till kunskapsinlärning och 

behöver ägna mindre tid åt konflikthantering, vilket vi tror att alla som verkar inom skolan vill 

ha. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Skolmedling är ett ämne som är intressant för fortsatt forskning. Speciellt nu när Norrbotten har 

kommit igång med 70 skolor under 2005. Det skulle vara mycket intressant att följa dessa skolor i 

framtiden och se hur skolmiljön utvecklas. Ett förslag är att försöka mäta skolmiljön nu innan 

projektet kommit igång och sedan mäta samma parametrar när projektet pågått ett par år. Då 

kanske det går att påverka politiker att satsa på medling i både skolan och övriga vardagslivet så 

det inte går som för betänkandet i riksdagen 2003 av Davidsson (kd) som föreslog att elever som 

vill skall kunna få möjlighet till handledd medling (Ub.492 yrkande 8), detta betänkande avslogs 

tyvärr av riksdagen. Vi tror också att om forskningen skulle utvidgas så att den även undersökte 

om det fanns en samhällsekonomisk vinst med ett införande av skolmedling, så skulle detta ge 

ytterligare argument som visar att skolmedling bör införas som modell för konflikthantering i alla 
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skolor i Sverige. Dessa samhällsekonomiska effekter nämner även Lind i sin bok Medkompis när 

hon skriver om teorier och vilka centrala grundvärderingar och goda spridningseffekter som 

förstärks genom medling (Lind, 2001).    

 

 

Sammanfattning 
 
Vår uppfattning är att skolmedling ger goda effekter för skolmiljön och där är det främst det 

förebyggande arbetet som ser ut att ge bäst resultat. Bara medlingsutbildningen och att skolan 

fokuserar på att lösa konflikter genom kommunikation ger så pass bra resultat att vi törs säga att 

skolmedling är ett bra alternativ för att lösa konflikter och förebygga mobbning. För att 

skolmedling ska genomföras i praktiken krävs det att skolan får med sig rektorerna. Vi spekulerar 

i om det behövs ett stöd för skolledarna genom en lag som kräver att medling tillämpas i svenska 

skolor. 

 

Det vi ser som risker är att det kan bli för få vuxna inblandade och det hela hänger på några få 

eldsjälar. Vad händer med medling om dessa personer slutar eller tappar sugen? Det andra 

problemet med för få vuxna inblandade är att de vuxna som inte är lika insatt i medling kanske 

inte släpper sina elevers konflikter till medling utan agerar som de alltid tidigare gjort, alltså löser 

dem själva. Till exempel genom de olika rollerna som vi beskriver i teoridelen (domarroll, 

polisroll, hotelserollen och offerrollen). 

 

Som avslutning kan man säga att medling inte löser alla skolans arbetsmiljöfrågor men är ett 

mycket bra komplement. 
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BILAGA 1 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
ELEVER  
 

• Hur blev ni medlare? 
 

• Hur var utbildningen? 
 

• Hur lång var er utbildning? 
 

• Hur ska en bra medlare vara? 
 

• Vilka är/blir medlare? 
 

• Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor som medlare? 
 

• Vad ska ni tänka på som medlare? 
 

• Hur ser era klasskompisar på er när ni är medlare? 
 

• Vad är konflikt för er? 
 

• Hur uppstår konflikter? 
 

• Är det någon skillnad på hur ni hanterar konflikter före och efter medlarutbildningen? 
 

• Har ni blivit bättre på att hantera konflikter även utanför skolan? 
 

• Vad är det som kan göra att en vanlig konflikt trappas upp och blir större? 
 

• Vad är medling för er? 
 

• Hur går en medling till? (Vi ställde följdfrågor som vi tog från kör - schemat för 
skolmedling.  

 
• Vad är det svåra vid en medling? 

 
• Har ni någon att prata med efter en medling? 

 
• Har ni märkt någon skillnad på skolmiljön före och efter ni började med medling? 

 
• Vad är största skillnaden? 

 



 

• Tror ni skolmedling kan vara en metod att förebygga mobbning? 
 

• Vad är det bästa med medling? 
 

• Vad för erfarenheter vill ni dela med er till dem som precis ska börja med medling? 
 

• Vad är största förtjänsten? 
 

• Vad är största svårigheterna? 
 
 
Frågorna till lärarna är samma som för eleverna förutom att vi har lagt till några frågor. 
 
LÄRARNAS tilläggsfrågor 
 

• Har ni haft några andra projekt mot mobbning eller konfliktförebyggande modeller? 
 

• Hur startade projektet skolmedling? 
 

• Efter vilken skolmedlingsmodell arbetar ni? 
 

• Berätta om medling ur ett genusperspektiv? 
 

• Har de vuxnas beteende ändrats vid konflikter? 
 

• Vilka svårigheter ser ni för att skolmedling ska leva vidare? 
 

• Med de erfarenheter ni har idag, skulle ni även då ha startat projektet för ett år sedan?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA2 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
PROJEKTLEDARE SKOLMEDLING NORRBOTTEN 
 
 

• Berätta om konfliktteorierna bakom medling? 
 

• Hur är projektet i Norrbotten uppbyggt? 
 

• Hur långt har det kommit? 
 

• Vad har du för åsikter om Eleonor Linds modell? 
 

• Vad är det för skillnad på modeller från ex USA? 
 

• Berätta om medling ur ett genusperspektiv? 
 

• Vilka effekter har du upplevt att medling ger? 
 

• Har lärarnas beteende kring konflikter förändrats? 
 

• Vad är det svåra med medling? 
 

• Vad är det viktigaste för att medling ska leva vidare? 
 

• Vad för erfarenheter delar du med dig till skolor som ska börja med medling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 
 

Case: "Du är taskig - det kan du vara själv" (Lind 2001)., 

 

Emma och Sara går i femte klass. Sedan första klass har de varit bästisar, alltid tillsammans både 

i och utanför skolan. Mitt i terminen flyttar Louise till skolan. Louise är adopterad från Korea. 

Hon kände sig mobbad och bytte skola. Emma och Sara tar glatt emot Louise och hjälper henne 

till rätta. 

 

Efter någon tid börjar Sara och Louise att vara mera med varandra, också efter skoltid. 

Det väcker starka känslor hos Emma som känner sig sviken. Emma försöker få Louise att vara 

med henne istället för med Sara, bl.a. genom att prata illa om Sara. Louise är glad för att det 

äntligen är någon som vill vara vän med henne, och hon gör mycket för att hålla kvar Sara, t.ex. 

ger hon henne presenter. Emma och Saras relation blir mer och mer spänd vilket passar Louise 

fint. En dag hittar klassläraren Sara och Emma i ett våldsamt gräl och föreslår att alla tre 

flickorna talar om problemen nästa dag efter skolan. 

 

Medlingen fortlöper såhär:  

 

Medlaren: Det är bra att ni kan avsätta lite tid idag för att prata om vad det är som händer 

mellan er. Jag hoppas att ni kan hitta några bra lösningar på problemen. Jag vill inte själv komma 

med förslag på vad ni ska göra, det tror jag att ni gör bäst själva. Jag vill bara hjälpa er att prata 

med varandra på ett förnuftigt sätt. 

Innan vi börjar, vill jag gärna att vi avtalar om några regler. Den första regeln är att ni inte får, 

avbryta varandra. Den andra regeln är att ni pratar snällt till varandra, inte använda några öknamn 

eller liknande. Den tredje regeln är att ni ska göra ert bästa för att hitta fram till en lösning. Den 

sista regeln är tystnadsplikt, dvs. ni får inte berätta för andra om det som sagts här idag. 

 

Kan du följa de reglerna, Sara? 

Sara: OK. 

Medlaren: Och du, Emma? 



 

Emma: Ja. 

Medlaren: Kan du börja Emma med att berätta vad du tycker det är som gått snett mellan er? 

Emma: Det är Louise fel alltihop. 

Medlaren: (tiger). 

Emma: Ja, hon har förstört allt mellan Sara och mig. 

Medlaren (ställer öppna frågor): Kan du utveckla vad du menar? 

Emma: Innan Louise kom, var Sara och jag bästisar. Nu är vi ovänner hela tiden. 

Medlaren (tiger). 

Emma: Jag blir sur över att en sådan "Korea-unge" kommer och börjar köpa min bästa 

kompis och snacka skit om mig. 

Medlaren (påminner om regeln att inte använda öknamn): Kom ihåg att du alldeles nyss 

ingick ett avtal om att inte prata fult om varandra. 

Emma: Jag är bara så arg. 

Medlaren (summerar och modellerar): Du upplever att det gått snett mellan dig och Sara efter 

det att Louise kom till klassen. Du menar att Louise försöker ge Sara saker för att vara kompis 

med henne. Har jag förstått dig rätt? 

Emma: Jo. Jag har glömt att berätta att när Sara och jag har bestämt att vara med varandra efter 

skolan, så ändrar Sara sig precis i sista ögonblicket. Hon säger att hon hade glömt att hon hade 

lovat att vara med Louise. 

Medlaren (frågar efter känslor): Ja. Hur känner du dig då, Emma? 

Emma: Jag blir fruktansvärt ledsen av det? 

Medlaren: Du blir ledsen av det (paus). Låt oss höra vad Sara har att säga. Kan du berätta, 

Sara? 

Sara: Emma överreagerar helt vilt. Hon tror att hon kan bestämma vem jag ska vara med. 

Medlaren (ställer öppna frågor): Kan du utveckla vad du menar? 

Sara: Det stämmer att jag är med Louise efter skolan, men det är för att jag tycker att vi har kul 

ihop. Det är bara för Emma att vara med. Hon har fått det erbjudandet. Men hon vill inte. 

Emma: Det är inte sant. 

Medlaren (påminner om regeln att inte avbryta): Just nu pratar Sara. Jag vill be dig komma 

ihåg avtalet om att inte avbryta varandra. 

 



 

Sara: Det var bra att Louise kom till klassen. Jag hade börjat tycka att Emma och jag var för 

mycket med varandra. Det är inte Louise fel att Emma och jag inte ses så mycket mera. Emma får 

gärna vara med oss, bara hon inte kallar Louise öknamn. 

Medlaren (summerar och klarlägger känslor): Du berättar att du behövde få nya kamrater, och 

då Louise kom till klassen var det en god möjlighet till en ny vänskap. Du menar att ni kan vara 

tillsammans alla tre, men att Emma inte har velat vara med er. Hur påverkar det dig? 

Sara: Jag är irriterad. 

Medlaren (upprepar): Du är irriterad (paus). 

Sara: Ja. 

Medlaren (går till 2:a fasen och frågar efter behov): Låt oss nu se på vad som kan bana väg ut 

ur problemen. Vad vill du ha ut av vårt samtal här idag, Emma? 

Emma: Jag vill komma överrens med Sara om hur ofta vi kan var med varandra. 

Medlaren: ja, och mer? 

Emma: Jag vill veta att det vi lovar, kommer att hållas. 

Medlaren (summerar): Du behöver känna dig säker på att det avtal ni ingår kommer att hållas, 

och du vill veta hur mycket du och Sara kan vara med varandra på fritiden. Vad vill du Sara? 

Sara: Att Emma inte säger saker som inte stämmer. Och att Emma inte blir sur bara för att jag är 

med Louise: 

Medlaren: Så du vill vara säker på att du kan vara med Louise utan att Emma blir sur, och du vill 

inte att Emma berättar saker om dig som du menare inte stämmer. 

Medlaren (föreslår problemformulering): Låter det inte som att de problem ni ska hitta 

lösningar på, är huruvida ni kan ge varandra säkerhet. 

Emma vill vara säker på att hon kan ingå avtal med Sara som hålls. 

Sara vill inte att det sägs något om henne som inte stämmer, och hon vill att hennes rätt att själv 

bestämma vem hon vill vara med respekteras. 

Medlaren (går till tredje fasen: Nu ska ni hitta lösningar. Kom med alla idéer ni har på hur ni 

kan ge varandra den säkerhet ni var och en vill ha. Jag skriver era idéer på tavlan. Kom bara fram 

med alla förslag.  

Sara: Vi kan lova varandra att vi inte får säga något som inte stämmer. 

Emma: Om vi har bestämt att vara med varandra, kan det inte bara ändras. 

Medlaren: Kan ni hitta fler lösningar? 



 

Emma: Jag tycker Sara ska sluta ta emot presenter av Louise. 

Medlaren: Sara, vad kan du göra för att Emma ska känna sig säker? 

Sara: Jag kan hålla det vi lovat och inte ändra mig i sista ögonblicket. 

Medlaren:  Ja, något mer? 

Sara: Jag kan föreslå att vi är mer tillsammans alla tre. 

Medlaren: Ja Emma, vad förslår du? 

Emma: Jag kan sluta bli sur när jag hör att Louise och Emma ska vara med varandra. Jag kan 

kanske föreslå något som vi alla tre kan göra? 

Medlaren: Nu har ni följande förslag: 

 Avtala att ni inte får säga något om varandra som inte stämmer. 

 Avtala att ni inte kan ändra er när ni bestämt att vara tillsammans. 

 Alla tre är mer tillsammans. 

 Emma kommer att sluta bli sur när hon hör att Louise och Sara ska vara 

 Tillsammans. 

Medlaren: Har ni fler förslag? 

Emma: Räcker det inte? 

Medlaren: (går till fjärde fasen): Låt oss bara säga det –det ser ut att vara många bra idéer till hur 

ni kan få det bättre med varandra. Vilka förslag tycker du, Emma, ger dig störst säkerhet för att 

avtalen hålls? 

Emma: Jag tycker bäst om avtalet om att inte kunna ändra på det man bestämt om att vara 

tillsammans. 

Medlaren: Om du får ett sådant avtal, vad är du då villig att gå med på Emma? 

Emma: Då kan jag lova att jag inte säger saker som inte stämmer, om Sara. 

Medlaren: Sara, vilka lösningsförslag ger dig säkerhet? 

Sara: Ett avtal med Emma om att inte ljuga om mig. 

Medlaren: Om Emma lovar det, vad kan du göra då? 

Sara: Inte ändra på det jag bestämmer med Emma. 

Medlaren: Något mer? 

Sara: Föreslå att vi gör något alla tre. 

Medlaren: Nu ser det ut som att ni kan ingå följande avtal med varandra: 

 Emma, Sara och även Louise ska vara mer tillsammans alla tre framöver. 



 

 Emma lovar att hon inte ska säga något om Sara som kanske inte stämmer. 

 Sara lovar att inte ändra på det hon bestämmer med Emma. 

 Sara lovar att vara mer uppmärksam på att föreslå saker, som alla tre kan vara  

 med på. 

Medlaren: Är ni nöjd med dessa avtal? 

Emma. Ja, dom är bra 

Sara: Jag tror att det kommer bli mycket bättre mellan oss om vi håller dessa avtal. 

Medlaren: Ska vi då säga att ni båda gör en insats för att lösa problemen på det sätt vi  har 

avtalat? 

Båda: Ja 

Medlaren: Slutligen vill jag fråga vad ni tycker att andra ska få veta om era avtal? 

Sara: Jag tycker inte att de ska veta mer än att vi har gjort ett avtal om hur vi ska vara 

tillsammans framöver, inte mer. 

Emma: Jag håller med. 

Medlaren: Då är det ett avtal. Vi har ett uppföljningsmöte onsdag om tre veckor. Tack för idag. 

Hej då. 

 

 




