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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort vårt examensarbete möjligt. Speciellt vill vi tacka 
både elever och lärare på vår praktikskola, som givit oss tid och utrymme att genomföra 
undersökningen. Dessutom vill vi även tacka vår handledare Anna Vikström för hennes råd 
och vägledning genom arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för att vi 
lyckats bra med att samarbeta och att vi kunnat hantera de konflikter som uppkommit! 
 
 
Piteå, december 2003 
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Stina Westbom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om vi kunde öka förståelsen hos eleverna för 
hur konflikter kan förebyggas och hanteras genom olika metoder och övningar. Vi 
genomförde vårt arbete på en skola i Piteå kommun, där undersökningsgruppen bestod av 
femton elever i år tre. För att få svar på om elevernas förståelse hade ökat, använde vi oss av 
kontinuerliga intervjuer och loggböcker som eleverna reflekterade i. Vi gjorde dessutom egna 
iakttagelser under övningarna, som vi skriftligt reflekterat över i en egen loggbok. Vi anser att 
resultatet visade att eleverna fick en ökad förståelse för att hantera och förebygga konflikter. 
För att uppnå ett mer reliabelt resultat anser vi att det krävs mer tid till övningar och metoder. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
I vår utbildning ingår det att skriva ett examensarbete på tio poäng. Vi har valt att fördjupa oss 
i ett ämne som vi tror att vi kommer att dra stor nytta av i vårt framtida yrke som lärare. 
Under våra tidigare praktikperioder har vi erfarit att; konflikthantering inte är ett lätt ämne 
och att konflikterna inte heller är enkla att handskas med. Dessutom anser vi att våra 
kunskaper inte varit tillräckliga i ämnet för att hjälpa eleverna. Vi valde därför 
konfliktförebyggande arbete och konflikthantering som ämnesfördjupning, eftersom det 
uppkommer konflikter dagligen i det mänskliga samspelet och det är viktigt att vi får en mer 
grundläggande kunskap om hur man hanterar dem. Det är också viktigt att vi lär oss varför 
konflikter uppstår, hur de kan förebyggas och vilka konflikthanteringsmetoder som finns att 
tillgå. Målet med ämnesfördjupningen är att vi hoppas kunna hjälpa eleverna att starta en 
process hos dem där de själva, så småningom, ska kunna förebygga och hantera konflikter. 
 
 
Förankring i styrdokumenten 
 
Lpo 94 
I styrdokumentet Lpo 94 står att läsa om mål att sträva mot som visar vikten av att tänka på 
och respektera sina medmänniskor. En målsättning är att varje elev ska känna trygghet och 
kunna förstå andra människors situation. Styrdokumentet betonar även vikten av att varje elev 
utvecklar sin förmåga att uttrycka medvetna etiska ställningstaganden, som är grundade på 
kunskaper och personliga erfarenheter. 
 
I skolan är det viktigt att alla visar respekt för den enskilda individen och utgår från ett 
demokratiskt förhållningssätt i det dagliga arbetet. Styrdokumentet tar även upp vikten av att 
motverka trakasserier och förtryck av individer. Skolan ska präglas av solidaritet mellan 
människor. 
 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 
om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten… Tendenser 
till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” 

(Lpo 94, s.5) 
 
En av lärarens uppgifter är att öppet diskutera olika värderingar, uppfattningar och problem 
med eleverna. All skolpersonal ska uppmärksamma och förebygga alla former av kränkande 
behandling. 
 
Piteå kommuns barn- och utbildningsplan 2001-2004 
I Piteå kommuns barn- och utbildningsplan poängteras vikten av att alla barn och vuxna 
förstår hur det egna beteendet påverkar relationen till andra individer. Vidare står det att all 
skolpersonal ska kunna hantera konflikter och Piteå kommun har som mål att alla lärare skall 
genomföra kompetensutveckling i ämnet konflikthantering. Vår praktikskolas lokala 
arbetsplan tar även den upp vikten av att all skolpersonal ska kunna hantera konflikter.  
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Konflikter 
 
Definition av ordet konflikt 
Ordet konflikt härstammar från latinets ”conflictus” som betyder sammanstötning, 
motsättning eller tvist. Maltén sammanfattar begreppet konflikt så här: 
 

”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) 
 
Enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (1996) är Lewins (1951) förklaring av samma 
karaktär som Maltén. Lewin beskriver konflikten som en ”kollision mellan olika kraftfält”, 
där krafterna både kan vara negativa och positiva. Lennéer Axelsson och Thylefors refererar 
även till Coser (1971) som i stället framhåller att konflikten är en kamp om status, makt eller 
resurser, där de stridande parterna dels vill få sina önskningar uppfyllda och dels neutralisera, 
skada eller undanröja sina rivaler. Enligt ytterligare en författare, Esbjörnsdotter (1994), 
definieras konflikter som att två eller flera parter inte uppnår det de behöver eller önskar, 
vilket gör att de aktivt söker sina egna slutmål. Det är ett tillstånd där man är beroende av 
varandra och där minst en part känner ilska mot den andra. Esbjörnsdotter påpekar dock att 
skillnader i åsikt och oenighet utan aggression inte definieras som en konflikt. 
 
Olika synsätt på konflikter  
Enligt Carlander (1990) kan konflikter uppstå genom att man: 
 

• har oförenliga värderingar, mål och intressen, 
• gör en feltolkning av en situation, 
• har otillfredsställda grundläggande behov, 
• har reaktioner på fientlighet, hot eller tvång och/eller 
• försöker hindra någon annan i hans/hennes verksamhet.  

 
Esbjörnsdotter (1994) betonar att konflikter är en naturlig del av livet, de finns överallt där 
människor vistas och kan inte undvikas. Vi måste i stället lära oss att leva med dem och 
hantera dem.  
 
Många människor ser konflikter som något obehagligt och väljer därför att förtränga eller 
vägra se dem. Om motsättningarna fortsätter blir individen tvungen att se och erkänna 
problemet, med hopp om att allt skall ordna sig, utan att åtgärder behöver vidtas. Förr eller 
senare dyker problemen upp på nytt och är då ofta stora och svåra att hantera (Maltén, 1998). 
I boken Konflikter - vad vill de lära oss (Brodal och Nilsson, 1999) går att läsa att konflikter 
är sammanstötningar som anses nödvändiga, utvecklande och lärande. Författarna menar att i 
många konflikter idag är det mer frågan om en inre hållning än om de yttre lösningarna man 
kan komma fram till. Konflikter är en process där respekten för den andre parten gradvis 
minskar och till slut ses den andre som ett objekt, inte en människa.  
 
Utas Carlsson (2001) skriver att det är viktigt att vi inte ser konflikter som något negativt. 
Tvärt om ska vi se konflikter som positiva och utvecklande. Det är ofta våra erfarenheter och 
vår dåliga förmåga att hantera konflikter, som gör att vi ser negativt på dem. Detta kan göra 
att vi känner en maktlöshet inför konfliktsituationer och i stället för att lösa och/eller hantera 
konflikten väljer vi att ignorera, förneka eller skjuta upp den.  
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Det finns alltid en stark partisk ingrediens i vad som är en konflikt för den enskilde. Det kan 
bland annat bero på hur konfliktkänslig den berörda är. Somliga ser konflikter och problem 
som identiska, men alla problem är definitivt inte konfliktladdade. Däremot innebär de allra 
flesta konflikter hinder eller problem (Lennéer Axelson, Thylefors, 1996). Wahlström (1996) 
framhåller att det är sällan man hör uttryck som ”möjlighet till växande” eller ”utveckling” 
när det gäller att associera till ordet konflikt. Konflikter kan vara en möjlighet till både 
mognad och utveckling trots att de för de flesta är smärtsamma medan de pågår. Men det 
finns även konflikter som är ett stort slöseri med resurser, konflikter uppkomna via 
missförstånd. 
 
Nilsson (1993) betonar att det finns olika typer av konflikter som man måste skilja på – 
sakliga konflikter (där man är oense om fakta), åsiktskonflikter (kontroverser), psykiska 
konflikter (inre konflikter), värderingskonflikter, relationskonflikter och intressekonflikter 
(där en part inte kan vinna utan att den andre förlorar). 
 
Harkort-Berge och Nilarp (2001) skriver att lärare måste utveckla sin förmåga att skilja på 
konflikt och konflikt. De måste även söka strategier för att ”skjuta över” så många av 
problemen som möjligt till eleverna, för att undvika utbrändhet och stress. Författarna förstår 
om detta kan ses som en märklig inställning, men anser att lärarnas vardag är så sprängfylld 
av ansvar och små problem att de måste lära sig att inte ta på sig övermäktiga bördor. 
 
 
Förebygga konflikter 
 
Wahlström (1996) och Lind (2001) har många exempel på övningar att använda sig av i 
klassrummet för att förebygga konflikter. Wahlström lägger stor vikt vid de mellanmänskliga 
kompetenserna och menar att det är lärarens uppgift att förmedla dem till eleverna. 
Samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga är två viktiga kompetenser för att konflikter 
ska kunna förebyggas. Det är även viktigt att bli medveten om sina egna och andras känslor i 
olika situationer. 
 
Trygghet 
Om man ska försöka bestämma en idealbild, när det gäller egenskaper och färdigheter hos en 
elev som är på väg ut ur grundskolan, så kan man med stor sannolikhet vara säker på att de 
flesta bland skolfolk sätter trygghet högst. När man vid så kallat visionsbyggande på olika sätt 
klargör hur den blivande samhällsmedborgaren bör kunna fungera och vilka egenskaper han 
eller hon bör ha, är trygghet bland de viktigaste kriterierna (Wahlström, 1993). 
 
Vad innebär det då att vara helt trygg? Enligt Wahlström (1993) betyder det bland annat att 
våga stå för sin åsikt även om ingen annan tycker likadant och att inte känna att avvikande 
åsikter är hotfulla. Våga pröva nya saker även om man är osäker på att lyckas, våga vara sig 
själv både till det yttre och inre och vara generös mot andra. Att skapa trygghet i en grupp gör 
att eleverna  stärker sitt självförtroende, uppträder mer ansvarsfullt och presterar bättre i 
skolarbetet. Det är viktigt att tillsammans träna att se positiva saker i livet, hos sig själv och 
varandra. Det är också viktigt att prata mycket om känslor och försöka hitta nya ord för hur 
man känner. För att barnen skall känna trygghet är det viktigt att de har rätt att avstå, välja 
bort de övningar som känns hotfulla eller närgångna (Wahlström, 1993). 
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Känslor  
När människor ska försöka reda ut en konflikt fastnar de ofta vid vad som hände och vad 
problemet är. Detta är naturligtvis viktigt att ta upp, men för att förstå varför det hände måste 
man också se vilken roll känslorna har spelat. Det är viktigt att arbeta med känslor, speciellt 
tillsammans med barn och ungdomar, där ledaren måste vara tydlig att visa att de alltid får 
visa sina känslor men inte alltid får sin vilja igenom.  
 

”Att ha tillgång till sina egna känslor och ha insikt om att andras känslor och reaktioner 
oftast inte är identiska med ens egna, är en vik tig förutsättning för att kunna reda ut 
konflikter.” 

(Wahlström, 1996 s.41) 
 
Känslor spelar en stor roll i allt vi gör och den största anledningen till att en del konflikter blir 
så stora som de blir, är att det finns starka känslor inblandade. Det är först när man erkänt för 
sig själv att man känner det man känner, som man kan ta itu med verkligheten. Det är ofta 
många olika saker som avgör hur en person reagerar känslomässigt inför personer och 
individer (Wahlström, 1996). 
 
Samarbete och kommunikation 
Genom att samarbeta uppnår människor en större förståelse och tolerans, vilket leder till 
öppenhet och motverkar försvarsinställningar. Undersökningar som är gjorda visar på att 
klasser med många grupparbeten har färre outsiders. Skolan har en viktig uppgift i att träna 
barns förmåga till samarbete och konfliktlösning (Åberg, 1994). Lind (2001) menar att i 
dagens skola är grupparbete inte lika vanligt. Istället verkar det som om det är individens 
självständighet som hyllas. En av de grundläggande byggstenarna för att vi tillsammans ska 
kunna lösa problem är samarbete. Samarbetsövningar upplevs ofta som roliga, är det roligt 
medan man lär sig går inlärningen fortare och då kommer man ihåg informationen längre.  
 
Samarbetsövningar tvingar oss att kommunicera. De kan ge förståelse för olikheter och en 
känsla av samhörighet (Nyberg, 2002). För att vi ska kunna förstå och leva i harmoni med 
varandra är det viktigt att kunna kommunicera. Många konflikter beror på missförstånd då vi 
inte lyssnar på varandra ordentligt. Konflikter kan inte lösas förrän vi har lyssnat, talat och 
bekräftat varandra (Lind, 2001). 
 
Kommunikation består av två delar, den icke-verbala och den verbala. Det är inte bara vad 
människor säger utan hur de säger det som gör att vi förstår dem. Ansiktsuttryck, 
kroppsspråk, rörelser, tonfall och naturligtvis ordval påverkar kommunikationen människor 
emellan (Lind, 2001). En viktig del i all kommunikation är aktivt lyssnande, vilket innebär att 
lyssna till orden, tonfallet och kroppsspråket. Ofta tänker människor så mycket på vad de 
själva ska svara att de inte uppfattar vad andra har sagt (Wahlström, 1993). 
 
För att bli bättre på att kommunicera anser Wahlström att man måste träna på dessa 
färdigheter: 
 

• Att se och inse att alla inte är som man själv. 
• Att ha tillgång till sina egna känslor – och förstå andras. 
• Att bli medveten om betydelsen av kroppsspråket. 
• Att tala så att andra förstår vad man menar. 
• Att lyssna så att man förstår vad andra menar. 

 (Wahlström, 1996 s.15)  
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Konflikthantering  
 
Författare inom detta område använder sig av olika begrepp, till exempel konflikthantering, 
konfliktlösning och konfliktbearbetning. Carlander (1990) använder sig av de två senare 
begreppen. Maltén (1998) däremot använder begreppet konflikthantering eftersom han anser 
att vissa konflikter inte går att lösa, däremot går det att erkänna och hantera dem. Konflikter 
kan även vara så enkla och banala att de inte är värda att slösa energi på, förmodligen löser de 
sig själva.  
 
Westblad-Dicks (2000) anser även hon att alla konflikter inte går att lösa. Men man måste 
försöka att göra något när en konflikt uppstår. Man kan lyfta konflikten till ytan, titta på den 
noggrant, åtgärda det som går att åtgärda, finna sig i varandras synpunkter och lägga 
konflikten åt sidan. Carlander (1990) framhåller att det inte finns någon universal lösning på 
hur konflikter kan eller bör lösas, detta på grund av att konfliktorsakerna är många och det 
finns många olika sätt att se på konflikter. Genom att lära sig hantera konflikter med bättre 
metoder än fysiskt våld kan våldshandlingarna minska. Om barnen är medvetna om att 
konflikter kan lösas utan vinnare eller förlorare, kan deras självförtroende öka. Dock är det 
viktigt att tänka på att det finns lika många metoder som det finns konflikter. Lind (2001) 
påstår däremot att konflikter är svårartade motsättningar som måste lösas.  
 
Wahlström (1996) hävdar att för att hantera konflikter måste individerna kunna kommunicera. 
Konflikthantering bör vara ett ämne i skolan så att alla får en chans att lära sig lösa konflikter 
på ett konstruktivt sätt. Det handlar om en ”livskunskap” som alla borde ha med sig ut i livet.  
 

”Att hjälpa det uppväxande släktet att hantera sina konflikter är ett 
utomordentligt viktigt arbete. Det är en del av det fredsarbete som förefaller mer 
och mer livsavgörande för denna och kommande generationer.”            
                                                                                              (Wahlström, 1996 s.10) 

 
Nyberg (2002) hävdar att det bästa sättet att hantera konflikter är att ge eleverna verktyg att 
själv ta itu med dem. Författaren menar att barnen växer och utvecklas med respekt för 
varandra och demokratin som samhällsmodell. 
 
Barns förmåga till konflikthantering är starkt relaterad till deras ålder och mognad. En vanlig 
orsak till att yngre barn inte klarar att lösa en konflikt eller att de väljer en egocentrisk lösning 
är att de inte till fullo förstår situationen. Kanske klarar de inte av att skilja på person och sak. 
Allt eftersom eleverna blir äldre och får mer träning i att lösa konflikter kan vuxna kräva mer 
av dem (Åberg, 1994). Flickor och pojkar har olika strategier för att hantera konflikter. 
Flickorna löser dem indirekt genom att prata om varandra med sin utvalda bästis. Det är 
mindre vanligt att de har en rak kommunikation till den som de är osams med. Pojkarna 
vänder sig direkt till den som de är osams med och löser ofta sina problem med slagsmål, 
hotelser och hån. Detta kvinnliga och manliga beteende har en benägenhet att sitta kvar även i 
vuxen ålder om barnen inte får hjälp att hantera sina konflikter mer kreativt (Wahlström, 
1996). 
 
Om konflikten inte går att lösa är det viktigt att komma ihåg att man kan vinna nya insikter 
och kunskaper om sig själv och sina medmänniskor. Det finns två konflikthanteringsmetoder 
som är medfödda; kamp och flykt. Dessa behöver inte läras in, det är i stället de metoder och 
tekniker som vi lär genom oss själva och i samspel med andra som är viktiga (Esbjörnsdotter, 
1994). 
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Carlander (1990) menar att en viktig del i all konfliktlösning är att kunna förstå och ha 
förmåga att leva sig in i andra människors situation. För detta krävs att man redan som barn, 
genom trygghet, respekt och acceptans, har fått utveckla ett ömsesidigt tänkande. Det krävs 
aktiva insatser från de vuxnas sida för att uppnå ett klimat, där alla kan hantera konflikter. 
Däremot är det viktigt att inte agera domare eller kasta sig in i konflikten omedelbart, utan att 
ta reda på vad konflikten innebär för de inblandade. Ofta ber den vuxne parterna att skaka 
hand med varandra och be om förlåtelse, vilket inte löser konflikten i sig. Kan ett positivt 
klimat skapas brukar själva konfliktlösningen ske spontant. Metoder att använda sig av kan 
vara rollspel, gruppsamtal, diskussion och övningar. Analysen är viktig i all konfliktlösning, 
eftersom parterna ofta har olika syn på orsaken till konfliktens uppkomst. Man måste ställa sig 
själv och andra frågan: –Varför har denna konflikt uppstått? Målet är att tillsammans försöka 
finna en gemensam lösning till konflikten, då får alla en känsla av att ha vunnit (Carlander, 
1990). 
 
I boken Så hanterar du konflikter (Pickering, 2002) betonas hur viktigt det är att skapa en 
lugn och trygg atmosfär på en neutral mark i en konflikthanteringssituation. Detta görs för att 
de yttre faktorerna ska ha så liten påverkan som möjligt. Den tredje parten måste kunna vara 
hård i sin bedömning av de fakta som kommer upp, men mjuk mot människorna. Att helt 
enkelt fokusera på problemet, inte personen. Det är även viktigt att fokusera på fördelarna och 
det parterna är överens om. Sök de gemensamma intressena, men föreslå inte någon 
kompromiss som tredje part. Det är upp till parterna själva att genom samarbete finna en 
lösning som båda kan godta. Det är en grundläggande framgång om man kan förstå konflikter. 
Så fort ett problem har identifierats är de till hälften lösta. 

 
Pickering (2002) presenterar även fem sätt att hantera och tillmötesgå en konflikt: 
 

• Samarbete är en form av problemlösning där alla går med vinst och parterna söker 
utbyte av information. Målet är att nå ett resultat som kan accepteras av alla. 

• Tillmötesgående  använder ofta personer med lågt självförtroende. De vill försonas så 
fort som möjligt och sätter därför andra före sig själv. 

• Dominans  är en motsats till tillmötesgående. Här läggs i stället tonvikten på sig själv 
och man bortser från andras behov. 

• Undvikande , här värderar man varken sig själv eller andra högt utan vill bara dra sig 
tillbaka. 

• Kompromissen är en slags medelväg, här kan alla ge och ta. Detta används när man 
inte kan hitta en vinna - vinna lösning.  

 
 
Modeller för konflikthantering 
 
När en konflikt väl uppstår finns inga generella regler eller metoder för att hantera och/eller 
lösa dem. Varje konfliktsituation är unik och påverkas av människorna i den. Det enda man 
kan göra är att dra riktlinjer, resten måste man pröva sig fram till (Nilsson, 1993).  
 
Brodal och Nilsson (1999) talar om fem vanliga konflikthanteringsmetoder: 
 

• Samtalsledning är en metod som koncentrerar sig på sakfrågan och ser om det finns 
några missförstånd. En tredje part finns med och är en hjälp till självhjälp för personer 
i konflikt. Man går igenom parternas syn och uppfattning på konflikten, då och då 
redogörs för vad den andre har sagt.  
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• Förmedling har som huvudsyfte att skapa en sådan situation att parterna återigen kan 
mötas och utveckla ett nytt förtroende för varandra. Även här finns en tredje part med 
men han/hon möter först de olika parterna var för sig. 

• Medling är en klassisk metod som används när parterna inte själva kan ta ansvar för 
att hitta en lösning på konflikten. Det är den tredje parten som ska hjälpa till att hitta 
lösningen och samtidigt se till så att parterna gradvis tar på sig ansvaret.  

• Skiljedom är en modell där den tredje parten avgör vad som är rätt eller fel. Detta kan 
ske till exempel i en domstol.  

• Maktingripande  förekommer om det finns risk för att parterna ska skada varandra. 
En överenskommelse nås genom en tredje part.  

 
Byréus (2001) tar upp forumspel som ytterligare en modell för att hantera konflikter.  
 
Medling 
Medling är det vanligaste metoden att ta till vid konflikthantering inom skolan. Många 
författare har också medling som grund i sina konflikthanteringsmodeller. Medling betyder att 
man försöker åstadkomma en överenskommelse eller försoning. Det är en stegvis process där 
en tredje part finns med för att underlätta för parterna att själva komma fram till en 
överenskommelse. Medling är en metod där processen är lika viktig som målet och där 
människor lär sig hantera konflikter och ta ansvar för dem, vilket är en viktig kunskap för 
elever att få. De två viktigaste frågorna inom medling är: ”Vad har hänt?” och ”Hur känner du 
inför det som hänt?”. Dessa frågor skapar ett klimat där man ofta finner mer långsiktiga 
lösningar som håller. Att ha en medlare med när en konflikt ska hanteras innebär ett större 
stöd för de båda parterna och det blir lättare att strukturera problemet och uttrycka sina 
känslor. Medlaren kan ses som en slags katalysator som hjälper till att finna lösningar som 
annars kanske skulle förbises eller uteslutas (Lind, 2001).  
 
Utas Carlsson (2001) menar att medling är ett väldigt bra sätt att lära elever ta ansvar för sina 
handlingar och framför allt hantera konflikter. Hon definierar medlaren som en person vars 
enda uppgift är att underlä tta för parterna i deras kommunikation så att de själva kan finna 
lösningarna. Medlaren ska inte ge egna förslag eller uttrycka sina värderingar. Men det är 
viktigt att komma ihåg att medling inte fungerar på alla konflikter, det är ingen 
universalmetod. I de fall där olika typer av mobbning och diskriminering förekommer bör 
man använda sig av andra metoder på grund av att det då är viktigt att sätta upp tydliga 
riktlinjer för vad som är tillåtet samt skilja mellan beteende och person. 
 
Det finns många olika modeller att använda sig av för att försöka hantera en konfliktsituation. 
Här följer några olika: 
 
Edman Ståhls medlingsmodell 
I Edman Ståhls (1999) bok om konflikthantering beskrivs en medlingsmodell som framför allt 
är anpassad till skolan. Den utgår från att den vuxnes roll hela tiden ska förändras från en 
aktiv roll mot en allt mer passiv. Först har denne rollen som samtalsledare, sedan handledare, 
därefter åhörare och slutligen uppföljare. Men författaren poängterar att denna modell inte får 
alla konflikter att försvinna, men den är ett bra redskap för eleverna att använda sig av när de 
själva ska hantera olika konflikter. Edman Ståhl förespråkar starkt att det bör finnas ett 
särskilt rum eller plats som bara används när konflikt situationer uppstår. Där lär sig eleverna 
snabbt vilka regler som gäller vilket skapar en trygghet hos alla inblandade. Genom att 
verkligen ge eleverna ordentligt med tid till konflikthanteringen menar Edman Ståhl att alla på 
lång sikt vinner tid genom att det då uppstår färre konflikter. Grundprincipen är att lösa 
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konflikten direkt, men på grund av olika omständigheterna får man ibland gå ifrån detta och i 
stället koncentrera sig på att ha löst konflikten innan dagens slut. 
 
Återberättandet är den viktigaste delen av modellen och går ut på att antingen den tredje 
parten eller motparterna återberättar vad den andre sagt, som i sin tur antingen godkänner eller 
lägger till och ändrar det som återberättats. Målet är att slutligen nå en vinna-vinna situation, 
att båda parter går ifrån samtalet som vinnare. Jag-budskapet, att beskriva hur jag känner inför 
situationen, är en annan viktig del av modellen, det ökar elevernas förståelse och empatiska 
förmåga och hjälper dem att sätta ord på sina känslor. Med hjälp av ledaren får eleverna redan 
från början lära sig att sätta ord på det de känner och tycker och sedan se vad konsekvenserna 
blir av deras handlande. 
 
Den isländska modellen 
Nemert (1997) beskriver den isländska modellen i sin bok Öppna för samtal. Det är en 
konflikthanteringsmodell från Island som är utarbetad av Adalgjarnardóttir. Modellen har som 
mål att ge möjlighet till att skapa diskussioner runt sociala konflikter och se hur man på bästa 
möjliga sätt kan lösa dem, öka den empatiska förmågan, få ett bättre klassrumsklimat och få 
eleverna att bli mer öppna och trygga. Adalgjarnardóttir menar att de flesta modeller inom 
området inte kopplar ihop sambandet mellan tanke och handling. Det går inte bara att titta på 
själva handlingen, man måste även ta hänsyn till personen själv och de bakomliggande 
orsakerna. Inskolningen av modellen sker under en sex veckors period, både för lärare och 
elever. Rekommenderat är att sedan gör ett uppehåll till nästa termin innan en ny sex veckors 
period påbörjas. 
 
Lärarens uppgift i denna modell är att planera diskussionerna och leda dem utifrån de fem 
stegen som utgör modellens stomme och kärnpunkt: 
 

1. Problemet identifieras. Man tar reda på vad problemet är och varför det är ett problem. 
2. Därefter tittar man på hur de inblandade känner sig. 
3. Vilka lösningar finns på problemet, motivera varför? Vad är det som är positivt 

respektive negativt med varje lösning? 
4. Hur ska man gå tillväga för att lösa problemet, vilken lösning är bäst? Vilka känslor 

finns inför lösningen. Innan man går vidare krävs här en enighet. 
5. Konsekvenser av problemlösningen. Vad är det bästa/värsta som kan hända? Här är 

det även viktigt att göra en alternativ handlingsplan och en konsekvensbeskrivning.   
 
Gunilla O. Wahlströms medlingsprocess i fyra steg 
Den konflikthanteringsmetod som Wahlström (1996) beskriver går ut på att bestämma vad 
konflikten handlar om. Metodens främsta syfte är att skilja på problem och person, att i 
processen få en struktur att följa och att hjälpa dem som är inblandade i konflikten att själva 
komma fram till en lösning. Dessutom förutsätts att båda parter vill ha en lösning och kommer 
att samarbeta för att uppnå detta. Det ingår i tillvägagångssättet att använda sig av en medlare 
för att hjälpa parterna att kommunicera och lyssna till varandra.  
 
Vad som kan försvåra problematiken är att individerna kan ha inre konflikter, som de är mer 
eller mindre omedvetna om. De här inre konflikterna kan gå ut över andra personer, vilket kan 
vara bekvämt om individen har en dålig självkännedom eller inte vill ta itu med sina egna inre 
konflikter. Wahlström anser att detta är en mycket vanlig företeelse. För att lära känna sig 
själv bättre och mogna som människa måste man våga se på sig själv och acceptera sig själv 
både med sina dåliga och goda sidor. Kanske är det så att det inte finns intresse av att lösa 
sina inre mörka sidor eller problem och använder istället yttre konflikter för att slippa ta itu 
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med de inre konflikterna. Medlaren måste försöka avslöja sådana undanflykter och stå fast vid 
att båda parter måste vilja komma fram till en lösning, annars är inte denna medlingsmetod 
lämplig.  
 
Det händer ofta vid medling att man börjar med att ha förutfattade meningar om hur lösningen 
ska se ut, men medling ska inte börja på det viset. Utgångspunkten är nuläget och man blickar 
framåt för att hitta den väg som med största sannolikhet kan leda till någon form av lösning 
eller ett sätt att hantera konflikten som accepteras av båda parter. Det finns problem som inte 
går att lösa och det gäller då att finna ett sätt att handskas med det här så att båda kan 
acceptera det. Medlingsprocessen, som består av fyra steg, gör det möjligt för dem som tvistar 
att fastställa sina problem, att precisera och uttrycka sina känslor och behov och att tänka sig 
in i den fulländade lösningen. Vidare att skapa möjligheter, att komma överens om en 
handlingsplan, att göra en, kanske skriftlig, överenskommelse och att fortsättningsvis följa 
upp utvecklingen och om det behövs ompröva det man kommit överens om. Däremot är inte 
medling att ta reda på vems fel det är, att skuldbelägga eller att avgöra vad som borde ha 
gjorts tidigare.  
 
De fyra stegen i medlingsprocessen är:  
 

1. Vad hände? Vad är problemet? Här gäller det att vara så objektiv som möjligt när det 
gäller att fastställa fakta så att alla kan vara överens om vad problemet egentligen är. 
Man skiljer alltså fakta från känslor och värderingar.    

2. Vad känner du? Denna fråga får var och en av de inblandade. JAG- budskapet är 
viktigt att uppmuntra i svaren. I och med JAG- budskapet fokuseras det egna 
beteendet och de egna känslorna istället för motpartens. Ex. ” Jag är arg därför att ...” 
istället för: ” Han är så...” 

3. Vad vill du ska hända? Vad skulle hända i den här situationen, om du fick din vilja 
fram? Genom att se på det som verkar omöjligt öppnar man upp för kreativiteten.  

4. Vad är möjligt att göra? Många av förslagen i steg tre gick kanske inte att genomföra 
eller acceptera för alla. Vid det här laget har alla berörda blivit hörda både när det 
gäller känslor och fakta. Nu är det dags för utmaningen att hitta lösningar som innebär 
stegvisa praktiska handlingar eller radikala förändringar som så småningom ska leda 
till uppgörelse.  

 
Det finns en mer detaljerad mall för hela denna process. Medlaren bör ha lärt in den så väl att 
vederbörande är helt frigjord från den så att hon/han kan iaktta parterna, deras ansiktsuttryck 
och kroppsspråk. Parterna måste vara medvetna om hur medlingen kommer att gå till och veta 
vilka regler som gäller; ingen får avbryta den andra, inga skällsord och alla ska anstränga sig 
för att hitta en lösning. Medlaren måste vara helt objektiv. Båda parter måste känna att de är 
accepterade och hörda. Det som sägs av parterna återformuleras av medlaren utan 
fördömanden, moraliseringar och värderingar, för att visa upp fakta och urskilja själva 
problematiken. Det är inte lätt men övning ger färdighet (Wahlström, 1996). 
 
Forumspel 
Ett forumspel är ett rollspel som tar upp ett aktuellt problem för en grupp, till exempel 
konflikter. Till skillnad från vanligt rollspel får publiken här vara aktiv och förändra spelets 
handling allt eftersom. Forumspel blir bättre om det repeteras några gånger innan det spelas 
upp för gruppen. På kort tid ska mycket åstadkommas i ett forumspel; åskådarna ska hinna 
uppfatta de olika personernas inbördes relation, förstå konflikten, känna medlidande med den 
utsatta, bli så upprörda att de vill lämna sina trygga åskådarplatser och bli 
huvudrollsinnehavare. Spelet som är fem till tio minuter långt visar problemet och spelet 
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slutar i elände då den utsatte misslyckas i sina strävanden. Nu tar gruppen som spelat hjälp av 
publiken. Hur kunde man ha gjort istället? Spelet startar om från början men nu får vem som 
helst i publiken ropa – STOPP! och gå in och byta ut den utsatte och pröva nya förslag 
(Byréus, 2001) .  
 
Det finns aldrig bara en lösning på problemet, inget facit. Atmosfären och arbetssättet vid 
arbetet med forumspel ska vara präglat av engagemang, leklust och frivillighet. En 
förutsättning är att det är högt i tak, där det är tillåtet att göra bort sig utan att bli kritiserad 
från gruppen eller ledaren. Det är av stor betydelse att arbetet görs seriöst, eftersom detta görs 
för att inspirera varandra och lösa konflikter, inte för att spela apa eller hitta på roliga repliker. 
Det är viktigt med för- och efterdiskussioner i ett forumspel (Byréus, 2001). 
 
Rollspel är ett bra sätt att belysa en konflikt på och få de olika parterna att se sin och andras 
situation och agerande mer tydligt. Det ger även insikt om hur konflikter uppkommer, både 
för deltagare och eventuella åskådare. Diskussionen efteråt kan ge konstruktiva förslag på hur 
konflikten kan lösas (Carlander, 1990). 
 
 
Loggboken – ett informellt skrivredskap  
 
Norrman (1998) skriver om loggbokens betydelse i undervisningen. Hon beskriver loggboken 
som en form av informellt skrivande, där en skrivbok vandrar mellan elev och lärare. Det är 
viktigt att läraren inte rättar texten i en sådan här skrivbok, varken språkligt eller 
innehållsmässigt. Loggboken ska vara ett hjälpmedel för att underlätta elevernas inlärning och 
lärarens uppgift är endast att läsa igenom texten och ge uppmuntrande kommentarer. Detta 
gör att eleverna inte behöver känna någon press på sig att skriva korrekt, de kan i stället 
koncentrera sig på att utforma sina tankar. Förutom att underlätta inlärningen bidrar 
loggboken till att stärka elevernas självkänsla och öka lusten för lärandet.  
 
Norrman (1998) påpekar även vikten av att eleverna är positiva och medvetna om varför de 
använder sig av loggböcker. Lärarna måste vara noggranna med att förklara vad syftet är för 
att eleverna sedan ska kunna reflektera och utvärdera sin undervisning och inlärning. Men 
man måste även tänka på att använda loggboken i moment där det känns meningsfullt för 
både lärare och elev, till exempel när det är möjligt för eleven att skriva ner tankar och nya 
erfarenheter kring ett nytt område. Genom att eleven på ett aktivt sätt får koppla ihop den nya 
kunskapen med sin egen kunskap blir han/hon engagerad i undervisningen, eleven får vara 
med och skapa sin egen kunskap i samspel med andra. 
 
Molloy (1996) betonar att loggboken kan, framför allt för de tysta eleverna, vara ett redskap 
att framföra sina tankar och synpunkter i.  
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Syfte 
 
Syftet är att undersöka om eleverna, med hjälp av olika metoder och övningar, kan få en ökad 
förståelse för hur konflikter kan förebyggas och hanteras. 
 
 
Metod 
 
Metodval 
 
Som undersökningsmetod valde vi att använda oss av kvalitativa metoder, intervjuer och 
loggböcker, för att eleverna skulle kunna reflektera kring problemet som vi ville undersöka. I 
en kvalitativ undersökning är målet att förstå och analysera helheten (Patel & Davidson, 
1994). För att få svar på om eleverna ökat sin förståelse för hur konflikter kan förebyggas och 
hanteras, läste vi deras loggböcker och intervjuade några av eleverna. Som ett stöd i vår 
undersökning valde vi att i en personlig loggbok själva dokumentera våra iakttagelser och 
reflektioner över vad som skedde under övningarna. 
 
Syftet med intervjuer är att få barn att avslöja så mycket som möjligt av sina tankar om ett 
visst innehåll. Barn tvingas att tänka och reflektera genom intervjuer, vilket påverkar 
inlärningen och tankeutvecklingen (Doverborg & Pramling, 1985). Vi valde ut fyra elever för 
återkommande intervjuer. Urvalet gjorde vi i samråd med lärarna och efter hur utförliga svar 
eleverna hade skrivit i loggböckerna vid första övningstillfället. Vi antog att de elever, som 
hade skrivit mer utförligt i loggboken, skulle ge mer omfattande svar i intervjuerna.  
 
I boken Vetenskaplig metod tar Ejvegård (2003) upp två sätt för hur man kan dokumentera 
vad som blivit sagt under en intervju. Det ena sättet är bandspelare för att sedan kunna skriva 
ut intervjuerna i lugn och ro och därigenom urskilja det som är relevant för undersökningen. 
För vissa människor kan bandspelaren dock verka hämmande vilket resulterar i att 
intervjupersonerna uttalar sig mer försiktigt. Det andra sättet är att skriva anteckningar under 
hela intervjun, vilket erfarenhetsmässigt också har visat sig vara hämmande för 
intervjupersonerna. Eftersom många människor störs av att det uppstår korta pauser då 
intervjuaren stannar upp och skriver, finns det också en risk att viktiga saker blir försummade. 
Vid våra intervjuer med eleverna använde vi oss av bandspelare för att sedan kunna göra 
noggranna utskrifter av varje intervju. Anledningen till att vi valde att använda oss av 
bandspelare, i stället för att sitta och anteckna, var för att kunna ha ögonkontakt med eleverna 
under intervjuerna och därigenom kunde vi rikta all vår uppmärksamhet på eleven. 
 
Ejvegård (2003) skriver även om olika svårigheter med intervjuer. Bland annat att det kan 
vara svårt att sortera informationen och att det därför är viktigt att man är noga med vilka 
personer man väljer att intervjua och förbereder sig noggrant. Den som skall intervjua får inte 
komma nervös och jäktad till intervjun eftersom detta lätt kan smitta av sig på 
intervjupersonen och kan då påverka resultatet negativt. För att få den som blir intervjuad att 
våga öppna sig är det viktigt att informera om att materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det är också viktigt att intervjuaren eftersträvar en neutral och objektiv attityd 
under intervjun. Intervjuaren skall inte kommentera de svar som denne får eller på något sätt 
visa sitt gillande eller ogillande till de olika svaren. Frågorna ska vara väl genomtänkta och 
får inte vara ledande så att de på något sätt påverkar den som blir intervjuad att svara på ett 
visst sätt.  
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Till våra intervjuer hade vi förberett frågorna i förväg, utifrån svaren vi fått i loggböckerna, 
men vi lämnade även utrymme för elevernas egna tankar och funderingar. Detta gjorde att de 
fyra eleverna fick olika frågor. Vi använde oss av öppna frågor eftersom de ger utrymme för 
mer uttömmande svar. I öppna frågor är det bra att använda sig av frågeorden Vad?, Hur? och 
Varför? (Häger, 2001). 
 
Vi valde även att använda oss av loggböcker eftersom vi ville att alla elever skulle få 
reflektera över och skriva om vad de lärt sig under dagen. Frågorna i loggböckerna hade vi 
förberett i förväg (bilaga 1). Med hjälp av loggboksfrågorna har alla elever individuellt 
dokumenterat och reflekterat över de övningar eleverna gjort vid varje tillfälle. Vi hade nio 
övningstillfällen och vid tillfälle 1 och 9 valde vi att ge samma frågor i loggböckerna för att 
eventuellt kunna se en utveckling hos eleverna. När vi analyserade och sammanställde 
elevernas svar i loggböckerna och intervjuerna satt vi alla tre, var och en för sig, för att gå 
igenom allt material. Trots att detta var tidskrävande valde vi denna analysmetod eftersom vi 
ville få en så rik tolkning av svaren som möjligt. Därefter jämförde vi och sammanställde 
resultatet tillsammans.  
 
 
Deltagande elever 
 
Vi genomförde vår praktik i en åldersintegrerad skola i Piteå kommun, med elever från 6-års 
till år tre i varje klass. Gruppen vi valde att arbeta med bestod av femton elever i år tre, elva 
flickor och fyra pojkar. Vi valde denna åldersgrupp då vi antog att den skulle passa våra 
övningar bäst. Vi var alla tre studenter i samma elevgrupp. Alla elever skrev loggböcker och 
bidrog på detta sätt med data till vårt arbete. Av dessa femton elever valde vi ut fyra elever 
som vi vid sex tillfällen intervjuade. Vi gjorde urvalet i samråd med lärarna och efter hur 
utförliga svar eleverna hade skrivit i loggböckerna vid första övningstillfället. Vi antog att de 
elever, som hade skrivit mer utförligt i loggboken, skulle ge mer omfattande svar i 
intervjuerna. Dessutom valde vi att vid vissa tillfällen intervjua ytterligare några elever på 
grund av att vi ville att de skulle utveckla svaren de skrivit i loggböckerna. Vid 
övningstillfälle 3, 4, 6 och 7 var en elev borta per tillfälle.  
 
 
Genomförande 
 
HT-02     Skrev och lämnade in PM, innehållande syfte och metod. 
 
VT-03    Handledare utsågs. Vi studerade litteratur inom ämnet som vi sedan sorterade för 

att skriva bakgrund och metod. Vi utformade en grovplanering över arbetet med 
gruppen samt skrev loggboksfrågor. Vi träffade vår handledare för att få klartecken 
att gå ut på praktik. 

 
HT-03 I augusti träffades vi för att göra en mer detaljerad planering inför praktiken. Vi tog 

kontakt med våra praktikhandledare och förankrade vårt arbete hos dem. Vi skrev 
även ett brev till föräldrarna om vilka vi var och vad vi skulle göra (bilaga 2). 
Praktiken genomfördes veckorna 41-47, varav vecka 44 var en lov vecka för 
eleverna. Vi bearbetade och sammanställde resultatet och skrev diskussionen.  
Examensarbetet lämnades in till handledaren. 

 
VT-04     Respondering och godkännande av examensarbete. 
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Genomförande i klassen 
  
För att vårt syfte skulle nås valde vi att tillsammans med eleverna göra övningar som tränar på 
att förebygga och hantera konflikter. Övningarna är valda utifrån kriterierna samarbete, 
kommunikation och känslor, eftersom de är grunden för all sorts konflikthantering. Den 
konflikthanteringsmetod vi valde att fokusera på och träna med eleverna var Wahlströms 
(1996) medlingsprocess, därför att den förespråkar ett förebyggande arbete innan man lär sig 
att hantera konflikterna. Totalt hade vi 9 övningstillfällen tillsammans med eleverna. Under 
de sju praktikveckorna hade vi ett tillfälle per vecka, utom den första, andra och sjätte veckan 
då vi hade två tillfällen per vecka. Vi delade upp eleverna i lämpliga grupper när övningarna 
krävde det (bilaga 3 till 7). Intervjuer gjordes efter tillfälle 2, 3, 5, 6, 7 och 9. På grund av 
skolans brist på lokaler fick vi inför varje intervju försöka hitta ett ostört utrymme att vara på. 
Detta lyckades vi inte med varje gång. De lokaler vi använde oss av var biblioteket, 
byggrummet och lärarnas arbetsrum. För att eleverna inte skulle kunna påverkas av varandra 
intervjuade vi dem avskilt och enskilt.  
 
Efter varje övning diskuterade vi i helgrupp hur eleverna upplevt övningen och vad de lärt sig. 
Den sista halvtimman vid varje tillfälle avslutades med att eleverna fick svara på frågor i 
loggboken som berörde den aktuella dagens ämne. Innan de fick börja skriva, läste vi igenom 
loggboksfrågorna och förklarade dessa för eleverna (bilaga 1). 
 
Tillfälle 1, vecka 41 
Syfte:  Att lära känna varandra. Att introducera begreppet konflikt. Att visa att 

konflikter kan vara både bra och dåliga. 
 
Tid:    2 timmar och 30 minuter. 
 
Genomförande: Vi började med att presentera oss för eleverna och berättade för dem om vårt 

examensarbete. För att lära känna varandra lekte vi några lekar tillsammans. 
Vid detta tillfälle passade vi även på att göra en tankekarta om begreppet 
konflikt tillsammans med eleverna. Vi diskuterade även med eleverna om 
huruvida konflikter kan vara både bra och dåliga. Sedan introducerade vi 
loggboken genom att visa och förklara att den fungerar som en 
reflektionsbok, där eleverna svarar på de frågor som vi förberett (bilaga 1). Vi 
berättade även att vi skulle intervjua några av eleverna varje vecka. När vi 
frågade om det var någon elev som inte ville bli intervjuad var det bara en 
som inte ville, detta tog vi naturligtvis hänsyn till. Vi var noggranna med att 
berätta att vi inte skulle nämna några av elevernas namn i vårt färdiga 
examensarbete. 

 
Tillfälle 2, vecka 41 
Syfte:   Att berätta om konflikter. 
 
Tid:    1 timme och 15 minuter. 
 
Genomförande: Lektionen påbörjades med att vi repeterade begreppet konflikt med eleverna. 

Vi delade sedan in gruppen i tre mindre grupper där eleverna fick öva sig i att 
berätta om konflikter som de erfarit. Varje elev fick cirka två minuter på sig 
att berätta om de eventuella konflikter de varit med om; en som slutade dåligt 
och en som slutade bra. Intervjuer genomfördes. 
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Tillfälle 3, vecka 42 
Syfte:   Att förebygga konflikter med hjälp av samarbete. 
 
Tid:    2 timmar och 30 minuter 
 
Genomförande: Vid detta tillfälle fick eleverna med hjälp av en tankekarta definiera begreppet 

samarbete. Efter det genomfördes ett flertal olika övningar där vi tillsammans 
tränade samarbete (bilaga 3). Intervjuer genomfördes. 

 
Tillfälle 4, vecka 42 
Syfte:   Att identifiera känslor. Att bli medveten om känslors inverkan på konflikter. 
 
Tid:    1 timma och 15 minuter 
 
Genomförande: Vi började med att diskutera vilka känslor som finns och hur viktigt det är att 

kunna prata om känslor. Därefter gjorde vi tre övningar där känslors 
betydelse lyftes fram (bilaga 4). 

 
Tillfälle 5, vecka 43 
Syfte:   Att förstå hur viktig tydlig kommunikation är för att förhindra konflikter. 
 
Tid:    1 timma och 15 minuter 
 
Genomförande: Begreppet kommunikation diskuterades och preciserades under denna lektion. 

Sedan pratade vi även om vad missförstånd är och hur de kan uppkomma. 
Vikten av tydlig kommunikation belystes. Under lektionen gjorde vi övningar 
som till exempel Viskleken och Räkna till 20 (bilaga 5). Intervjuer 
genomfördes. 

 
Vecka 44 - Lovvecka 
 
Tillfälle 6, vecka 45 
Syfte:  Att förstå att människor har olika sätt att agera i konflikter. Att öva jag-

budskap och vinna/vinna- lösningar. Att hitta nya sätt att lösa problem.  
 
Tid:    2 timmar och 30 minuter 
 
Genomförande: Eftersom denna lektion var den första efter höstlovet började vi med att 

repetera vad vi gjort under veckorna innan lovet. Vi förklarade att det finns 
olika sätt att hantera konflikter på. För att tydliggöra detta tog vi hjälp av De 
fem djuren (bilaga 6). Eleverna fick även insikt i vad en vinna/vinna-lösning 
och vad jag-budskap är. För att åskådliggöra dessa begrepp gjorde vi 
övningar efteråt (bilaga 6). Intervjuer genomfördes. 

 
Tillfälle 7, vecka 46 
Syfte:  Att öva sig i att hantera konflikter. Att få en inblick i Gunilla O. Wahlströms 

medlingsprocess. 
 
Tid:    2 timmar och 30 minuter 
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Genomförande: Vi började med att repetera jag-budskap innan vi gick över till att prata om 
vad medling är. Vi presenterade de fyra stegen i medlingsprocessen enligt 
Wahlström (1996). För att åskådliggöra detta gjorde vi en improviserad 
dramatisering mellan oss ledare. Med utgångspunkt från medlingsprocessen 
fick eleverna själva deltaga i ett drama om en konflikt, där de tränade på de 
fyra stegen (bilaga 7). Intervjuer genomfördes. 

 
Tillfälle 8, vecka 46 
Syfte:   Att utifrån en bild skriva om en konflikt och dess lösning.  
 
Tid:    1 timme 
 
Genomförande: Eftersom vi pratat mycket om konflikter fick eleverna utifrån en bild skriva 

en egen berättelse om en konfliktsituation och hur den hanterades (bilaga 8). 
 
Tillfälle 9, vecka 47 
Syfte:   Att få en inblick i vad forumspel är. Att utvärdera våra veckor tillsammans.  
 
Tid:    2 timmar och 30 minuter 
 
Genomförande: Detta var vårt sista tillfälle tillsammans med eleverna. För att eleverna skulle 

få en uppfattning om vad forumspel är, valde vi ledare att spela upp ett, för 
dem, aktuellt konfliktproblem. Vi delade sedan upp eleverna i två grupper, 
där de själva fick hitta på och spela upp ett problem som de kunde relatera 
till. Vi avslutade med att sammanfatta och utvärdera våra veckor tillsammans. 
Intervjuer genomfördes. 
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Resultat 
 
När vi sammanställde resultatet valde vi att presentera det med hjälp av kategoriindelning för 
att det passade vårt syfte och val av genomförande bäst. De två huvudpunkterna är; förebygga 
konflikter och hantera konflikter, med underrubriker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi redovisar resultatet under dessa kategorirubriker. Elevernas svar i loggböckerna, de svar 
eleverna givit vid intervjuerna, samt våra egna personliga loggböcker är redovisade som en 
enhet. Redovisat resultat representerar majoriteten av de 15 elevernas svar. Vi har även valt 
ett antal citat ur elevernas loggböcker och intervjuer vilka i stor utsträckning representerar en 
majoritet av de svar eleverna lämnat.   
 
 
Förebygga konflikter 
 
En av frågorna i loggboken, vid första och sista tillfället, var om eleverna hade några förslag 
på vad man kan göra för att det inte ska uppkomma så många konflikter. Vid båda tillfällena 
hade eleverna många förslag. Resultatet av samtliga svar visar att de flesta eleverna har 
utvecklat sina svar och fått en större insikt i hur man kan förebygga konflikter. Detta är 
exempel på vad eleverna skrivit: 
 

Tillfälle 1: 
”Man kan försöka att undvika någån.” 
Tillfälle 9: 
”Om jag hammnar i en konflikt så säjera med jag-budskap och låter snäll i rössten.” 

Flicka, loggbok  2003-10-06 och 2003-11-17 
 

 
Insamlade 

data 

Hantera 
konflikter 

Förebygga 
konflikter 

• Konflikter 
• Känslor 
• Samarbete 
• Kommunikation 

• Medlingsprocessen 
• Forumspel 
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Tillfälle 1: 
”Inte låta arg utan anledning” 
Tillfälle 9: 
”Använda jag-budskap och vinna-vinna lösning.” 

Pojke, loggbok  2003-10-06 och 2003-11-17 
 

Tillfälle 1: 
”Jag har ett förslag. Man ska försöka holla sams.” 
Tillfälle 9: 
”Man måste sluta bråka!” 

Flicka, loggbok  2003-10-06 och 2003-11-17 
 
Konflikter 
Vid första och sista tillfället som eleverna skrev i loggboken frågade vi vad en konflikt är, alla 
elever svarade vid båda tillfällena att det är bråk eller att slåss. Vid dessa tillfällen frågade vi 
även om en konflikt är bra eller dåligt. Av femton elever var det sju elever som vid båda 
tillfällena kan se konflikter som både bra och dåliga. Vidare ansåg fem elever vid första 
tillfället att konflikter är dåliga. Vid sista tillfället har dessa fem elever sedan ändrat 
uppfattning och tycker att konflikter kan vara både bra och dåliga. Resterande tre elever skrev 
vid båda tillfällena att konflikter enbart är dåliga. 
 
Känslor 
Vid tillfälle två berättade eleverna om de eventuella konflikter de varit med om. Frågan som 
ställdes i loggboken var hur det kändes att berätta om detta för de andra. Drygt hälften av 
eleverna tyckte att det kändes bra, medan de övriga ansåg att det var jobbigt och svårt. 
Känslor som eleverna förknippar med konflikter är bland annat att de kan känna sig oroliga, 
ledsna, arga, rädda och bestämda. Vi frågade även hur de tycker att det känns att prata om 
känslor i allmänhet. De flesta eleverna upplevde att det var jobbigt att prata om känslor, men 
tyckte ändå att det kändes bra efteråt. 
 

”Det käns bra man lätar på rygsäken.” 
Flicka, loggbok 2003-10-17 

 
”Jag tycker det känns bra för att man får prata om hur man känner att det äntligen får 
komma ut.” 

Flicka, loggbok 2003-10-17 
 

”Det känns jobbikt för jag blir lesen.” 
Flicka, loggbok 2003-10-17 

 
Genomgående under dessa sju veckor använde eleverna mer och mer känslouttryck i sina svar 
i loggboken och vid intervjuerna. Exempel på detta såg vi i denna flickas loggbok när vi vid 
första och sista tillfället frågade: 
 

Hur känner du dig när du och en kompis hamnar i en konflikt? 
Tillfälle 1: 
”Ja känner att jag måste seja förlåt och att vi ska bli samms igen.” 
Tillfälle 9: 
”Jag känner mig ledsen, sur och arg och lite överaskad det är bara vänta och se vad som 
ska hända.” 

Flicka, loggbok 2003-10-06 och 2003-11-17 
 
I vår egen loggbok har vi reflekterat över att eleverna blivit mer medvetna om vikten av att 
prata om känslor för att förebygga konflikter. 
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Samarbete 
Tillfället när vi arbetade med samarbetsövningar återkommer ofta i elevernas loggböcker och 
under intervjuerna, som det roligaste under dessa veckor.  I gruppen fanns några viljestarka 
och styrande elever. Vi iakttog att dessa elever efterhand blev mer och mer medvetna om sina 
roller och intog en mindre styrande roll.  
 

”Jag lärde mig att samarbeta. Och att man inte ska bestema allting.” 
Flicka, loggbok  2003-10-13 

 
När vi intervjuade några av eleverna och frågade dem om de tycker att det är viktigt att lära 
sig samarbeta var alla eniga om att det är viktigt. De kunde även ge exempel på varför det är 
viktigt. 
 

Susanne:  - Är det viktigt att lära sig samarbeta? 
Elev:  - Mm. 
Susanne:   - Varför då? 
Elev:  - För att om en kanske behöver hjälp då måste den göra allt själv. Men om      
      man är två så hjälps man åt. 
Susanne:  - När brukar du samarbeta? 
Elev:   - Jag brukar samarbeta om det är nån som behöver hjälp. 

Flicka, intervju 2003-10-14 
 

Stina: - Tycker du att det är viktigt att man lär sig samarbeta? 
Elev: - Jo. 
Stina: - Varför då? 
Elev: - Jaa, för att det är som svårt att göra allting ensam. 

Pojke, intervju 2003-10-14 
 
Kommunikation 
På loggboksfrågan, vid tillfälle 5, frågade vi om eleverna tycker att det är viktigt att 
kommunicera, alla var eniga om att det är viktigt. Vi frågade även om varför det kan bli 
missförstånd. Resultatet visar att åtta elever anser att det enbart beror på att människor inte 
lyssnar på varandra. Fyra elever tycker dock att missförstånd beror både på att man inte 
lyssnar och att talaren är otydlig. De övriga tre  eleverna kunde inte svara på frågan. 
 

”Det blir missförstånd om man inte förstår vad man menar eller om man inte hör på. Det 
blev samma sak i viskleken.” 

Flicka, loggbok  2003-10-20 
 
”Man är otydlig och lyssnar kanske inte så bra.” 

Pojke, loggbok  2003-10-20 
 

”För att man inte lyssnar”  
Pojke, loggbok  2003-10-20 

 
 
Hantera konflikter 
 
Resultatet av övningen, vid tillfälle 6, De fem djuren (bilaga 6) visar på att de flesta, tio 
elever, tycker att de hanterar konflikter som nallebjörnen. Två elever valde räven och en valde 
hajen. En elev hade svårt att välja och valde därför både nallebjörnen och ugglan. Ett exempel 
på att eleverna valde det djur som mest liknande dem själva är detta: 
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Skriv och berätta varför du valde det djuret? 
”Jag vill hälst bli om tyckt för att jag tycker själv att jag ställer upp för andra” 

Flicka, loggbok 2003-11-03 
 
Susanne: - Du skrev i loggboken att du mest liknar en nallebjörn. Berätta på vilket sätt  
    du ställer upp för andra. 
Elev: - Jag vill inte att det ska bli bråk. Jag vill att man ska vara vänner. Det är  

  onödigt med bråk. 
Samma flicka, intervju 2003-11-05 

 
De allra flesta i gruppen har visat, under lektionerna, intervjuerna och i loggböckerna, att de 
förstår vinna/vinna-lösningar och jag-budskap. Detta är en förutsättning för att kunna använda 
sig av medlingsprocessen. 

 
Louise: - Ge ett exempel på ett jag-budskap. 
Elev: - Jag känner mig ledsen när du slog mig och jag önskar att du aldrig gör det  

  igen. 
Pojke, intervju 2003-11-05 

 
Medlingsprocessen 
På vår praktikskola arbetade de en hel del med konflikthantering. När en konflikt 
uppmärksammades tog pedagogerna och eleverna omedelbart tid till att försöka lösa 
konflikten. Praktikskolan kallar deras metod för utredning. Vi frågade de fem elever vi 
intervjuade vid det här tillfället om de ansåg att det var någon skillnad på utredning och 
medlingsprocessen. Två elever kunde se en stor skillnad mellan de olika metoderna medan de 
övriga tre eleverna inte såg någon skillnad alls. 
 

Stina: - Vad tycker du skillnaden är mellan medlingsprocessen och utredning? 
Elev: - Skillnaden är, det blir liksom inte samma sak. 
Stina: - På vilket sätt?  
Elev:     - Alltså, det är mer läraren som reder ut mellan de som bråkat.    
   Medlingsprocessen är det mer de som har bråkat. 

Pojke, intervju 2003-11-12  
 
Stina:  - Vi har ju gjort lite om medlingsprocessen. Sen brukar ni ha utredning här på  
    skolan. Vad tycker du är skillnaden? 
Elev:  - Om man har utredning brukar det inte vara så mycket…? Om man till   
    exempel är bästisar och har bråkat så brukar fröken säga: Ge nu varann en  
    kram och så. Säger man sanningen och allt, för ibland säger man inte det. Då  
    är det bättre med fakta och allt som händer, då går det bättre. Jag tycker mer  
    om fyra steg. 
Louise:    - Vad är sämre med utredning?  
Elev:    …- Det är nästan oftast utredningar. Vi har inte haft någon dag utan utredning.     
     Det tycker inte jag om. Det tycker inte nån om. Det är inge kul med  
     utredningar. 

Flicka, intervju 2003-11-12 
 

Louise: - Vad tycker du skillnaden är mellan medlingsprocessen och utredning? 
Elev: - Jag vet inte. Det är som ingen skillnad. 
Louise: - Tycker du någon av dem är bättre? 
Elev: - Nä, båda är lika bra. 

Flicka, intervju 2003-11-12 
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Efter övningen, vid tillfälle sju, svarade ett flertal av eleverna i gruppen på den loggboksfråga 
som handlade om medlingsprocessen, att de tror att de kan ha användning av denna metod om 
de hamnar i en konflikt, men bara tre elever kunde ge konkreta exempel på hur det kan gå till. 
En av dessa tre svarade så här i loggboken: 

 
”Kanske. Man kan hämta en vuxen som kan medla. Då kan man bli sams.” 

Pojke, loggbok 2003-11-10 
 
Vid intervjun svarade även en flicka så här: 
 

Louise: - Tror du att det skulle fungera i verkligheten att du var medlare mellan två  
    kompisar som bråkar? 
Elev: - Ja, men jag skulle nog inte se det varje rast. 
Louise: - Känner du att du har kunskap att kunna göra medlingsprocessen i  
   verkligheten? 
Elev: - Nej. 

Flicka, intervju 2003-11-12 
 
Eleverna deltog i en dramatisering om en konflikt där de använde sig av medlingsmodellen 
som mall. Många olika förslag till lösningar presenterades, där en del grupper använde sig av 
en vuxen som medlare medan andra grupper själva löste konflikten.  
 
Forumspel  
Under tillfälle nio fick eleverna prova att lösa en konflikt med hjälp av forumspel. Under 
denna övning kunde vi se att de hade flera förslag på hur man kan lösa konflikter och de 
använde sig av både jag-budskap och känslor i sina rollspel. De flesta av eleverna hade aldrig 
spelat någon form av rollspel under sin skoltid. Vid intervjuer och under diskussioner sa några 
elever att det var bra med forumspel eftersom man då kan sätta sig in i hur andra människor 
känner sig. I loggböckerna och under intervjuerna svarade den största delen av gruppen att de 
tycker att konflikthanteringsmetoden forumspel innefattade en av de roligaste övningarna 
under dessa veckor. De iakttagelser vi har gjort under övningarna med forumspel bekräftar att 
eleverna tycker att det var roligt och att det var något som majoriteten gärna ville göra fler 
gånger. 
 

”Forum-spelet var bäst tycker jag! 
Flicka, utvärdering 2003-11-17 

 
”Jag tycker att forum-spelet var roligast. 

Flicka, utvärdering 2003-11-17 
 
Sammanfattning 
 
Vi har använt oss av ett flertal olika övningar för att eleverna skall få en förståelse för hur 
konflikter kan förebyggas och hanteras.  
 
Resultatet visar att eleverna har fått insikt i att konflikter kan vara både bra och dåliga. Vi kan 
även se, i loggböckerna och i intervjuerna, att de allra flesta elever fått mer kunskap om hur 
man kan förebygga konflikter med hjälp av de grundläggande övningarna om; känslor, 
samarbete och kommunikation. Exempel på hur eleverna utvecklade sina svar från tillfälle 1 
till 9 kan ses på flera ställen.  
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I arbetet med att hantera konflikter fick eleverna kännedom om två olika metoder; 
medlingsprocessen och forumspel. Resultatet av medlingsprocessen visar, vid intervjuerna, att 
eleverna har fått kännedom om metoden, men att de inte har hunnit få tillräckligt med 
kunskap för att omsätta den i verkligheten. Under arbetet med forumspel kunde vi se att 
eleverna hade flera förslag på hur de kan lösa konflikter. Utan vår inblandning använde 
eleverna sig av både jag-budskap och känslor i sina rollspel.  
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Diskussion 
 
Validitet 
 
Med validitet avser man giltigheten i arbetet (Patel & Davidson, 1994). Vi ville undersöka om 
eleverna skulle kunna få ökad förståelse för hur konflikter kan förebyggas och hanteras 
genom olika metoder och övningar. För att få svar på detta använde vi oss av loggböcker och 
gjorde intervjuer. Vi anser att kombinationen intervju och loggbok har kompletterat varandra 
på ett bra sätt. Vi fick en bra bild av hur och vad eleverna tänker, vilket visar om de har fått en 
förståelse eller ej. Genom, av oss, valda aktiviteter och undersökningsmetoder anser vi att vi 
har lyckats uppfylla vårt syfte och kunnat mäta det vi avsåg mäta. 
 
 
Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menar man tillförlitligheten och noggrannheten i själva mätproceduren (Patel 
& Davidson, 1994). Vi tycker att vårt sätt att undersöka har varit bra och pålitligheten 
därigenom god. Däremot finns det många faktorer som kan ha påverkat vårt resultat. 
 
Vår bristande erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat resultatet. Med facit i hand kan vi 
konstatera att vi kunnat formulera intervjufrågorna på ett annat sätt. För att få mer substans i 
svaren och för att kunna sammanställa materialet på ett lättare sätt skulle vi ha haft endast 
några få kärnfrågor som alla intervjupersoner skulle svara på. När vi lyssnade igenom 
inspelningarna av intervjuerna märktes det att vi ibland ställt ledande frågor, vilket vi tror 
påverkade eleverna så att de inte alltid svarade vad de egentligen tyckte och tänkte. Ibland var 
det svårt för eleverna att ge ett uttömmande svar, vilket kan bero på att de inte förstod frågan 
eller att de inte vågade lita på sig själva i sina svar. Användandet av bandspelare vid 
intervjuerna anser vi gjorde eleverna tryggare än om vi suttit och antecknat under hela 
intervjun. Något som emellertid kan ha gjort eleverna otrygga vid intervjun om 
medlingsprocessen var den lokal som fanns till förfogande, vilken var biblioteket där flera 
andra elever vistades samtidigt. Det här kan ha gjort eleverna hämmade i sina svar eftersom 
andra elever kunde höra samtalet. Men vi anser inte att vi hade kunnat påverka detta eftersom 
lokalbristen var så stor. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att vi påverkar oavsett hur vi gör. Så här i efterhand har vi insett 
att Ejvegårds (2003) åsikt om att noga välja ut personer till intervjuer var viktigare och 
svårare än vi trodde från början. Istället för att bara titta i loggböckerna och prata med lärarna 
hade vi kunnat börja med en pilotundersökning, där vi pratat enskilt med alla elever innan vi 
beslutade vilka vi skulle intervjua. Detta skulle ha kunnat innebära att vi fått en bättre 
uppfattning om hur de kunde utveckla sina svar. Att eleverna visste om att de inte blev 
nämnda vid namn i vårt examensarbete tror vi bidrog till att eleverna svarade mer 
sanningsenligt. Trots det känner vi en viss osäkerhet för om eleverna svarade som de 
verkligen tyckte eller om de svarade som de trodde att vi förväntade oss. Hade vi haft mer tid 
för undersökningen hade vi gärna intervjuat alla elever i gruppen och därigenom, troligtvis, 
fått en ännu mer rättvis bild av gruppen. 
 
Vi anser att elevernas svar i loggböckerna har varit till stor betydelse för vårt resultat. Detta 
beror till stor del på att alla elever fick komma till tals i denna undersökningsmetod. Vi kan så 
här i efterhand konstatera att vissa av loggboksfrågorna är helt irrelevanta för vår 
undersökning och därför har vi inte presenterat dem i vårt resultat. Vi anser att reliabiliteten 
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av iakttagelserna vi gjort i vår egen loggbok har varit bra eftersom vi alla tre kommit fram till 
ungefär samma resultat. Vid fortsatta undersökningar skulle både tillförlitligheten och 
giltigheten förbättras om man arbetar kontinuerligt med förebyggande och hantering av 
konflikter under en längre tid. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
I styrdokumenten kan vi lätt hitta en koppling till det kunskapsområde vi valt. Skolan har en 
viktig roll när det gäller att visa eleverna vilka värderingar och etiska ställningstaganden 
samhället står för. Att motverka trakasserier och att respektera andra människor är några 
områden som betonas som viktiga av både Lpo 94 och oss själva. Ett av Piteå kommuns mål 
är att alla lärare ska genomföra kompetensutveckling i ämnet konflikthantering, vilket vi anser 
är väldigt viktigt. På vår praktikskola ska de under år 2004 få ytterligare en utbildning i ämnet 
konflikter. Skolan lade ner mycket tid till att lösa de konflikter som uppstår, för att på så sätt 
förhindra och förebygga mobbning och trakasserier.  
 
Definitionerna och synsätten på konflikter är många. Efter att ha läst litteratur i ämnet 
upplever vi att synen på konflikter håller på att förändras. Konflikter ses inte längre som 
negativa och obehagliga, utan i stället som positiva och utvecklande av många författare inom 
området. De flesta människorna i samhället upplever förmodligen konflikter som negativa, 
men vi anser att de bör ses som positiva och utvecklande. Vi hoppas att kunna vara med och 
hjälpa skolan i denna förändring genom att aktivt, i vårt arbete, arbeta med konflikthantering. 
Vi håller därför med Wahlström (1996) om att konflikthantering bör vara ett ämne i skolan.  
 
Synen på begreppet konflikt kan variera men, precis som Maltén (1998), har vi valt att 
använda oss av konflikthantering. Vårt val grundas på att vi ser konflikthantering som ett 
tillvägagångssätt där både lösning och bearbetning ingår. Vi anser, till skillnad från Lind 
(2001), att alla konflikter inte behöver lösas och att alla konflikter inte heller kan lösas. De 
små konflikterna löses oftast av sig själva utan någon bearbetning. Det är viktigt att komma 
ihåg att det inte finns någon universalmetod för att hantera konflikter som fungerar i alla 
situationer, precis som Carlander (1990) skriver. Därför anser vi att man bör ha en hel del 
kunskaper och ett så brett urval som möjligt av metoder för att kunna använda rätt metod i rätt 
situation, detta gäller både barn och vuxna.  
 
Vi valde medling som konflikthanteringsmetod eftersom den ger eleverna en möjlighet att 
själva stegvis ta på sig ansvaret att kunna lösa en konflikt. Fördelen med medling är att både 
vuxna och barn kan agera medlare, bara de har kunskapen om tillvägagångssättet. Alla 
medlingsmodeller har sina fördelar, men den medlingsmodell som passade oss och vårt syfte 
var Gunilla O. Wahlströms medlingsprocess i fyra steg för att den förespråkar ett 
förebyggande arbete innan man lär sig att hantera konflikterna. Modellen var även tydlig och 
lätt att följa.  
 
Ejvegård (2003) anser att en neutral och objektiv attityd ska eftersträvas vid intervjuer och 
den som intervjuar bör varken visa sitt gillande eller ogillande av svaren. Vi håller med om att 
man inte bör visa sitt ogillande av svaren, men vid framför allt barnintervjuer anser vi att det 
är viktigt att ge positiv respons på elevernas svar, även om vi inte håller med dem. Detta tror 
vi gör att eleverna vågar utveckla sina svar. För varje gång vi intervjuade kändes det som om 
både vi och eleverna blev tryggare i situationen, vilket visade sig genom att osäkerheten i 
deras röster försvann och svaren blev efterhand mer utförliga. Av de fyra elever vi intervjuade 
kontinuerligt var det en flicka som, trots att hon ville bli intervjuad, ansåg att det var pinsamt 



24 

och jobbigt. De övriga eleverna ansåg att det var roligt och spännande att bli intervjuad. 
Loggböckerna var lätta att sammanställa och eleverna tyckte övervägande att det var roligt att 
skriva i böckerna. Vi hade avsatt mycket tid till att låta eleverna skriva i loggböckerna och vi 
märkte att svaren fick mer substans allteftersom veckorna fortskred. Vid första tillfället 
upplevde vi att eleverna pratade mycket med varandra och koncentrerade sig inte riktigt på att 
skriva i loggboken. I fortsättningen fick eleverna därför inte sitta så nära varandra, vilket 
ledde till en bättre koncentration. 
 
Arbetet med att förebygga konflikter 
I loggböckerna hade eleverna många förslag på hur man ska göra för att minska uppkomsten 
av konflikter. Resultatet visar att de flesta eleverna hade fler förslag vid tillfälle nio än vid 
tillfälle ett. Vi kan dock se att vissa elever missuppfattade frågan, vilket vi tror beror på frågan 
var utformad på ett sätt som gjorde att eleverna inte förstod vad vi frågade efter. Ordet 
”uppstå” var för svårt, trots att vi hade förklarat dess betydelse innan de började skriva. 
 
Under introduktionen av begreppet konflikt var det bara ett fåtal som visste vad det betydde. 
När vi sedan tillsammans hjälptes åt att reda ut begreppet hade de samma syn på vad en 
konflikt är under alla veckor. Eleverna fick även skriva om de tyckte konflikter var bra eller 
dåliga. Det var slutligen tolv elever som kunde se dem som både positiva och negativa och 
dessutom att man kan lära sig något av dem, vilket vårt syfte var att påvisa. Att fem elever 
ändrat uppfattning från att konflikter är enbart dåliga till både bra och dåliga, ser vi som ett 
framsteg. Det visar på att de fått en ökad förståelse för vad en konflikt kan innebära.  
 
Under samarbetsövningarna upplevde vi att eleverna i denna grupp dels var vana att 
samarbeta och dels tyckte om att samarbeta. Detta kan bero på att de haft schemalagda 
lektioner med Skelleftetekniken, där samarbete och teknik är huvudsyftet. Under vårt arbete 
med samarbete kunde vi se att endast ett fåtal elever verkligen utvecklades och samarbetade 
bättre än tidigare. Det var främst de elever som från början intog en mer styrande roll. Det vi 
kunde se på övriga elever var att de befäst sin kunskap om samarbete genom att börja använda 
begreppet samarbete oftare. 
 
Att eleverna började använda känslouttryck oftare i sina beskrivningar, tror vi dels har att göra 
med att vi arbetade mycket med känslor och dels med att de utvecklade sitt skrivande i 
loggboken. Under kommunikationsövningarna var syftet att klargöra att missförstånd kan 
bero både på den som talar och den som lyssnar. Tyvärr var det bara fyra elever som i sina 
loggböcker tog upp dessa två anledningarna. Vi tror att det främst beror på att de framför allt 
tänkte tillbaka på Viskleken, som var den sista övningen innan det var dags att skriva i 
loggböckerna. I den övningen betonades vikten av att lyssna ordentligt. Det kan även bero på 
att vi under lektionen inte var tillräckligt tydliga. Genomförandet av denna lektion var inte 
bra, detta på grund av olika omständigheter och eleverna skrev därför ofullständiga svar på 
frågorna i loggboken. Vi fick minska vår lektionstid med en timme och hade bara tillgång till 
det trånga biblioteket. Detta gjorde att övningarna inte gick att genomföra som vi tänkt och 
loggboksfrågorna missuppfattades av många. 
 
Arbetet med att hantera konflikter 
En risk med övningen om De fem djuren är att många elever väljer nallebjörnen för att den för 
många är symbolen för snällhet, och vem vill inte vara det. Bland yngre elever är det kanske 
mycket begärt att de själva skall ha insikt i hur de beter sig i konflikter, men vi anser att 
nästan alla elever lyckades välja det djur som de liknade mest under denna övning. Detta 
kunde vi se när vi senare tittade tillbaka på hur de agerat under övningarna och hur de svarat i 
loggböckerna och vid intervjuerna.  
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Lektionen då vi arbetade med vinna/vinna- lösningar och jag-budskap upplevde vi som mycket 
lyckad. Eleverna verkade intresserade och vi anser att de lärde sig mycket. Detta kan förklaras 
med att eleverna var motiverade och utvilade efter en veckas lov i kombination med att vi 
lyckades åstadkomma en pedagogisk lärandesituation. 
 
Vi hade gärna arbetat mer med medlingsprocessen då vi fick bra respons av flera elever trots 
att de bara hunnit arbeta lite med den. Vi förstår eleverna då de kände att de inte hade 
tillräcklig kunskap för att kunna genomföra medlingsprocessen i verkligheten. Att arbeta med 
ett sådant här ämne tar tid och är svårt att lära ut helt och hållet på några få veckor. Att flera 
svarade ”ja”, på om de kan ha användning av medlingsprocessen, tror vi är ett tolkningsbart 
och till viss del vilseledande svar. Detta på grund av frågans utformning, de skrev det svar 
som de trodde att vi ville ha. Denna slutsats baseras på att de flesta eleverna i efterföljande 
fråga inte kunde ge några konkreta exempel på hur detta kan gå till. Eleverna var duktiga på 
att agera och spela i forumspel, trots att de aldrig gjort det tidigare på en organiserad nivå. 
Efter arbetet med forumspel fick eleverna en insikt i hur andra människor kan känna sig, i och 
med att de fick gå in i en annan roll. Det var roligt för oss att se att eleverna i forumspelen, 
utan antydningar från oss, kunde uppvisa kunskaper de tillägnat sig under våra veckor 
tillsammans, såsom jag-budskap och vinna/vinna- lösningar.  
 
 
Slutdiskussion 
 
Vi anser att vi nått vårt syfte med undersökningen. Vi känner oss nöjda med genomförandet 
och anser att vi gjort en bra och genomarbetad planering. Resultatet visar att eleverna har fått 
en bra förståelse och kunskap för hur man förebygger konflikter. Eftersom den förebyggande 
delen, såsom arbete med samarbete, kommunikation och känslor, är grunden för all 
konflikthantering valde vi att lägga ned mycket tid på detta område. På grund av ett stort 
område, som kräver mycket tid, fick eleverna inte lika stor kunskap om att hantera konflikter, 
men vi kan dock se en ökad förståelse. Sammanfattningsvis anser vi att resultatet av 
intervjuerna och loggböckerna visar på att elevernas förståelse för hur man hanterar och 
förebygger konflikter har ökat. 
 
Konflikter är utvecklande och kan ge möjlighet till växande hos de inblandade, om de kan 
hanteras på ett bra sätt. Vi anser att det bästa sättet att hantera konflikter på är att ge eleverna 
verktyg så att de själva kan ta itu med sina konflikter. Att eftersträva och uppnå en 
vinna/vinna-situation, där alla parter vinner, är viktigt att lära sig. Citatet nedan anser vi 
sammanfattar vår bild av konflikter och hur de ska hanteras. 
 

”Vi kanske inte kan undvika alla konflikter. Vi kanske inte kan lösa allt så som vi önskar. 
Vi kanske finner att saker står utanför vår kontroll. Men vi KAN kontrollera vår egen 
inställning och mentalitet i varje situation.”  

                                                                                               (Pickering, 2002 s. 76) 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Vid fortsatt forskning vore det intressant att arbeta en längre tid med eleverna redan från en 
tidig ålder. Eventuellt skulle man även kunna jämföra resultatet med en grupp som inte arbetat 
med att förebygga och hantera konflikter. Genusperspektivet skulle även vara intressant att 
studera, att titta på skillnader mellan hur flickor och pojkar hanterar sina konflikter. 
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Loggboksfrågor 
 
Loggboksfrågor tillfälle 1 och 9 
 

1. Vad är en konflikt? 

2. Är konflikter bra och/eller dåliga? Varför?  

3. Hur känner du dig när du och en kompis hamnar i en konflikt? 

4. Om du hamnar i en konflikt, vad gör du då? 

5. Har du några förslag på vad man kan göra för att det inte ska uppkomma så många 

konflikter? 

 
Loggboksfrågor tillfälle 2 
 

1. Vad lärde du dig under dagens övning? 

2. Hur kändes det att berätta om konflikter du varit med om inför de andra i gruppen? 

3. Övriga tankar och funderingar. 

 
Loggboksfrågor tillfälle 3 
 

1. Vad lärde du dig under dagens övningar? 

2. Hur fungerade samarbetet i din grupp under övningen med att bygga kvadrater? Fick 

alla vara med och bestämma? 

3. Hur kändes det för dig att samarbeta? 

4. Övriga tankar och funderingar. 

 
Loggboksfrågor tillfälle 4 
 

1. Vilka känslor förknippar du med konflikter? 

2. Hur tycker du att det känns att prata om känslor? Varför? 

3. Vilken ”roll” hade du under Två och en krita? Styrde du, gjorde du motstånd eller lät 

du den andra bestämma? 

4. Hur kändes det att ha den rollen? Varför? 

5. Övriga tankar och funderingar. 

 
Loggboksfrågor tillfälle 5 
 

1. Tycker du att det är viktigt att kommunicera? Varför? 

2. När vi gjorde viskleken så fungerade inte kommunikationen riktigt som vi tänkt oss 

eftersom vi viskade vidare det vi trott oss höra. Kan samma fel uppstått i verkligheten? 
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3. Varför blir det ofta missförstånd? 

4. Kan du berätta om ett tillfälle du varit med om där det har blivit missförstånd? 

5. Vad kan man göra för att undvika att det blir missförstånd? 

6. Övriga tankar och funderingar. 

 
Loggboksfrågor tillfälle 6 
 

1. Vad tycker du att du har lärt dig under dagens övningar? 
 

2. Beskriv hur du och din kompis löste uppgiften ”Att bryta arm”.  
 

3. Du har lånat ut din näst bästa tröja till en kompis. När du får tillbaka den är det en stor 
fläck mitt fram. Hur kan du uttrycka vad du känner med ett jag-budskap? 

 

4. De fem djuren symboliserar olika sätt som man kan hantera en konflikt på. Välj det 
djur som mest liknar ditt sätt att vara vid en konflikt. Skriv och berätta varför du valde 
det djuret. 

 

5. Övriga tankar och funderingar 
 
Loggboksfrågor tillfälle 7 
 

1. Vad tycker du att du har lärt dig under dagens övningar? 

2. Berätta om rollspelet. Hur löste ni konflikten? 

3. Tror du att medlingsprocessen skulle kunna fungera mellan dig och en kompis om ni 

hamnar i en konflikt? Om ditt svar är ja, på vilket sätt? 

4. Övriga tankar och funderingar. 
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Hej föräldrar! 
 
Vi är tre lärarstuderande som går sista terminen på vår utbildning vid 
Luleå Tekniska Universitet.  
 
Vecka 41-47 gör vi vår slutpraktik i ert barns klass. Under denna period 
kommer vi att genomföra en undersökning anknuten till vårt 
examensarbete om konflikthantering och förebyggande 
konflikthantering. I vår undersökning kommer vi att arbeta med bland 
annat trygghetsövningar, samarbetsövningar, känslor, rollspel och 
konflikthantering. Alla kommer att få skriva loggbok efter övningarna 
och vi kommer även att genomföra intervjuer med några elever. 
Självklart kommer ingen av barnen att nämnas vid namn i vår 
examensrapport. 
 
Har ni några funderingar så hör gärna av er. 
Vi ser fram emot en spännande och rolig tid tillsammans med era barn. 
 

Med vänliga hälsningar 
Susanne Jonsson 
Louise Lindgren 
Stina Westbom 
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Övningar tillfälle 3 
 
Att styras av handklappningar 
Syfte: Att visa att kommunikation kan vara icke-verbal. Att träna samarbete. 
Gruppstorlek: Hela gruppen. 
Tid: 5-10 min. 
Genomförande: I denna övning ska gruppen gemensamt styra en kamrat att ta på ett redan 
bestämt föremål. Man styr kamraten med handklappningar och ingen får prata under 
övningen. En person går ut och gruppen väljer sedan ett föremål i rummet. När personen 
kommer tillbaka ska gruppen leda henne/honom med starkare och svagare handklappningar. 
Ju närmare personen rör sig mot föremålet desto intensivare blir handklappningarna. Rör 
hon/han sig i stället bort från föremålet avtar klappningarna och blir lugnare.  

(Wahlström, 1996) 
 

Kommunikation utan ord 
Syfte: Att känna hur man kan förstå någon utan ord. Att samarbeta och uppleva 
kroppskontakt. 
Gruppstorlek: Hela gruppen. 
Tid: 5-10 min. 
Genomförande: Under denna övning får eleverna inte prata med varandra. De börjar med att 
ställa sig på ett led, sedan får de allt eftersom instruktioner på hur ledet ska se ut. Ledaren ber 
till exempel eleverna att göra ledet så kort som möjligt, sedan så långt som möjligt, ställa sig i 
storleksordning med den kortaste längst fram och ställa sig i ordning efter ålder med den 
äldsta längst fram.  

(Wahlström, 1993) 
 
Vi övar samarbete 
Syfte: Att träna samarbete och känna samhörighet. Att lära sig något om sig själv i 
samarbetssituationer.  
Gruppstorlek: Tre grupper med 5 elever i varje grupp. 
Material: Tre uppsättningar med 5 kuvert innehållande två till fyra bitar.  
Tid: 15-20 min. 
Genomförande: Varje grupp börjar med att sätta sig avskiljt vid ett tomt bord. Var och en av 
deltagarna får ett kuvert framför sig innehållande olika antal utskurna pappersbitar. Gruppens 
uppgift är att tillsammans forma fem lika stora kvadrater av bitarna som finns i kuverten. 
Under arbetets gång får eleverna inte prata med varandra, de får inte heller ta bitar från 
varandra, utan ska väntar på att få. Sedan avslutar man med att prata om vad som hände under 
övningen. Till exempel: följde alla reglerna, var någon ledare eller var någon passiv i 
gruppen? 

(Wahlström, 1993) 
 
Det stora vita papperet  
Syfte: Att genom att samarbeta hitta lösningar. 
Gruppstorlek: 3 grupper varav 5 personer i varje grupp. 
Material: Ett A1-papper per grupp. 
Tid: Tio minuter. 
Genomförande: Gruppen får ett stort papper och ledaren säger: ”Här får ni ett papper. Målet 
med övningen är att ni alla ska hålla i detta papper samtidigt som ni inte rör vid golvet.” Om 
eleverna föreslår att de ska sitta på stolarna eller bänkarna samtidigt som de håller i papperet 
så gratulerar man dem till de alternativa lösningar men säger att de ska nu upprepa övningen 
utan att använda varken stolar eller bord. Nästa steg är att ledaren river papperet i A5 och låter 
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eleverna upprepa övningen. Avslutningsvis säger ledaren att inga som helst hjälpmedel är 
tillåtna. Svaret är att alla på samma gång håller i lappen samtidigt som de hoppar. 

(Lind, 2001) 
Passa rockringen  
Syfte: Att samarbeta. 
Gruppstorlek: 3 grupper varav 5 personer i varje grupp. 
Material: En rockring per grupp. 
Tid: 5 minuter. 
Genomförande: Gruppen står i en ring och håller varandra i händerna. En rockring hänger på 
händerna mellan två personer. Ringen skall nu gå runt hela gruppen utan att de släpper 
händerna och dessutom får ringen inte nudda golvet. 

(http:www.gymnastiklektioner.com/samarbete.html) 
 

Alla ombord  
Syfte: Att samarbeta. 
Gruppstorlek: Hela gruppen. 
Material: Två stycken rep och musik. 
Tid: 10 minuter. 
Genomförande: Repen läggs i en stor cirkel. När musiken spelar så dansar, hoppar eller 
springer eleverna utanför cirkeln och när musiken stannar skall alla i gruppen få plats ombord, 
det vill säga i cirkeln. Varje gång de har lyckats så minskar ledaren storleken på cirkeln.  

(http:www.gymnastiklektioner.com/samarbete.html) 
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Övningar tillfälle 4 
 
Charader  
Syfte: Att känna igen olika känslor. Att förstå att samma ord kan upplevas helt olika om de är 
laddade med olika känslor. 
Gruppstorlek:  Hela gruppen. 
Material: Lappar där det står skrivet olika känslor på. 
Tid: 15 minuter.  
Genomförande: En elev får dra en lapp där det står skrivet en känsla. Eleven skall säga 
meningen ”Det kommer en bil” med den känslan som står skrivet på lappen. De övriga i 
gruppen skall då gissa vilken känsla som eleven försöker visa. 

(Wahlström 1996) 
 
Masken Charlie 
Syfte: Att känna igen och beskriva olika känslor. 
Gruppstorlek: Enskilt arbete. 
Tid: 10-15 minuter. 
Genomförande: Varje elev får tre bilder på masken Charlie där har är ledsen, arg och 
överlycklig. Dessa bilder klistras sedan på ett papper och målas i de färgerna som eleven 
förknippar med känslan. Eleverna får sedan motivera varför de valt just den färgen och även 
skriva en text som hör ihop med varje bild. 

(Wahlström 1996) 
 
Två och en krita 
Syfte: Att känna kraften i icke-verbal kommunikation. Att ha roligt och samarbeta.  Att känna 
samhörighet. 
Gruppstorlek: Arbete i par. 
Material: Ett stort papper och två kritor i olika färger/par. 
Tid: 20 minuter. 
Genomförande: Eleverna får sitta två och två (gärna kompisar tillsammans). Varje par ska ha 
ett ganska stort papper och en krita. De får absolut inte prata med varandra under övningen. 
Paren får i uppgift att göra en bild och den enda kommunikationen som äger rum är den som 
sker via handen. De ska nämligen båda två hålla i kritan och rita samtidigt. Musik spelas i två 
minuter innan man bryter för byte av krita till annan färg. Musik spelas igen i två minuter och 
när musiken tystnar slutar barnen att måla.   

(Wahlström, 1993) 
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Övningar tillfälle 5 
 
Räkna till 20 
Syfte: Att utveckla samarbetet och lyhördheten. Öva lyssnandet. 
Gruppstorlek: Hela gruppen. 
Tid: 5 minuter. 
Genomförande: Gruppen ska i denna övning, tillsammans räkna till 20. Ledaren börjar med 
att säga nummer ett, vartefter varje elev säger ett tal i sänder. Det görs inte i ordning utan på 
måfå. Om två personer råkar säga samma siffra får man börja om med nummer ett. Om det av 
någon anledning inte fungerar - sluta vid talet tio eller låt utbildaren hjälpa till. 

(Lind, 2001) 
 
Gör som jag säger 
Syfte: Att klarlägga hur svårt det är att uttrycka sig klart då man bara får använda ord.  
Gruppstorlek: Arbete i par. 
Material: En bild, ett vitt papper och en penna/par.  
Tid: 10-15 minuter. 
Genomförande: Den ene av de två får en bild som ska vara enkel till exempel ett hus. Bilden 
ska alltså i huvudsak innehålla raka linjer och enkla former. Paret sitter med ryggarna mot 
varandra och den som fått bilden ska ge den andra instruktioner så att denne kan rita samma 
föremål på ett vitt papper. Man får inte säga vad föremålet föreställer utan endast beskriva 
med ord som bit för bit leder fram till det färdiga motivet.  

(Wahlström, 1996) 
 
Viskleken 
Syfte: Att klarlägga hur viktigt det är att lyssna noga till vad någon säger och hur lätt det är att 
missuppfatta. 
Gruppstorlek: Hela gruppen. 
Tid: 10 minuter. 
Genomförande: Alla sitter i en ring och en elev får ett budskap av ledaren eller en kamrat. 
Deltagarna ska viska så att ingen annan än den man viskar till hör. Denna person viskar vidare 
det som han eller hon hörde. Den som inte hört eller förstått får inte fråga om. När viskningen 
gått ringen runt och siste man fått budskapet är det oftast så förvrängt att det inte alls liknar 
det som viskats från allra första början.  

(Wahlström, 1996)  
 
Den baktalande vargen 
Syfte: Att sätta sig in i en persons situation och försöka se problem utifrån andras synvinklar. 
Gruppstorlek: Hela gruppen. 
Tid: 15 minuter. 
Genomförande: Läs berättelsen om ”Den baktalande vargen” för gruppen. Berättelsen handlar 
om vargen i Rödluvan som ger sin version av vad som hände den dag när Rödluvan skulle gå 
till mormor. Diskutera sedan tillsammans om följande frågor: Vad är det här egentligen för 
berättelse? Vad är det som gör den annorlunda än den vanliga versionen av sagan? 

(Utas Carlsson, 1993) 
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Övningar tillfälle 6 
 
De fem djuren 
Syfte: Att förstå att människor har olika sätt att agera i konflikter.  
Gruppstorlek: Hela gruppen. 
Tid: 15 minuter. 
Genomförande: Ledaren börjar med att berätta att ordet konflikt betyder olika saker för olika 
människor vilket påverkar hur man agerar i en konflikt. Varje djur beskrivs för eleverna och 
man diskuterar beteendet hos djuret. Här poängteras även att vi kan vara olika djur vid olika 
tillfällen. En person behöver inte bete sig som ett djur vid alla konflikter. Sedan får eleverna 
välja det djur som de tycker överensstämmer mest med sig själv. De ska motivera varför de 
valt det djuret och på vilket sätt de är lika.  

(Lind, 2001) 
 

                           
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
Apelsinen 
Syfte: Att genom en gruppdiskussion uppnå vinna/vinna- lösningar. Att lära sig skillnaden 
mellan ståndpunkt och bakomliggande behov. 
Gruppstorlek: Hela gruppen. 
Tid: 10 minuter. 
Genomförande: Ledaren håller upp en apelsin och säger till eleverna att det är två personer 
som vill ha en och samma apelsin och de vill ha den nu. Gruppen får komma med idéer och 
förslag på hur man kan gå tillväga för att uppnå en vinna/vinna-situation.  

(Lind, 2001) 
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Sköldpaddan 
drar sig tillbaka 

Nallebjörnen 
slätar över 

Hajen 
forcerar 

Ugglan 
kommunicerar 

Räven 
kompromissar 



 

Att bryta arm 
Syfte: Att introducera vinna/vinna- lösningar på ett snabbt sätt. 
Gruppstorlek: Arbete i par. 
Tid: 10 minuter. 
Genomförande: Varje par får sätta sig med ett bord mellan sig. De får sedan hålla armbågarna 
på bordet som om de skulle bryta arm. Uppgiften är att försöka få sin motparts hand i bordet 
så många gånger som möjligt under två minuter. Varje gång man får ner motpartens hand får 
man ett russin. De flesta kommen under denna övning att tävla men tanken är att de ska 
komma på att samarbeta genom att föra varandras händer i bordet gång på gång. På så sätt får 
deltagarna mer russin än om man tävlar. Dessutom vinner ju båda på lösningen. Övningen 
avslutas med en diskussion. 

(Lind, 2001) 
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Övningar tillfälle 7 
 
Drama mellan elever 
Syfte: Att öva sig i att hantera konflikter. Att få en inblick i Wahlströms(1996) 
medlingsprocess. 
Gruppstorlek: 5 grupper varav 3 personer i varje grupp. 
Tid: 30 minuter 
Genomförande: Eleverna delas in i tre grupper där varje grupp blir tilldelad en roll. De olika 
rollerna är, Kim, som ska ha kalas, Robin, som inte är bjuden, och en medlare. Tillsammans 
med en ledare diskuterar de olika grupperna vad deras roll innebär. En elev från varje grupp 
går ihop och bildar en ny grupp bestående av en ”Kim”, en ”Robin” och en ”medlare”. 
Tillsammans får de nu försöka lösa konflikten med hjälp av Wahlströms (1996) 
medlingsprocess. 
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Övningar tillfälle 8 
 
Att skriva utifrån en bild 
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