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1  Inledning

Som en person med tydliga problem att hantera konflikter, både egna och andras,
har jag insett hur viktigt det är för mig att lära mig detta inför mitt kommande yrke
som lärare. Då jag själv hellre undviker en konflikt, vilket oftast leder till att den i
tystnad trappas upp, istället för att lösa den har jag även svårt för att ta till mig
allvaret i andras konflikter. Jag tenderar att sopa problemet under mattan och
bagatellisera konflikten. Detta kommer inte att gynna mig som lärare inte heller
eleverna i min klass. Det kommer bara ligga till grund för ett dåligt
klassrumsklimat och till följd av detta en dålig inlärningsmiljö.

2  Syfte och frågeställningar

Hur kan man arbeta i skolan för att eleverna ska kunna hantera sina konflikter på
bästa sätt? Hur eleverna mår har stor betydelse för hur de tar till sig
undervisningen. På grund av denna problematik har jag valt att sammanställa ett
par metoder som visar hur man kan arbeta förebyggande med konflikter samt hur
man på effektiva sätt kan lösa de konflikter som uppstått i skolan.

2.1  Syfte

Syftet är att fördjupa sig i olika metoder vad det gäller att hantera och lösa
konflikter. Vad kan man göra för att på ett bra sätt lösa de konflikter som uppstår i
klassrummet samt hur kan man arbeta för att förebygga konflikter?

2.2 Frågeställningar

• Vilka olika metoder finns det som jag, som lärare kan använda mig av för att
hjälpa eleverna att lösa de konflikter som uppstår mellan dem?

• På vilket sätt skiljer sig respektive liknar de olika metoderna jag valt varandra?
• På vilka olika sätt kan man arbeta förebyggande när det gäller konflikter mellan

elever i skolan?
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3  Bakgrund

Ett gift par delade varje morgon på en fralla. Kvinnan som egentligen tyckte bäst
om underdelen gav alltid den till mannen eftersom hon trodde att han föredrog den.
Mannen i sin tur ville helst ha överdelen men då han trodde att kvinnan tyckte
bättre om den åt han alltid underdelen. Detta fortsatte år efter år av en enda
anledning, bristande kommunikation. Det är en slags ängslig hövlighet som gör att
vi försöker tillfredsställa andras behov som vi bara har antagit och tagit för givet.
Vi vill framstå som oegennyttiga och vi tror att vi vinner sociala poäng när vi avstår
från att tala om vad vi egentligen vill (Edling 1997).

Tänkvärt är att de konflikter som vi har med andra och det som vi irriteras över hos
andra speglar ganska bra de konflikter vi har med oss själva. Egenskaper hos andra
som vi retar oss på ger en ganska tydlig bild av egenskaper vi själva har som vi inte
är riktigt tillfreds med. Det kan t.ex. handla om att man retar sig på att människor
runt omkring verkar moralisera över ens sätt att leva. Det kan mycket väl vara så att
man inombords har en liten moraltant som har svårt att acceptera ens leverne. Vi
finner det irriterande när andra lever ut dessa impulser (Edling 1997). Jag tror att
detta är mycket vanligt och jag behöver bara gå till mig själv för att hitta liknelser
och jag ser det även tydligt i människor runt mig.

Gunilla O. Wahlström (1993) talar om vikten av att jobba med gruppen för att
skapa en trygg miljö och på det sättet bl.a. förebygga konflikter. Hon tar upp tre
nyckelbegrepp: identitet, trygghet och självförtroende. Identitet börjar ta form
redan när man som litet barn blir varse om sin kropp genom att man vaggas och
smeks av sina föräldrar. Att växa upp utan att veta vem man är eller vem man vill
vara kan vara mycket frustrerande. Dessa barn kännetecknas ofta av de barn som
har svårt att koncentrera sig, lätt tyr sig till främmande vuxna, handlar impulsivt
och flackar från det ena till det andra. I puberteten kan det bli extra jobbigt och
saknar man dessutom vuxna förebilder förvärras situationen. Det är då man ofta
letar efter en identitet genom att ingå i en grupp där man redan har klara regler för
hur man ska klä sig, tänka, prata osv. Det handlar ofta om mindre bra grupper som
tar sig an dessa vilsna själar med tråkigheter som följd. Det är därför viktigt att man
tidigt i barnens liv lär dem om sympati och empati. Vi som vuxna ska visa barnen
att det finns alternativ i livet, alla är värdefulla och viktiga. Man lyckas
förhoppningsvis att tända ett hopp och hjälpa dem hitta sig själva och bilda en
självbild.
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Trygghet är så mycket mer än cykelhjälmar, flytvästar och bilbälten. Man behöver
även inre trygghet. Har man inte det är livet inte lätt att leva. Wahlström (1993)
påpekar att man inte får använda barn som terapi för vuxna. De föräldrar som inte
klarar av att ta hand om sina barn får ofta chans efter chans utan att klara av
uppgiften och barnets lott blir då att flyttas fram och tillbaka mellan olika hem.
Man avser här de familjerna med ständiga återfall och inte engångsföreteelser. Att
vara trygg innebär enligt författaren att våga hävda sin åsikt oavsett vad andra
anser, att våga vara med och bestämma och ta ansvar för sina beslut. Man vågar
prova nya saker även om resultatet inte säkert blir lyckat och vågar stå för den man
är, både inre och yttre egenskaper. Man accepterar och bejakar både de negativa
och positiva egenskaperna. Man vågar lyckas vilket kan vara riskabelt i en del
grupper. Dessutom vågar man tala om behov och önskningar i gruppen, vara
generös mot andra och göra sig själv och andra synliga. Slutligen upplever man inte
annorlunda åsikter som hotfulla.

Självförtroende är en av de viktigaste förutsättningarna för att man ska kunna
lyckas i livet och leva välmående och tillfredsställande. Man ska känna sig tillfreds
med sig själv och vara stolt över den man är tillsammans med andra. Kommentarer
och händelser som i betraktarens öga kan uppfattas som småsaker kan gräva djupa
hål hos en människa och ligga till grund för att självbilden tar skada. Några grunder
som man kan önska att elever ska lämna skolan med är bl.a.:

• jag vet vem jag är och vad jag har för värderingar.
• jag har självkännedom till viss del.
• jag duger som jag är och jag är värdefull och unik.
• jag vet vad jag kan av och inte kan.
• jag accepterar att jag inte klarar av allt samt bejakar det jag klarar av.
• jag tror att jag kommer att utvecklas och försöker lösa nya problem och lär
     mig på det sättet.

De grundläggande uppgifterna enligt Wahlström (1993) för pedagoger att arbeta
med är socialisering, estetik, etik, förmåga att kunna tänka samt förmåga att tillägna
sig kunskaper. Med socialisering menar man att man lär sig att fungera i grupp utan
att själv må dåligt eller göra andra människor illa. Man ska även klara av att
samarbeta vilket betyder att man kan ta till sig andras funderingar samt presentera
sina egna för gruppen. Estetik handlar om att kunna se livets skönhet, tycka livet
vara värt att leva, kunna skilja på gott och ont samt att ha hopp för sig själv och
andra. Etik handlar om att kunna skilja på rätt och fel, att acceptera samhällets
värderingar och ha de spärrar som krävs för att inte begå något brott eller andra
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skadliga handlingar. Förmåga att kunna tänka själv utan att först kolla av andras
åsikter. Kunna se egna lösningar på problem och tänka i nya banor. Förmåga att
tillägna sig nya kunskaper kräver att man kan tala, lyssna, skriva, räkna, läsa.

4  Teoretisk utgångspunkt

Vad är egentligen en konflikt? En konflikt är en situation där två eller flera försöker
påverka något åt olika håll. Dessa olika krafter orsakar spänningar och ibland även
fientlighet eller strid. Det kan även handla om att man inte bara vill få sin vilja
igenom utan att man dessutom vill neutralisera, eliminera eller skada motparten
(Lennér Axelsson, Thylefors 1996).

Vårt sätt att förhålla oss till konflikter är tvetydig. Vi tycker oftast inte om att
hamna mitt i en konflikt som rör oss själva samtidigt som vi tycker om att ta del av
andras konflikter genom tidningar, tv och skvaller. Vad skulle tv-såpor och
dokusåporna vara utan de konflikter som uppstår mellan de olika deltagarna?
Faktum är att ett liv helt utan konflikter förmodligen snart skulle bli ganska tråkigt
och händelselöst (Lennér Axelsson, Thylefors, 1996).

Man talar om olika konflikter, konvergerande- och divergerande konflikter. En
konvergerande konflikt kan handla om att två personer vill ha samma sak såsom
t.ex. en kärlekspartner, ett särskilt kontor eller en julisemester. Hindret kan även
vara i form av en känslomässig förlust, relationerna riskerar att ändras. Man
förlorar en kärlekspartner eller den status ett speciellt kontor medför. Dessa
konflikter hindrar oss från att få något vi anser att vi behöver. Divergerande
konflikter handlar mer om olikheter. Man har olika behov, värderingar, olika viljor.
Det handlar mer om makt och kontroll om vem som ska bestämma. Man är ofta
enligt de båda författarna oense om vad man är oense om. Man anser att man
genom att skylla på rivalitet, dålig personkemi osv gör det lätt för sig istället för att
ta reda på konfliktens natur (Lennér Axelsson, Thylefors 1996).

Med kommunikation kan man förebygga konflikter. Kommunikationen avslöjar om
det finns en konflikt. Kommunikationen kan även skapa konflikter.
Kommunikationer kan både reparera eller förvärra konflikter. Kommunikation är
slutligen framför allt det främsta redskapet för att hantera och lösa konflikter. Man
måste kunna kommunicera med varandra för att underlätta umgänget med andra
människor (Lennér Axelsson, Thylefors 1996). Även känslor har en stor roll i
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konflikter och konfliktlösning (Wahlström 1996). Det är ofta viktigare att reda ut
hur det som skett kändes för de inblandade istället för vad som hände. Hur vi
uppfattar olika saker beror på vad vi har med oss från familjen, tidigare erfarenheter
och i vilken utsträckning man bearbetat och upplevt kriser. Ett stort fel som man
ofta gör i mötet med andra människor är att man moraliserar över och bagatelliserar
deras känslor; "så kan du väl inte känna" och "det är väl inget att gråta för" osv.
Detta kan leda till att barnen, som gör nästan vad som helst för att få den vuxnes
kärlek, kapslar in sina känslor och låtsas vara någon annan som inte har och visar
de känslor som den vuxne inte vill kännas vid. När man arbetar tillsammans med
barn är det därför viktigt att låta dem visa sina känslor, men inte för den skull alltid
få sin vilja igenom. "Jag ser att du är arg på mig, och det kan jag klara, men du
måste i alla fall lyda mig."

Ett annat fel som vuxna ofta gör är att blandar ihop olika känslor, s.k. kamouflerade
känslor. "Mamma blir så ledsen när du stökar till." När man säger så till ett barn
lägger man skulden på barnet för sina egna känslor. Det handlar om att man blir arg
för att barnet stökat till och då ska man också säga det. Det är ett mer ärligt sätt att
uttrycka sina känslor. Ett barn har lättare att förhålla sig till en arg än till en ledsen
vuxen (Wahlström, 1996).

Kurt Lewin (Gruppsykologi, 1997) talar om hur man tenderar att lägga vikten på
individens egenskaper och personlighet vid konflikter istället för att titta på
individens sociala sammanhang, dem hon omger sig med. Lewin menar att vi anser
att konflikten uppstår p.g.a. olika egenskaper som individen besitter, istället menar
Lewin att man måste se de krafter som styr individens beteende. En människa
omges av ett s.k. psykologiskt fält och är aldrig ensam utan befinner sig i ett
psykologiskt sammanhang. Ett sådant fält är beroende av ömsesidiga beroenden
och de ligger till grund för individens påverkansfält eller livsrum.
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5  Litteraturgenomgång

Jag har valt att redogöra för de valda metoderna och delat upp dem i underrubriker;
konfliktförebyggande och konfliktlösning.

5.1 Konfliktförebyggande

De metoder som följer har som syfte att arbeta förebyggande med konflikter.

5.1.1  Trygghetsgrupper

När Gunilla O. Wahlström ska arbeta med att förstärka andras identitet och
självförtroende arbetar hon i grupp. Hon menar att man växer som person i samspel
med andra och att tryggheten ökar då man bejakas av andra. Det bästa resultatet får
man när man arbetar i mindre grupper om ca 5-7 personer. Det kan av olika
anledningar vara svårt att öppna sig för gruppen och ibland kan det vara svårt att
komma förbi "sårbarhet". För att öka tryggheten är det därför bra att det finns
någon som leder gruppen och som kan ta det första steget och på så vis visa vägen
för hela gruppen. För att processen ska ske bör vissa saker uppfyllas. Gruppen får
inte vara för stor. För att man inte ska bli för utsatt och samtidigt inte bli en i
mängden. 5-7 personer är lagom. Gruppen bör se ungefär likadan ut från gång till
gång. Man går igenom de olika sakerna tillsammans med gruppen och delar
upplevelserna. Alla ska oftast delta. Man har rätt att avstå men om en person aldrig
delar med  sig av sina känslor och tankar hamnar denne i ett maktläge och det
infinner sig en osäkerhet i gruppen.

Tanken bakom övningarna har varit att arbeta systematiskt med sådana övningar
som ska stärka elevernas självförtroende, öka tryggheten i gruppen samt hjälpa
eleverna att hitta sin identitet. Man har upplevt att det går lättast att arbeta i en
mindre grupp då man inte är lika anonym och känner sig tryggare. Man pekar på de
ökade kraven i skolan. En elev som inte är tillfreds med sig själv eller gruppen
klarar inte av att ta till sig undervisningen. Det är även oftast de eleverna som inte
klarar av att stå emot droger osv.
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Syftet med övningarna är att skapa trygghet därför är det viktigt att man har rätt att
avstå. Det kan vara så att det man pratar om är extra känsligt för en viss elev och
den har då rätten att avstå från att dela med sig av det. Då man låtit alla som vill
prata kan man återigen fråga de som avstod om dem vill ha en ny chans. Det kan
handla om att man behöver lite mer tid på sig att tänka eller att man inte vet vad
man ska svara. Genom att lyssna på de andra kan eleven ha kommit på egna idéer.

De övergripande målen för arbetet med trygghetsgrupper är att eleven kommer att
stärka sitt självförtroende, uppträda mer ansvarsfullt och prestera bättre i skolan. Då
klassrumsklimatet kommer att förbättras avsevärt kan läraren koncentrera sig mer
på undervisningen än på att hålla i ordning i klassen. En skola med denna
målsättning kommer att bygga upp ett positivt inlärningsklimat. Eleverna blir mer
positiva även hemma.

Först börjar man att träna eleverna på att lyssna på varandra, inte bara klara av att
sitta tyst utan lyssna på vad de har att säga. Tillsammans tränar man sedan att se
livets positiva sidor samt positiva sidor hos sig själv och andra. Det blir mycket prat
om känslor och man försöker hitta nya och passande ord för det man vill uttrycka
och känner.

Man sitter i ring och man har fyra regler, normer som alla måste hålla sig till:

1. aktivt lyssnande
2. inga tråkningar
3. rätt att avstå
4. sekretess.

När man lyssnar aktivt är man tyst, riktar uppmärksamheten till den som pratar och
visar inte med gester eller kroppsspråk sådant som kan få den som pratar att känna
sig illa till mods. Detta är annars mycket vanligt bland barn och man bör tydligt
visa att det inte tolereras. Efter hand när man känner sig allt tryggare i gruppen kan
man dela med sig av personliga saker. Det är därför viktigt att man påpekar att det
som sägs inte diskuteras utan för rummet. Det man hört i förtroende för man inte
vidare.
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5.1.2 Personlighetsutvecklande arbete

En vanlig anledning till att människor drar sig undan är att de inte känner sig
delaktiga. När eleverna känner sig delaktiga i gruppen växer deras trygghetskänsla
och självtillit. Detta kommer att arta sig i att de vill vara med och bestämma och det
kommer bildas ledare. Gruppen är då på väg in i ett nytt skede. Nu när tryggheten
blivit stor kommer man våga uttrycka personliga åsikter och känslor. Man kan lösa
problem i gruppen och läraren blir alltmer en resursperson som gruppen klarar sig
utan. Allteftersom gruppen kommer närmare varandra kommer man till en fas då
man känner tillgivenhet för varandra, man ser och erkänner andras känslor, idéer
och åsikter. Känslan av delaktighet, medinflytande och tillgivenhet måste hela tiden
gå framåt och förnyas, gruppen får inte komma av sig helt enkelt utan måste
fortsätta framåt mot nya mål. Det är viktigt att man tänker på att då man uttrycker
känslor själv tar på sig ansvaret för känslorna. Man ska alltså ha ett jagbudskap
istället för du- budskap. Istället för att säga "Du gör mig arg för du spillde färg på
mina byxor”. kan man säga "Jag är arg för att jag fått färg på mina byxor.". I det
sista exemplet tar man på sig ansvaret för sina egna känslor. I det första lägger man
skulden på en annan, ofta låter man även fördömande vilket resulterar i att den
andra parten genast intar försvarsställning.

Hur ska man då göra när man arbetar med trygghetsövningar i skolan? Här följer en
stegvis mall.

Normerna
Lär dig dem och var en förebild. Låt barnen vara med att bestämma vad som gäller
i gruppen och sätt upp reglerna på ett synligt ställe. Var konsekvent gällande
reglerna och repetera dem inför varje tillfälle.

Instruktionerna
Låt barnen veta vad övningen handlar om och varför man ska göra den. Berätta
noga hur den ska gå till och hur lång tid man har på sig.

Börja själv.
För att undvika oklarheter tala om för barnen i vilken ordning de kommer att få
ordet, påminn om att man kan få avstå.
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Se till att det hela tiden händer något.
Vänta tills alla har svarat innan du kommenterar. Skulle det behövas ge återigen
instruktioner. Om det förekommer tråkningar ta genast itu med dem och glöm inte
att fråga dem som avstod om de ångrat sig.

Uppmuntra kommentarer mellan eleverna.
Få eleverna att tala direkt till varandra om oklarheter behöver förtydligas.

Ställ frågor om innehållet samt om känslor och erfarenheter.
Diskutera först innehållet och reflektera därefter. Om eleverna tröttnar ska man
genast avsluta.

Uppmuntra eleverna att uppmuntra sina kompisar.
Använd dig av påbörjade meningar som : "Jag tyckte det var bra när du...".

Använd ett tecken för tystnad. Att sträcka upp en hand fungerar bra. När man sett
lärarens hand uppe ska man tystna och sedan sträcka upp sin egen hand. De riktiga
smågrupperna bildar man först när alla förstått normerna, kan allas namn och då de
har goda erfarenheter av att sitta i grupp. Du som lärare ska känna dig redo och
kunna se parförhållanden, ledare, de isolerade och eventuella bråkstakar.
Gruppernas sammansättning ska sedan vara så lik klassen som möjligt. Man delar
således upp ledare, bråkstakar, tjejer och killar jämnt i de olika grupperna. Eleverna
får leta upp en pusselbit där deras namn finns. De ska sedan hitta de kompisar
vilkas bitar passar och bildar ett helt pussel. Du som lärare måste alltså ha tillverkat
olika pussel. Alla pussel ska bilda en rund form. Det tar lång tid och är svårt för
eleverna att hitta sin grupp men när de väl har gjort det blir samhörighetskänsla
stor. Nu ska de klistra upp sitt pussel på en pappskiva samt ge gruppen ett namn.
Då detta är klart presenterar man gruppen för resten av klassen.

När man arbetar med trygghetsgrupperna kan man tänka på att avsätta en speciell
tid då man arbetar med grupperna. Man börjar med att göra en övning med hela
klassen. Efter detta får eleverna en kort stund på sig att samlas i grupperna. Man
börjar med att repetera de gällande normerna och förklara hur övningen går till
samt dess syfte. Man talar om hur lång tid man har på sig och att alla ska få komma
till tals! Läraren cirkulerar i grupperna och hjälper till där det behövs. Viktigt är att
inte glömma att eleverna ska lösa problemen på egen hand till så stor del som
möjligt. Alla får lyssna på varje grupps redovisning. Man kan välja mellan att
samlas i hela klassen eller sitta kvar i grupperna. Redovisningen handlar om vad
som gjorts och hur det gick. Äldre barn kan få diskutera inom gruppen hur det gick,
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vad som hände eller om man vill förändra något. Eleverna får sedan kommentera de
andra gruppernas redovisningar. Uppmuntra dem att i sin tur ge uppmuntrande
kommentarer till varandra.

För att hjälpa barnen kan man tillsammans leta fram positiva ord. Dessa kan man
sedan skriva på ett papper och ha på väggen. De finns sedan där för barnen liksom
normerna som också är uppsatta på väggen. Tanken är att ansvaret ska överföras
allt mer på eleverna och därför bör man som lärare hålla sig allt mer utanför,
uppmuntra barnen att påminna varandra om normerna, låta grupperna planera
utflykter, föräldramöten, hjälpa till med praktiska saker osv. Det svåraste av allt
kan vara att som lärare inte lägga sig i trots att man märker att det kan ta lång tid för
gruppen att enas om små saker. Arbetet är en process och den krävs tid för eleverna
att finna sina platser och inse att diskussioner om små bagateller bara är onödiga.

Observera huruvida barnen är delaktiga eller ej, finns det de som inte sitter i ringen
utan halvsitter ointresserat utanför? Verkar de bry sig om, uppmuntra, lösa
konflikter på ett vinnande sätt med varandra? Hur klarar de sina uppgifter, finns det
en ledare och får de svaga eleverna vara med? Kom ihåg att det måste få ta tid. Det
kommer att finnas elever som vill byta grupp av olika anledningar. Man ska helst
inte låta eleverna göra det p.g.a. att det uppfattas som att man istället för att lösa de
befintliga problemen sopar dem under mattan eller flyr från dem. Man kan då
hjälpa gruppen och eleven att känna delaktighet genom att exempelvis ta upp något
som intresserar eleven osv.

När man börjar med trygghetsövningarna i en klass kan man göra en övning varje
dag. Det kan vara en kort stund men man bör fråga efter varje gång hur det kändes.
Eleverna får även tillfälle att kommentera så att de kan bekräfta att de hört vad som
sagts. För att undvika att eleverna avbryter varandra kan man använda sig av en len
sten, fjäder eller liknande som får gå runt i ringen. Stenen eller fjädern symboliserar
att man har ordet och ingen annan får prata. När alla fått en chans att prata kan man
ställa frågor om det som sagts. "Har någon känt som Anette någon gång?" osv. Till
en början kommer inte eleverna ha en aning om vad de andra sagt eftersom de varit
fullt upptagna av vad de själva ska säga men detta kommer att släppa efter hand.
Exempel på olika samtalsämnen samt andra övningar se bilagor (Wahlström1993).
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5.1.3  Kompissamtal

Speciallärare Margareta Runstedt- Christensen och Eva Bergman, klasslärare år 1-
3, arbetar på Slottsvångsskolan i Helsingborg. De insåg hur viktigt det är att man
arbetar med konflikter som uppstår mellan barnen och då gärna i förebyggande
syfte. De utarbetade en egen metod som de kallar för kompissamtal (Edling 1998).
Dessa kompissamtal borgar för att eleverna lär sig reda ut konflikter med sina
kamrater. Man lär sig vara rak, hävda sina gränser samt bli medveten om sina egna
roller i det sociala samspelet. Tanken är att då dessa samtal är regelbundet
återkommande förebygger de mobbning. Eleverna bygger upp självförtroendet och
får känslomässig träning. Då samtalen syftar till att lösa upp spänningar och
förbättra klassrumsklimatet banar detta väg för en förbättrad och effektivare
inlärningssituation. En elev som inte mår bra kan inte ta till sig undervisningen!

Kompissamtalen ger eleverna en modell för att lösa konflikter med ord istället för
med våld eller tystnad. De förebygger mobbning, ger träning i att tala inför publik
samt ett tydligt kroppsspråk, tränar förmågan till empati och ger övning i att lyssna.
Man visar varandra respekt då man lyssnar när de talar. Man tränar
moraluppfattningen. Inga straff utdelas till den skyldige eleven utan man ger ett
positivt bemötande då eleven står för följderna av sitt handlande samt att eleven
vågar erkänna. Kompissamtalen kan urarta om en oerfaren lärare håller i samtalen
eller om det inte finns trygghet och tillit. Viktigt i samtalen är att man inte får
"skvallra" på någon. När man ska säga att någon gjort en ledsen får man således
inte peka ut en annan elev. Man ger istället ledtrådar av typen: igår, en pojke, vid
gungorna, sagt något, lekte med tennis boll osv. Den skyldige ska då känna igen sig
och själv berätta vad som hänt. Detta fungerar i 99 % av fallen enligt lärarna.

Kompissamtalen går till på så sätt att alla elever samlas i en ring på golvet. Även
läraren sitter i ringen. Syftet med att sitta i ring är att alla på det sättet ser varandra
framifrån. I första rundan får eleverna berätta om de klarat upp en konflikt själva
under veckan. Detta syftar till att uppmuntra eleverna till självständig
konfliktlösning. Andra rundan får eleverna berätta om de gjort en annan elev
ledsen. I tredje rundan får man berätta om man råkat ut för något. Här får man säga
om någon gjort en ledsen men inte berättat det i föregående runda. Läraren får inte
lägga sig i samtalen på det viset att hon tar någons sida eller verkar förebrående.
Hennes roll är, att om det behövs, medla och hjälpa eleverna framåt i
konfliktlösningen. Det huvudsakliga syftet är dock att eleverna ska mötas i sina
konflikter. Margareta Runstedt- Christensen och Eva Bergman anser att det kan
vara bäst att vara två lärare vid samtalen. Detta beroende på att den ena då kan titta
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på barnens reaktioner under tiden den andra läraren försöker sätta sig in i ett
problem. Skulle man av misstag glömma sig och börja moralisera kan den andra
rycka in.

Man kan eventuellt spela upp konflikten. Det går till på det sättet att de inblandade
får byta roller och på det sättet visa hur de upplevde det inträffade. Resten av
gruppen kan hjälpa till att reda ut problemet genom att ge sina synpunkter på
händelseförloppet.

Som komplement till kompissamtalen kan man använda sig av enskilda samtal. Det
kan finnas elever som har svårare att tala om sina problem i grupp eller som har
mer svårhanterliga konflikter såsom mobbning och utseende relaterade problem.
Det är ofta oerhört känsligt om man retats för något i sitt utseende och man kan då
tycka att det är jobbigt att ta upp det i grupp. Om det uppstår problem med att få
eleverna att börja dela med sig av sina konflikter och ta ansvar för sina handlingar
är det viktigt att få det första "erkännandet". Detta är enligt lärarna på
Slottsvångsskolan oftast inga problem. Det finns oftast någon elev som gärna pratar
inför klassen och då en börjat hänger de andra oftast på. Skulle det vara för många
händer uppe i luften samtidigt kan man vara tvungen att bara ta en del, viktigt är att
vara lugn och inte stressa upp sig, och låta resten få som uppgift att försöka lösa
konflikterna själva. Skulle inte det fungera får man vänta till ett senare tillfälle.

Vid Stenstorpsskolan nära Falköping beslöt sig en lärare för att använda sig av
kompissamtal då han trots över 20 års erfarenhet aldrig haft en så stökig klass som
den dåvarande. Kompissamtalen tillsammans med enskilda samtal med kuratorn
samt föredrag av skolans antimobbningsgrupp ledde till att klimatet i klassen
förändrades till det bättre. Eleverna var positiva till samtalen men hade problem
med att koncentrera sig längre stunder. En stor skillnad mot den ursprungliga
metoden var att man inte använde sig av ledtrådar vid samtalets tredje runda. Enligt
lärarna på Slottsvångsskolan var detta en "grundbult" i kompissamtalet. Det
kommenterades även av eleverna i Stenstorpsskolan då de tyckte det fanns en risk
att peka ut en "förövare", det kunde slå tillbaka med än större kraft. Det blir ett mer
tydligt sätt att man skvallrar om man säger rakt ut vem som gjort det trots att denne
inte självmant erkänner.

Om man känner sig osäker på om man gör rätt när man precis börjat med
kompissamtal kan man ta hjälp av en checklista:

• Målet är att låta barnen mötas i sin konflikt och hjälpa dem att reda ut den.
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• Du ska inte ta ställning, inte moralisera och inte värdera .
• Ge beröm, inte minst till den elev som tar ansvar för sin negativa handling.

Ingen får skäll!
• Var uppmärksam på att ingen skvallrar!
• Se till att eleverna verkligen tar ansvar för sina negativa handlingar.
• Eleverna tycker att samtalen är angelägna.
• Föräldrarna är positiva till samtalen.

Sigun Gruvström, familjerådgivare i Lund med socionom- och
psykoterapiutbildning, tror att kompissamtalen kan betyda mycket för hela
familjen. Om barnet lär sig i skolan att öppna sig och reda ut konflikter kan denne
påverka hela familjens sätt att hantera konflikter. Barnet i familjen kan alltså bryta
familjens negativa mönster genom att våga visa känslor samt tala om dem och tro
att de är värdefulla nog (Edling 1998).

5.1.4  "Jörgens metod"

Att spela bollspel av olika slag samt lagsporter är inte det lättaste vare sig man är
barn eller vuxen. Finns det ingen auktoritet i form av enväldig domare kan det som
från början var meningen att vara en kamratlig och glädjande aktivitet snart
resultera i ett slagfält. Det var detta som var resultatet av att pojkarna från två
femmor skulle samsas och spela minifotboll tillsammans på rasterna. Så gott som
varje rast slutade med hårda ord och slag. Man försökte på olika sätt att prata med
de inblandade och på deras egen inrådan fick eleverna turas om att agera domare.
Även detta förkastades då man hamnade i den situationen att domaren oftast
anklagades för att vara partisk, inte helt utan grunder. Klasslärarna kände att de inte
kom längre vad det gällde deras egen roll i konfliktlösningen. Man bad därför en
manlig kollega om hjälp. Denne kom i kontakt med eleverna genom
datorundervisning men hade även andra klasser i idrott. Man ansåg att han p.g.a.
sin ställning inom idrotten utanför skolan kunde ha mer effekt på eleverna. Man
genomförde samtalen med klasserna var för sig. Tanken var att väcka tankar hos
eleverna vad det gällde sättet man bemöter andra på samt hur olika roller påverkar
oss i olika situationer.

Jörgen som läraren heter, började med att berätta om sig själv. Han pratade om de
olika roller som han hade. Det handlade om rollen som pappa, idrottslärare,
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datalärare, handbollstränare, kollega samt rollen i arbetslaget. Han poängterade att
han inte betedde sig på samma sätt på de olika ställena.
Det finns saker som man måste närvara vid såsom skolan samt andra aktiviteter
som man inte behöver gå till t.ex. handbollsträningen. Med detta menade han att
klarar man inte av att anpassa sig till idrottens värld och dess regler kommer man
inte att få eller kunna vara med. Till skolan däremot, måste man gå. Detta betyder
således att man måste kunna anpassa sig efter andra såpass mycket att man fungerar
i gruppen. Han drog en parallell till det ovannämnda genom att visa en video där
han tillsammans med ett handbollslag han tränat vann SM- guld. Det
anmärkningsvärda i situationen var att det jugoslaviska proffs som fanns i laget fick
sitta på läktaren. Detta väckte stor förundran hos eleverna som inte kunde förstå hur
Jörgen kunde låta lagets bästa spelare stå över en så viktig match. Anledningen till
detta var att laget hade en ganska stor spridning vad det gällde förmågan att spela
handboll. Det Jörgen ansåg vara viktigast var att laget skulle vara väl
sammanspelade, gruppen skulle fungera och stötta varandra samt att alla spelade
mot samma mål. För att målet skulle uppnås var det viktigt att alla kunde acceptera
varandra för de spelare de var och för det de kunde prestera. Proffset kunde inte
acceptera de spelare som hon ansåg vara för dåliga. Men man skulle inte vinna SM
med hjälp av en spelare. Jörgen ansåg att gruppen och dess funktion var viktigare
än en spelare. Därför lät han inte lagets duktigaste spelare spela. Det är alltså
gruppen som gör framgången.

Efter filmvisningen återgick man till att prata om roller. Det kan vara så att man blir
tilldelad en roll eller att man själv ikläder sig en. Vare sig man själv väljer rollen
eller får den tilldelad kan det vara svårt att leva upp till den samtidigt som det kan
vara en roll som man absolut inte trivs i. Det kan handla om att man uppfattas på ett
visst sätt och sedan kan det vara svårt att bryta sig ur den givna rollen. En del går
till skolan varje dag med en knut i magen och undrar hur dagen ska bli. Kanske
måste man vara på ett visst sätt eller göra dumma saker för att bli accepterad och få
vara med. Det stora målet för dagen kan vara att få vara med.

Jörgen berättade sedan om hur skönt det var att varje morgon kunna se sig i spegeln
och kunna konstatera att det inte finns någon mer i hela världen som ser ut som
honom. Att han är helt unik. Det är ju jätteskönt att det bara finns en av varje
människa! Alla är olika och det ska man vara stolt över och se fördelarna istället för
som man ofta gör, se nackdelarna. Eleverna hade lite svårt att till en början ta till
sig detta och skruvade lite oroligt på sig. Det är ofta är ganska djupt rotat i form av
"Jantelagen" att man inte ska tro att man är något osv. Varför lägga ner energi på att
påpeka varandras olikheter när det är något positivt och inte negativt?
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Man övergick nu till att prata om olika roller, negativa och positiva. Man listade
upp de olika på tavlan.
Man kom fram till följande: positiva roller var den glada, hjälpsamma, snälla,
roliga, generösa, "peppare", duktiga, rättvisa , modiga osv. Negativa roller kunde
istället vara den skrytsamma, "ego-sven", dumma, mobbare, retsticka, orättvisa,
uppviglare osv.

Man talade även om positiva och negativa ledartyper. Den positiva ledartypen låter
alla vara med medan den negativa ledaren trycker ner andra. Personer runt den
negativa ledaren gör ofta saker som behagar ledaren trots att de egentligen inte vill.
Den negativa ledaren ser ofta upp till den positiva ledaren då den klarar av att vara
en god ledartyp utan att utöva grupptryck på dem runtomkring. Eleverna var
överens om att man måste vara stark och våga säga ifrån även om det leder till
utanförskap. Det ser ofta bra ut i andras ögon då man vågar stå emot. Man vinner
andras respekt.
Eleverna fick sedan frågan "Hur gör du vid ett slagsmål?". Står du runt om och
hejar på? Blir det ofta så att alla hejar på en och vem är det som avgör vem man ska
heja på? Hur känns det för den som ingen hejar på? Alla i klassen ansåg att det ofta
är en person som man hejar på i slagsmålet samt att det är en ledartyp som avgör
vem man håller på. Alla i klassen instämde utom just en som man skulle kunna
kalla för en negativ ledartyp. Han visade tydligt att det började brännas lite och
ville gärna försvara sig lite utan att avslöja att han hade någon anknytning till
situationen.

Frågan om det är modigt att skvallra ställdes sedan och det tyckte hela klassen att
det var. En flicka sade att det ofta är ledaren som börjar bråken och att "svansarna"
hänger på. Den tidigare nämnda ledaren frågade då vad man gör med en som tittat
på och sedan efter ett tag går och "skvallrar"? "Bättre sent än aldrig, svarade
klassläraren. Den tidigare nämnda negativa ledaren kunde inte nöja sig med detta
och visade tydligt hur fel han tyckte det var att den som skvallrat fått beröm av
läraren. Jörgen påpekade slutligen hur viktigt det är att kunna stå för sina beslut och
sitt beteende. Man är lika skyldig om man står och ser på utan att säga ifrån som
om man deltar!

Klassen delades upp i grupper. Man ska visa glädje över att få olika personer i sin
grupp istället för de ofta förekommande suckarna! Alla blev uppmanade att
uttrycka sin glädje över de grupper de hamnat i. Grupperna fick i uppgift att
komma på en liten scen där man hade olika roller. Resten av klassen får sedan gissa
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vilka roller de olika kompisarna spelade. Man kunde tydligt se hur de olika
grupperna styrdes av en eller flera personer. Övningen uppskattades av eleverna
och man hade oftast inga problem att gissa vilka olika roller de olika personerna
hade.

De efterföljande reaktionerna på samtalstillfället berörde mest själva
handbollsmatchen. Man trodde absolut inte på att Jörgen inte låtit proffset spela för
så gick det absolut inte till enligt eleverna. De hade svårt att inse betydelsen i att
vara en god kamrat och acceptera andra.

5.2 Konfliktlösning

Den metod som endast hanterar ren konfliktlösning av de behandlade metoderna
var Gunilla O. Wahlström medling (1996).

5.2.1  Medling

Thylefors (1996) talar om vikten av en tredje part eller medlare då parterna i en
konflikt inte klara av att hantera situationen. Allra helst ska alla vara överens om att
det krävs en medlare men detta är inte nödvändigt. I skolan anser jag att det oftast
är nödvändigt att en lärare griper in om en konflikt är av det slaget att lösningen
verkar vänta på sig. Det är trots allt en nödvändighet för all undervisning att
eleverna är mottagliga och inte har ouppklarade gräl att fundera på. Thylefors
(1996) talar om olika slags medlare eller tredje part. Det har naturligtvis stor
betydelse vem man väljer som rådgivare i en konfliktsituation. De Bono (1986)
anser att den tredje parten ska styra tankeriktningen för att undvika att tänkandet
blir endimensionellt. Enligt de Bono är inte medlaren en neutral part eller domare
utan en person som leder samtalet och samarbetar med de båda parterna (Lennér
Axelsson, Thylefors, 1996).

Gunilla O. Wahlström (1996) beskriver ett sätt att förbättra förutsättningarna för att
lösa en konflikt. En förutsättning är dock att båda parter vill ha en lösning på
konflikten. Man behöver en medlare enligt metoden och i skolan blir det naturligast
att läraren agerar medlare. Det är dock de inblandade i konflikten som ska lösa
konflikten, inte medlaren. Man ska klarlägga vad konflikten handlar om, man ska
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skilja på känslor och fakta. Som medlare får man inte ha några förutfattade
meningar om vare sig konflikten eller de inblandade. Man ska som medlare inte ta
reda på vems fel det är, skuldbelägga eller avgöra vad som borde ha gjorts innan.
Man får som medlare inte heller ha en bild av hur konflikten ska lösas innan
processen börjat. Detta är enligt Wahlström ett vanligt fel som begås av lärare och
pedagoger.

Konfliktlösningen som sker efter denna medlingsmetod är uppbyggd i fyra steg.

1. Vad hände? Vad är problemet?
Man ska här definiera problemet och båda parter ska vara överens. Man ska skilja
på känslor och de olika värderingar som finns runt konflikten.

2. Vad känner du?
Här får var och en svara på frågan och man ska uppmuntras att svara i jagform för
att undvika beskyllningar. Man ser då sitt eget beteende och sina agna känslor
istället för motpartens.

3. Vad vill du ska hända?
Här får de inblandade svara på hur det skulle vara om de fick sin vilja fram. Man
ska få svara vad man vill på denna fråga även om det önskade är en omöjlighet.

4. Vad är möjligt att göra?
Då alla har fått säga vad de känner, vad de vill ska hända och så vidare är det dags
att försöka få fram en fungerande lösning. Det kan handla om drastiska
förändringar eller små stegvisa lösningar.

Man berättar för de båda hur medlingen går till och om de regler som finns. Det är
tre viktiga regler som alla måste följa. Ingen avbryter. Inga skällsord. Alla ska
anstränga sig för att hitta en lösning.

Den mall som följer här efter ska medlaren ha lärt sig utantill då hela medlarens
koncentration ska vara på de båda parterna. Innan varje del finns de olika stegens
mål
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5.2.1.1  Inledningsfasen i medling.

Målet är att skapa ett klimat som är vänligt, icke dömande samt informell. Man
strävar efter att nervositet, rädsla och ilska ska vara så liten som möjligt. Man
eftersträvar även en överenskommelse och bekräftar de framsteg som de båda
parterna gjort. Ett viktigt mål är även att följa de enkla regler som finns i metoden.

Man förklarar sin roll som medlare för de inblandade och vad det betyder. Det är att
man tillsammans med de inblandade ska komma fram till en förbättring av
situationen. Som medlare kommer man inte att säga vad som är rätt eller fel och
inte heller säga vad man borde eller inte borde ha gjort. Till sist ska man tala om för
de båda att man ska försöka hjälpa dem att finna en lösning. Förklara för de
inblandade vad som kommer att hända. Först får de inblandade tala om hur de
tycker att det ligger till och hur det känns i tur och ordning. Ingen får avbryta den
andre och man ska rikta sig mot medlaren istället för mot den andre. Sedan får man
berätta hur man tycker att man ska lösa problemet. När båda sagt vad de tycker
diskuterar man vad som är möjligt att genomföra. Man bestämmer sedan en dag då
man återigen träffas för att se hur det gått. Slutligen berättar man vilka regler som
gäller. Följande ska båda ta hänsyn till; inte avbryta varandra, undvika att anklaga
varandra och använda hårda ord, sekretess samt de fyra stegen följs.

5.2.1.2  Vad hände? Att definiera problemet?

Målet är att skapa en tillitsfull atmosfär och att samla information. Man vill också
bekräfta de bådas oro och ängslan samt skapa förutsättningar för framtida
samarbete. Den person som är argast eller räddast (mest känslor eller minst makt)
får börja att berätta. Be dem berätta med egna ord vad som är problemet? Upprepa
för att göra klart för alla att du uppfattat rätt och fråga om det finns något mer som
bör komma fram (isberget). Vänta lugnt och visa uppmuntran och se till att man
inte avbryter den som pratar. Detta kan vara ganska svårt eftersom man oftast inte
har alls samma syn på det inträffade. När den första personen är klar gör man om
samma sak med den andra. Då båda är klara konstateras och sammanfattas vad som
sagts med ett neutralt språk. Viktigt är att man ser till att båda är överens om att
medlaren förstått saken rätt. Avslutningsvis tackar man de båda för att de varit
uppriktiga och modiga.
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5.2.1.3  Hur känns det?

Målet är att låta känslorna komma in samt se om det finns gamla konflikter som
ligger bakom den nuvarande. Man vill få de båda att känna empati för varandra och
upptäcka de likheter som förenar dem båda. Man vill även summera parternas
behov och önskemål. Be dem berätta vad de känner just nu vad det gäller
problemet. Upprepa och se upp för kamouflerade känslor. Man kan använda sig av
formuleringar av typen "det verkar som om du känner dig..." eller "Jag får ett
intryck av...". Man kan fråga vidare med frågor av typen " Hur känns det när..."
eller "Vad bekymrar dig mest när det gäller...". Man ska vara uppmärksam på den
parten som sitter tyst samtidigt som man uppmuntrar den som pratar. Man ska alltid
avsluta med: "Är det något mer som du vill berätta?" för att undvika att något
viktigt glöms bort. Samma sak upprepas sedan med den andra parten.

5.2.1.4  Vad vill du ska hända? Att skapa möjligheter.

Målet är att öka förståelsen mellan parterna och att uppmuntra dem att lyssna på
varandra. Man vill även hitta olika sätt att lösa konflikten och öka
samarbetsförmågan. När man kommit såhär långt kan man uppmuntra till att tala
till varandra istället för till medlaren. Fråga "Vad vill du ska hända om allt är
möjligt?" Bekräfta de förslag som ges och fråga återigen om det finns något mer
man vill ha sagt. Upprepa proceduren med den andra parten.

5.2.1.5  Vad kan vi göra? Möjliga lösningar.

Målet är att tillsammans komma fram till en lösning som båda är överens om. Fråga
"Vad kan vi göra?", ”Vad skulle du kunna göra för att åstadkomma en början till en
lösning?" Lyssna till alla förslag och bekräfta dem. Fundera på de behov som
upplevs hos de båda under samtalets gång och tänk ut små steg mot en lösning som
håller sig inom ramarna för de förslag som man tidigare givit. Om man kommer
fram till några förslag som verkar fungera ska man titta då på dem utifrån följande
utgångspunkter; är de rättvisa? Realistiska? Detaljerade? Balanserade? Om så är
fallet kan man avsluta samtalet med att sammanfatta överenskommelsen, fråga om
man vill träffas igen och i så fall när. Tacka sedan och gratulera samt påminn om
sekretessen.
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6  Metod

Min ambition med arbetet var att få kunskap om hur man kan arbeta med konflikter
i skolan. Jag anser att det är viktigt att arbeta förebyggande för att undvika
konflikter i den mån det går. Jag anser att skolan har en stor uppgift vad det gäller
att fostra självständiga, trygga och självmedvetna medborgare. Detta görs med stor
hjälp av olika trygghetsövningar i skolan där eleverna får lära känna sig själva
individuellt och i grupp, man lär sig hur man fungerar i grupp och vilka krav som
ställs på individerna för att gruppen ska fungera. Det är alltså inte en självklar
egenskap som vi människor föds med, att fungera i grupp. Vi är förvisso ett
flockdjur men vi utvecklas på ett sätt som gör att vi, med all rätt, inte finner oss i att
bli behandlade hur som helst. Vi ska även fungera i många olika
gruppkonstellationer, inte bara i en flock.

Jag valde att göra en litteraturstudie samt en mindre empirisk undersökning som
endast omfattade en metod. Jag fördjupade mig i, för ämnet, relevant litteratur. För
att mitt arbete skulle bli användbart i skolsituationen valde jag att använda mig av
och fördjupa mig i de metoder som jag ansåg var lätta att följa samt konkreta. Jag
valde sedan att jämföra de olika metoderna för att se hur de skilde sig åt eller
liknade varandra. Det är de tankarna som ligger till grund för mitt val av metoder.

Jag träffade Jörgen på min slutpraktik och jag slogs genast av vilken bra kontakt
han hade med barnen. De hade en relation som befann sig på ett helt annat plan än
den relation som eleverna hade med de övriga lärarna. Jag fick tillfälle att
tillsammans med Jörgen bedriva idrottsundervisning samt hjälpa till att genomföra
en friluftsdag. Det var p.g.a. Jörgens speciella kontakt med eleverna som
klasslärarna i de båda berörda klasserna valde att be om Jörgens hjälp i
konflikthanteringen. Jag fick då tillfället att närvara vid de båda tillfällena då
Jörgen talade med klasserna.

7  Resultat

När man tittar på de olika metoderna ser man att de flesta bygger på att man arbetar
med individen i gruppen. Gunilla O. Wahlström (1993) menar att man växer som
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person när man arbetar i grupp. Vägen mot självkännedom och gott självförtroende
går genom gruppen. Hon menar att man växer som person och tryggheten ökar i
samspelet med andra. Även kompissamtalen (Edling 1998) utförs i grupp. Man
utgår från att eleverna ska klara av att tala om sina konflikter i grupp. Men man
tränar inte på att prata inför och agera i grupp utöver själva kompissamtalen. För de
elever som inte klarar av det eller för de som har problem av den naturen att det inte
lämpar sig för att tala om i grupp, har man enskilda samtal som komplement.
Jörgen talade med eleverna i helklass och det var gruppkänslan och samhörigheten
som skulle ligga till grund för resultatet av samtalet. Han ansåg att grupptrycket
skulle vara en positiv faktor i sammanhanget.

Gunilla O. Wahlström (1996) metod som innefattar en medlare behandlar
konflikten endast tillsammans med de inblandade. Här kan båda parter, tillsammans
med en medlare lösa sin konflikt utan att någon annan obehörig behöver veta vad
det handlar om. Då Wahlström även förespråkar trygghetsövningar menar hon att
man ska arbeta förebyggare med de övningarna. Då en konflikt trots det uppstår
kan man använda sig av medlare.

Jörgens metod och trygghetsövningarna är till stor del förebyggande men även
kompissamtalen arbetar för att hindra onödiga konflikter från att blåsas upp i
onaturliga proportioner. Då man arbetar förebyggande är det viktigt att man har en
kontinuitet i arbetet. Detta förespråkar Wahlström (1993). Även kompissamtalens
grundare Margareta Runstedt- Christensen och Eva Bergman (Edling, 1998)
påpekar hur viktigt det är att man har återkommande tillfällen med samtalen. De
båda sistnämnda metoderna syftar till att eleverna bygger upp självförtroendet, att
tryggheten i klassrummet ökar samt att eleverna får känslomässig träning.

I alla metoder får eleverna ett visst ansvar att själva påverka sin utveckling. Det
handlar ofta om att väcka tankar, empati och lära känna sig själv. Det kan vara
tydligt som i trygghetsövningarna (Wahlström 1996) eller mindre uppenbart som i
den metod Jörgen använde sig av.

Kompissamtalen (Edling 1998) och Jörgens metod innefattar även rollspel till viss
del. Detta kan vara ett tydligt sätt att visa eleverna hur de behandlar andra och hur
det kan kännas att bli behandlad på det aktuella sättet.
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8  Diskussion

Jag anser att man som lärare måste ta sig den tiden som trygghetsövningar o.d.
kräver. Att klassrumsklimatet är hälsosamt ligger till grund för all
kunskapsinhämtning. Ser man trygghetsövningar av olika slag som en del av
undervisningen tror jag att man i slutändan kommer se lika bra eller rent av bättre
resultat hos eleverna när det gäller kunskapsinhämtningen.

Även kompissamtalen är bra förebyggande träning för konflikter. Fördelen med
denna metod är att den arbetar förebyggande samtidigt som den behandlar de
konflikter som trots allt uppstår. En tanke dyker upp då man talar om hur man vid
första rundan låter eleverna berätta om de rett ut en konflikt på egen hand. Om en
elev påstår sig ha rett ut en konflikt och den andra inblandade håller med, kan man
då veta säkert om det stämmer? Den ena eleven kanske är en dominerande elev och
den andra vågar då kanske inte säga emot. Det kan ju vara så att det handlar om
mobbning. En annan tanke är hur de elever som tycker det är svårt med hela
gruppens uppmärksamhet samtidigt eller de som lider av talängslan klarar av att
tala om sina eventuella konflikter i helklass. Förhoppningsvis klarar den svagare att
komma till läraren och i enskilda samtal tala om hur det ligger till.

Ytterligare ett problem måste vara då man inte hinner med allas problem och man
tvingas lämna några att redas ut på egen hand. Hur reagerar barn på detta? Vilken
signal ger det om konfliktens betydelse? Det kan ju vara så att det är en invecklad
och akut konflikt som eleverna inte klarar av att lösa själva.

Gunilla O. Wahlström (1993) menar att medling kan ta från några minuter till flera
timmar beroende på åldersgrupp. Jag tycker att metoden verkar vara bra på det
sättet att båda parter får säga hur den ser på problemet samt hur den känner sig utan
att bli avbruten. Det ger även en trygghetskänsla att få höra allt som motparten
säger. Att medlaren finns med som en neutral person tror jag samtidigt ger en
trygghet. Barn lär sig att vara mer objektiva i sin konfliktlösning när de lär sig
förstå att det ofta handlar om olika sätt att se på saker och att motparten ofta känner
på liknande sätt som man själv gör. Gunilla O. Wahlström (1996) tar även upp
många bra övningar som har som syfte att förebygga konflikter och att hjälpa till att
lära känna sig själv osv (se bilagor).

En svårighet att använda sig av en metod som den Jörgen använde är att man måste
eller bör besitta liknande erfarenheter som Jörgen. Det var hans "status" som
framgångsrik idrottsledare som var själva grundstenen i metoden. Jag menar å
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andra sidan inte att man inte kan ha liknande samtal med elever även om man inte
har några liknande åtaganden på sin fritid. Men det som krävs är en person med en
tydlig utstrålning som har stor respekt och även en sorts beundran hos eleverna.

Jag anser att man inte bör sluta efter ett tillfälle vilken metod man än använder sig
av utan att man återvänder till ämnet med liknande övningar vid regelbundna
tillfällen. Annars finns en risk att man bara skakar av sig budskapet när det ringer ut
till rast utan att man kan relatera det till verkligheten.

Avslutningsvis vill jag än en gång poängtera hur viktigt det är att man tar konflikter
på allvar och förstår hur de påverkar undervisningen och elevernas trygghet i
skolan.
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Bilaga 1

Dagens ämne

Jag är glad när jag... En otydlig sak är...

Jag blir ledsen när... En sak som är söt är...

Jag blir så arg... Det allra kallaste som jag vet är...

Jag tycker inte om när... En riktigt varm sak...

Jag blir så arg ... Om jag fick vara ett djur...

Det värsta som finns... Om jag var en bil...

Jag är större än... Jag är inte lika stor som...

Det minsta som finns... Det största som finns...

Min bästa julklapp... Mitt favorit djur...

Min favoritsång... Mitt favorit tv-program...

Min favorit färg... När det snöar känns det...

När solen skiner är det... När det regnar tycker jag...

Jag tror... Jag tror inte...

Jag hoppas... Jag hoppas inte...

Idag känner jag mig... Igår var det...

På sommarlovet ska jag...           Jag kommer aldrig glömma när...



28

Bilaga 2

Nu är jag...

Syfte: Att känna känslor och sätta ord på dem.

Ålder: Från 6 år.

Stor grupp.

1. Hela gruppen sitter i ring på golvet.

2. Läraren viskar ett av orden till varje barn i tur och ordning.

Rädd, ursinnig, sur, galen, konstig, kärleksfull, olycklig, sömnig, ivrig
pigg, drömmande, otålig, nervös, envis, sårad, hoppfull, arg, förlägen, förvånad,
uppspelt

3. Eleverna ska sedan spela upp sitt ord och övriga får gissa.

Diskutera om det var svårt och vad som var svårast. Fundera över om man har känt
någon av dessa känslor. Berätta om man vill.
Kommentera med positiva ord det som eleverna gjort. "Jag gillade när du..." eller
"Det var bra gjort när du...".

Uppföljning:

Måla känslor med hjälp av endast färger.
Måla ditt ansikte med det uttryck som visar hur du känner dig nu.
Skriv en berättelse om en person som alltid kände samma sak, alltid var på
samma humör.
Skriv ner olika ord på känslor på ett papper. Låt en kompis spela de olika
känslorna.
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Bilaga 3

På zoo

Syfte: Att känna samhörighet i gruppen.

Ålder: 7-9 år

Smågrupper

1. Barnen sitter i sina smågrupper i ring på golvet.

2. Varje barn får säga vilket djur de känner sig som idag.

Efter får grupperna berätta om några av de djuren som man tagit upp. Fråga om
man tyckte det var svårt att komma på ett djur man kände sig som.

Uppföljning:

Välj ett av djuren och gör en bild gemensamt.
Måla det djur som du kände dig som.
Gör ett fantasidjur som har lite av alla de djur som gruppen pratat om.
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Bilaga 4

Mitt namn

Syfte: Att uppleva sin identitet och öka sin självkännedom. Att känna sig
bekräftad.

Ålder: 6-10 år.

Arbeta hemma.

1. Varför heter man det man heter?
2. Har man fått namnet efter någon speciell person? Varför det och vem var den
personen?
3. Har du något smeknamn i så fall vilket?
4. Tycker du ditt namn är fint?
5. Vad skulle du vilja heta om du fick välja?

Man ser olika saker...

Syfte: Uppleva att det finns olika sätt att se samma saker på.

Ålder: Från 8 år och uppåt.

Visa en bild för hela gruppen och låt dem skriva tre ord som kommer upp då de ser
bilden. Låt dem därefter rangordna dem. Eleverna får sedan redovisa sina ord i
smågrupper. Påminn om att det inte kan vara rätt eller fel. Eleverna får sedan
diskutera de olika orden och att man upplevt bilden på olika sätt. Gör eleverna
uppmärksamma på det senare och kom eventuellt in på hur detta stämmer med
andra vardagshändelser.
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Bilaga 5

Två och en krita

Syfte: Att uppleva hur man kan samarbeta utan att prata med varandra. Träna
samarbete och ha roligt och känna samhörighet.

Ålder: Från 6 år och uppåt, parvis arbete.

1. Placera eleverna parvis, gärna kompisar.

2. Dela ut ett stort papper samt en krita till varje par.

3. Inge får prata under övningens gång.

4. Eleverna får i uppgift att rita en bild. Båda ska hålla i kritan samtidigt och måla
utan att säga något till varandra. Man målar i två minuter till musik och då musiken
tystnar ska man byta krita och måla i ytterligare två minuter.

Uppföljning/ Efterarbete

Alla samlas och varje par får presentera sin bild och hur det kändes att måla
tillsammans. Båda eleverna ska få säga något. Om bilden föreställer något kan man
utgå ifrån att det varit ett barn som fått bestämma över kritan. Är det däremot ett
enda virrvarr av streck betyder det oftast att det varit två jämnstarka barn.

Diskutera:

Hur känns det att få styra någon utan att de gör motstånd?
Hur känns det när någon styr dig trots att du gör motstånd?
Hur känns det när den du vill styra inte låter sig styras?
Hur känns det att låta någon styra dig utan att du gör motstånd?
Vem av er var det som styrde? Brukar det vara så?
Efter detta kan man komma in på saker som positivt respektive negativt grupptryck
och ledarskap.




