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1 Områdesorientering

1.1 Inledning

Konflikter är något som förekommer i allas vardag och kan gestalta sig på olika sätt och
synen på dessa kan variera, likväl sättet att hantera dem.

Skolan är en arbetsplats med en meningsfull och viktig uppgift. I en skola finns många
människor av olika åldrar och olika funktioner på en begränsad yta. Här finns en mötesplats
för olika människor, barn och vuxna, för människor med olika bakgrund, för de med olika
åsikt. På denna arbetsplats påverkas människor av varandra, både av problem och av
glädjeämnen. Skolarbetet är många gånger tufft och svårt, vilket medför att alla situationer
inte rås med. Konflikter, meningsmotsättningar och svårigheter i samarbetet kommer alltid att
finnas oavsett vad som händer i skolan och det är nog dessutom nödvändigt både för
samhällets och den personliga utvecklingen. 1

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen i skolan
ska utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas.2

Att inte utsättas för kränkande behandling är en mänsklig rättighet och en av de viktigaste
uppgifterna skolan har att förmedla. Förståelsen för andra människor är därför central och
konflikter som hanteras rätt är en viktig del av detta. Det är därför intressant att undersöka hur
elever uppfattar konflikter och konflikthantering och med hjälp av det kunna få en större
förståelse för elevers syn på detta. Med hjälp av förståelsen kan lärare enklare hjälpa elever i
konflikter och upprätthålla skolans grundläggande värderingar.

1.2 Centrala begrepp

1.2.1 Konflikter

Ordet konflikt betyder från början ”sammanstötning”, alltså en krock mellan olika viljor,
behov och uppfattningar.3 Konflikter är motsättningar som rör relationer och när problem är
svåra att lösa medför det ofta frustrationer, vilket skapar konflikter. De uppstår således vid en
sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt,
värderingar, grundläggande behov eller personlig stil.4 Viss forskning menar att en konflikt är
minst ett trestegsutbyte, vilka är (1) A påverkar B med en handling eller verbalt yttrande, (2)
                                                          
1 Ellmin, Roger (1989)
2 Lpo 94, sid. 5
3 Nilsson, Björn, (1997)
4 Maltén, Arne (1998)
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B gör motstånd mot påverkandet, (3) A försöker igen att påverka B. Inte förrän det tredje
steget genomgåtts finns en konflikt.5 I en gruppsammansättning är motsättningar ofta
förekommande och många sådana går fort att lösa medan andra blir olösta eller inte
behandlade alls, vilket kan göra att konflikten växer och gror tills den exploderar.6

Det finns olika nivåer av konflikter och i denna uppsats är jag inriktad på den interpersonella
nivån, som innefattar de konflikter som sker mellan individer. De uppstår vid oförenlighet
mellan människor och handlar ofta om makt, vem som ska bestämma. Inom denna nivå finns
flera olika typer av konflikter:
A) Pseudokonflikter eller kommunikationskonflikter: dessa beror på missförstånd och
följderna kan vara oklara beskrivningar av mål och medel, brister i kommunikation,
information och introduktion, dålig verbal uttrycksförmåga eller tvetydigt kroppsspråk.
B) Sakkonflikter: här finns oenigheter om hur resonemang och fakta ska värderas, hur
situationen ska beskrivas, vad som är problemet, hur arbetet ska läggas upp, vilka spelregler
som ska gälla och vad som är tillåtet och inte.
C) Rollkonflikter: detta gäller brister i överensstämmelsen mellan faktiskt och förväntat
beteende, identitet, solidaritet och lojalitet som ställs mot varandra, förväntningar som inte
uppfylls och oklara revirgränser.
D) Intressekonflikter: dessa inträffar när målen är oförenliga, då intressen, behov,
förväntningar och krav drar åt olika håll eller då vissa ensidigt ser till sina egna intressen.
E) Värde- och värderingskonflikter: denna typ kan gälla etiska och moraliska dilemman,
skilda måluppfattningar av t.ex. människosyn och kunskapssyn, dåligt genomdiskuterade och
definierade mål, olika attityder och värderingar, annorlunda syn på lämplig klädsel och kamp
mellan långsiktiga och kortsiktiga mål.
F) Strategikonflikter: dessa kan handla om val av mål och medel i aktuellt målarbete och olika
krav på hastighet i förändringsarbete.7

Ofta uppstår det konflikter i grupper, vilket inte är så konstigt, eftersom det i umgänge med
andra människor är lätt att det uppstår missförstånd och oenigheter. Det är ofta så att åsikter
och slutsatser går isär, att personer har en kontrovers och dessa åtskillnader behöver inte vara
ett problem, utan kan vara något nödvändigt för att inte dynamiken ska utebli och likaså de
nödvändiga inslagen i problemlösningen.8

Det är ofta viktigt att utsättas för konflikter och uppleva starka känslor med dessa och därmed
bli bättre rustad för att hantera en föränderlig, komplex och mångfacetterad tillvaro.
Begreppet konflikt hör således även samman med förändring. En konflikt kan medföra en
öppning där det finns ett hopp om förändring och denna förändring är förhoppningsvis
positiv.9 Konflikter är således något viktigt i en grupp, men ändå finns det de som försöker att
                                                          
5 Thornberg, Robert (2002)
6 Nilsson, Björn (1997)
7 Maltén, Arne (1998)
8 Nilsson, Björn (1997)
9 Ellmin, Roger (1989)
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undvika dem, vilket visar på en rädsla för konflikter eller brist på kunskap om hur de ska
hanteras. Det finns även de som tar till makt vid lösningen av eventuella konflikter medan
vissa sopar dem under mattan. Dessa är sätt som inte kommer att fungera i längden och de
kommer att diskuteras vidare i kommande kapitel om konflikthantering.

En grupps konfliktorsaker kan vara varierande och det bör skiljas på om konflikten kommit
till utanför gruppen, i gruppen eller hos en av gruppmedlemmarna. Några exempel på orsaker
till konflikter kan vara svårigheter med kommunikationen, gamla konflikter,
konkurrensinriktat klimat, oklara mål, motstridiga uppgifter och missförstånd. Men vad än
orsaken till konflikten är så är det en upplevelse inuti individen, i medvetandet. Utifrån den
bild som finns hos varje individ kommer personen att agera i konflikten.

Det finns flera olika sätt att få människor i försvarsställning, vilka t.ex. är att visa fientlighet,
sarkasm och förakt. Det är enkelt att hamna i en konflikt om det pekas på fel, svagheter,
misstag, ologiska resonemang, illusioner, dumhet och bristande erfarenhet hos en individ.
Samma resultat ger att dölja sina känslor bakom en formell och rationell fasad, alltid undvika
öppna konflikter eller peka på en syndabock. Att ta ifrån en person sin kontroll, inte acceptera
andras känslor eller inte tala om viktig information kan likaså leda till konflikter.10

1.2.2 Konflikthantering

Konflikter medför ibland flera destruktiva effekter och sådana hanteringar av konflikter
skrämmer ofta gruppmedlemmarna. Den som oftast har ansvaret för att hantera konflikter i
gruppen är den formella ledaren. Det är då bra för denna att ställa upp realistiska mål för hur
konflikten ska bearbetas och göra sig en bild av vad medlemmarna tycker är rättvist och
orättvist, inte bara använda de rationella argumenten och viktigt är även att ha en öppen
kommunikation. Det är positivt om kommunikationen kan anpassas efter andra, vilket medför
en större kunskap om gruppens avsikter och motiv.

Om en konflikt uppstår finns inget specifikt schema att följa för att lösa denna, men väl
förhållningssätt och riktlinjer att gå efter.11 Enligt teorin om ömsesidiga angelägenheter finns
två primära angelägenheter vid konflikthantering, där den första är att uppnå sina mål och den
andra att hålla kvar vid en lämplig relation till den motsatta parten. Vilken konflikthantering
personen kommer att välja beror på om målen och relationen är oviktig till mycket viktig.
Teorin ställer upp fem olika sätt att hantera konflikter utifrån detta, vilka är:

                                                          
10 Nilsson, Björn (1997)
11 Nilsson, Björn (1997)
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1. integrativa problemlösningsförhandlingar, som används när mål och relation är
mycket viktiga. Här uppnår båda sina mål och spänningar mellan personerna kan
lösas.

2. kompromisser, vilka används då mål och relation är någorlunda viktiga och
parterna gör då vissa avkall på sina mål och offrar en del av relationen i
överenskommelsen.

3. inställande, som används av personer då målet inte är viktig, medan relationen är
mycket viktig och detta leder till att personer gör avkall på sina mål för att hålla
relationen vid liv.

4. undandragande där varken mål eller relationen är viktig. Individen offrar både mål
och relation för att undvika konfliktämnet och den andra personen.

5. påstridiga eller distributiva vinna-förlora-förhandlingar används där målet är
mycket viktigt, men inte relationen. Här försöker personen övertala den andra att
ge efter för att uppnå sina mål.12

Det finns många möjligheter att bearbeta konflikter, t.ex. att försöka känna igen dem, ta
ställning till dem och försöka göra något åt dem. Vi kan försöka få konflikterna så lätta och
kortvariga som möjligt och att situationerna inte upprepas och även försöka se till att
konflikter inte slutar med att någon far illa, blir utmanövrerad eller känner sig utpekad. Då
arbetet med konflikter sker behövs en lagom dos av teori, praktik och av mod och respekt. Det
är viktigt att veta vad som ska göras och varför, alltså ha tydliga mål uppsatta. I en konflikt
krävs en förståelse för dem som är inblandade, deras personlighet, bakgrund och behov. Det
är även viktigt att förstå den yttre materiella miljön och den inre psykologiska. Det krävs tid
och ett målmedvetet studium i arbetet med konflikter.13

Om problemen ska lösas krävs det, enligt Nilsson, att de inblandade talar om dem och för att
pratet inte ska skapa mer problem så brukar det behövas en annan typ av prat. Det är likaså
viktigt att bearbetningen av konflikten sker på lämplig plats och att det finns gott om tid.
Genom bearbetningen ska parterna komma överens och helst ska relationen dem emellan
stärkas. För att nå en god konflikthantering ska de inblandade försöka sikta in sig på det
gruppen är överens om och fokusera på sak istället för på person. Det krävs att personerna
visar att de vill lösa oklarheter och vill förstå och acceptera de andra i gruppen. Medlemmarna
får visa att det inte finns självklara svar i svåra frågor och att det inte alltid handlar om rätt
eller fel. Det ska finnas en uppmuntran för nya vinklingar, strävan efter förståelse och tilltro
för övriga personer i gruppen. Det ska inte bara vara en person som bestämmer allt, utan alla
medverkar till att avgöra vad som är rätt och fel, bra och dåligt.14

Ibland går det inte att lösa en konflikt, vilket kan bero på ett för stort motstånd eller alltför
skilda värderingar. Man kan dock bearbeta konfliktsituationen, genom att göra klart de olika

                                                          
12 Colnerud, Gunnel & Thornberg, Robert (in press)
13 Ellmin, Roger (1989)
14 Nilsson, Björn (1997)
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positionerna som vad de inte vill, vad de kan ge avkall på och därmed öka personernas
tolerans. Det handlar alltså inte alltid om att lösa konflikten, utan mer hantera den. Det är ofta
svårare att erkänna en konflikt än att prata om lösningar och öppningar i den och således är
det ett stort steg om gruppen pratar om konflikten.

För att inte destruktiva låsningar ska ske i en grupp är det bästa att försöka göra något åt
konflikten och därmed erkänna det som alla vet finns och inte undvika problemen. Om
gruppen undviker konflikten kommer den troligtvis upp senare i en annan situation och då blir
denna ännu större för att den tidigare inte löstes. Konflikter känns ofta olustiga och då är det
lätt att ta till för snabba lösningar innan analysen om den är färdig. Ibland upplevs konflikter
som ett misslyckande och det är också en orsak till att många undviker dem. En annan åtgärd
för konflikthanteringen är att få de inblandade personerna att vara överens om hur de ska gå
till väga, hjälpa dem med målen, konfrontera de inblandade med deras argument och
ståndpunkter och ta fram informationen och åsikterna som finns och lyfta fram konkreta
handlingar.

Frågor att ställa är: ”Hur är det nu? ”och ”Hur vill vi ha det?”. Det första att göra klart är vad
konflikten handlar om och hur parterna beskriver situationen. Det som är centralt i konflikten
ska formuleras konkret och på ett särskilt sätt och ta sikte på det som går att göra något åt. Det
är viktigt att se till vilket klimat som råder i gruppen och ta reda på hur länge konflikten har
pågått, vilka orsaker och vilka förslag till lösningar som finns. Hur har agerandet varit förut
och vilka konsekvenser det har fått är likaså viktiga frågor. Då problemet identifieras ska alla
få möjlighet att ge sin syn på konflikten. Ett konkret sätt är viktigt och att problemet då
beskrivs så att alla kan förstå. Syftet är då att alla ska vara överens om hur konflikten ser ut
och om vad man vill nå upp till genom att prata om eller lösa problemet.15

1.3 Teori

1.3.1  Kommunikation16

Ordet kommunikation innebär att något blir gemensamt, att människor meddelar sig eller
delar med sig av något. Grunden för kommunikation är att två eller flera personer gör något
som blir gemensamt för en kommunikation. Det kan även beskrivas som den process där
människor skickar budskap till varandra och de visar hur de uppfattar sig själva och
innehållet. I en kommunikation är personerna sändare och mottagare samtidigt. När den som
pratar skickar sina budskap skickar den lyssnande samtidigt signaler, samtidigt som denna
lyssnar på talaren. Kommunikation är ett slags redskap för kontakt, föra över idéer, påverkan
och utveckling. Det handlar om att använda det här redskapet på ett bra sätt för att få ut dess
optimala effekt. Om kunskap skaffas om kommunikation, hur budskap sänds och tolkas, hur
                                                          
15 Nilsson, Björn, (1997)
16 Nilsson, Björn, (1997)
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tolkningen ser ut av andra människor och hur uppfattningen av andra är, kan samspelet med
andra bli bättre och onödiga störningar kan förhindras.

I alla beteenden finns ett budskap, så även om en människa inte pratar med någon hon är
osams med så finns så mycket laddning att budskapen är stridare än vanligt. I all
kommunikation finns ett dolt budskap som oftast uppkommer efter hur talaren upplever sig
själv och hur denna vill att andra ska uppfatta henne. Det ingår även hur talaren ser på dem
hon pratar med samt i vilken situation kommunikationen sker.

Kommunikationen pågår samtidigt på flera nivåer och det gör att det är en komplicerad
process. Trots att någon anser sig behärska kommunikationen bra, så är den kanske inte så
enkel. Med hjälp av förväntningar, socialt sammanhang och sunt förnuft kan människan göra
en tolkning av det som händer och sägs. Varje kommunikation sätts i en referensram som i
stort sett måste vara den samma för alla för att missförstånd och störningar ska undvikas.
Budskapet har två nivåer, vad som sägs och hur det sägs. Det ingår två kanaler i samma
budskap. Hur något sägs är en spegling av relationen, vilka rättigheter och skyldigheter
personerna anser sig ha till varandra. Vad som sägs är under medveten kontroll, medan hur
något sägs är mer omedvetet och oavsiktligt.

Ibland motsäger sig budskapen på dessa två nivåer varandra och då kan det ge upphov till
oklarheter, missförstånd och konflikter. När skillnaden är för stor mellan det som sägs och
vad personen känner inför det hon själv säger, skickas olika budskap, vilket skapar förvirring
hos mottagaren. Då nivåerna inte stämmer är personen som skickar budskapet oftast inte ärlig
eller uppriktig. Mottagaren hör vad sändaren säger och gör en tolkning av det utifrån
förväntningar, förutfattade meningar och privata associationer och därmed försvinner vissa
ord och vissa tonfall läggs till. Den bild som lyssnaren får i medvetandet stämmer inte riktigt
med vad sändaren faktiskt yttrade, utan bilden som mottagaren fått är den som hon formar sin
reaktion efter och inte efter det som sändaren faktiskt sa eller gjorde. För att båda ska förstå
varandra och för att oklarheter inte ska uppstå, måste budskapet i stort ha samma innebörd för
både sändare och mottagare.

Det finns vissa störningar i kommunikationen där en kan vara att människor sällan gör någon
skillnad mellan vad de uppfattar och vad de tror den andra menat, utan de förutsätter att andra
uttrycker sig på samma sätt som de själva skulle ha gjort. Det är därför lätt att hamna i
meningslösa gräl om vad som egentligen sagts och gjorts. Ord och avsikt kan vara olika saker
och det är därmed ingen mening med att haka upp sig på bokstavlig betydelse eller vad någon
sagt ordagrant. Ibland sägs några saker högt, sedan tänks resten tyst, men personen tror att den
andra hört och förstått alltihop. Personen själv minns det den tänkte, men inte hur mycket som
uttrycktes klart. En störning som kan vara upphov till missuppfattningar och feltolkningar är
att vi är snabba att dra slutsatser av det vi sett och observerat och även av det vi sett indirekt.
Människan lyssnar och drar slutsatser som sedan dyker upp som sanningar eller outtalade
premisser. Tankeläsning är även det en kommunikationsstörning, då en person tänker något
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och kräver att den andra ska uppfatta det. Ofullständiga budskap där viktig information
utelämnas, oklara budskap som t.ex. företeelser som poesi, skämt och kreativitet,
generaliseringar, vilka är ofullständiga och överfyllda budskap som är svepande och tydligt
orealistiska är alla störningar i en kommunikation.

1.4 Tidigare forskning

1.4.1 Barns syn på konflikter17

Enligt en studie gjord i år 6 där en jämförelse görs mellan svenska och polska barn om hur de
ser på konflikter, så framkommer om varför konflikter uppstår, att det finns fyra
huvudkategorier inom området. Den första är principrelaterade orsaker, med undergrupperna
förtroenderelaterade orsaker och integritetsrelaterade orsaker. Den andra kategorin är
objektsrelaterade orsaker, medan den tredje huvudkategorin innefattar individrelaterade
orsaker. Situationsrelaterade orsaker står slutligen för den fjärde kategorin.

De förtroenderelaterade orsakerna tillhör de principrelaterade orsakerna och handlar om
kränkning av förtroendet och konflikten startar när en person upplever att någon/några
missbrukat förtroendet som personen i fråga haft för dem. Här representeras följande:
A) Lögn: detta är något som upplevs i barns medvetande som en överträdelse av en viss
princip och konflikten kan uppstå om barnet märker att han/hon blivit lurat.
B) Svek: svek ses som ett löftesbrott som kan vara en direkt kränkning av tilliten och ses hos
barnen som ett brott mot ett uttalat sekretesslöfte. Här beskrivs även att ett omedvetet brott
mot tilliten kan ses som ett svek.
C) Förtal: denna kategori är representerad som skvaller eller prat bakom ryggen och
konflikten sker om någon talar illa om någon och försöker få andra att tycka samma sak.
D) Fusk: fusk är ett annat brott mot förtroendet som av barnen ses som ett bedrägeri och är ett
oärligt sätt att skaffa sig övertag.
E) Fjäsk: detta ligger nära föregående kategori, fusk, och handlar även det om att skaffa sig
övertag på ett inte ärligt sätt. Skillnaden är att fjäsk inte sker i smyg som fusket gör.
Inställsamheten sker mot en annan person och det räknas då med någon slags vinst på
fjäskandet.

Den andra underkategorin till de principrelaterade orsakerna är de integritetsrelaterade
orsakerna, vilka handlar om kränkning av den personliga integriteten och konflikten tar sin
början då barnet känner sig behandlat på ett förolämpande sätt och det barnen relaterar till här
är:
A) Retsamhet: denna kategori är något som beskrivs förekomma endast mellan barn och då i
syfte att kränka den andras personlighet och handlingen upprepas och slår på personens

                                                          
17 Szklarski, Andrej (1996)
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självförtroende. Det handlar ofta om att retas över sådant som ses som avvikande, t.ex. kläder
eller något i personens utseende.
B) Maktutövning: detta är något som sker då en människa känner sig kränkt genom att någon
utövar makt över denna, vilket leder till en konflikt. Det som är avgörande är att någon tror
sig ha en position som ger denna rätt att bestämma, ge instruktioner eller befallningar. Vid en
sådan behandling känner sig barnen trängda och saknar utrymme för egna ställningstaganden.
Den som utövar makten upplevs även auktoritär och respektlös.
C) Anklagelse: detta upplevs av barnen som grundlösa beskyllningar som konfliktorsak. Här
handlar det om att en eller flera personer ger en annan person ett beteende eller brott som
denna inte har begått. Orsaken till anklagelse är förhastade slutsatser i form av grundlösa
beskyllningar och dessa uppfattas av barnen som integritetskränkande. Barnen upplever ett
stort obehag och det brukar leda till häftiga reaktioner hos dem.
D) Utnyttjande: något som gestaltas i barns medvetande är utnyttjande och uppfattas som
kränkande av integriteten och är ett brott mot vissa universella normer och principer. Det
handlar om brist på ömsesidighet i relationen mellan två människor, där den ena parten
utnyttjar den andra.
E) Aggression: det handlar enligt barnen om någon form av fientligt beteende som ett barn
visar mot ett annat barn, vilket är utlösande för konflikten. Angreppet kan vara både fysiskt
och verbalt, men kännetecknas av dess överraskande karaktär.
F) Härmning: barnen beskriver att en person försöker efterlikna eller kopiera någon annan,
vilket uppfattas irriterande och obehagligt. Personen som blir efterliknad brukar se det som
kränkning av sin integritet.

De objektsrelaterade orsakerna som sker mellan barn innefattar att handla:
A) Om föremål: det handlar om en konflikt om något materiellt, en konkret sak som utgör
konfliktens egentliga grund. Det handlar enligt barnen om att vissa vill ha en del saker för sig
själva, vilket medför en konfliktsituation. Det kan även handla om att en person vill ha något
som tillhör en annan person och de pratar om den mänskliga naturens girighet som orsak till
konflikter om föremål.
B) Om personer: här är det en viss person som orsakar konflikten och det handlar om att två
personer vill ha en speciell relation till personen i fråga och motsätter sig den andra partens
rätt till en liknande relation. Det kan hända att en relation som man redan har med personen
ifråga hotas av någon annan. I barns ögon kan kärlek ligga till grund för konflikter, eftersom
man till varje pris vill ha den älskade personen för sig själv.

De individrelaterade orsakerna som sker mellan barn är följande kategori och här ingår:
A) Personlig referensram: här framkommer flera personliga skillnader som är upphov till
friktion. Konflikter utbryter här på grund av olikheter som grundar sig i den subjektiva
referensramen, vilken är uppbyggd av personliga erfarenheter, kunskaper, övertygelser som
inverkar på individens tänkesätt, bedömningar eller prioriteringar. Det kan handla om
bedömningar som vem är bäst, vem är snyggast och vem har rätt och den sista bedömningen
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är det som förekommer mest i barnens berättelser. Det handlar då om att personer tycker olika
och vill se sitt eget synsätt eller sin värdering som det mest giltiga.
B) Individuella egenskaper: Här hänvisar barnen till särskilda personlighetsdrag som
konfliktens grund. De hävdar att vissa människor har behov av motsättningar för att bryta sin
tristess. Konflikten gör att det händer något annat, enformigheten bryts och ersätts med ett
mer varierat händelseförlopp.

Nästa kategori är de situationsrelaterade orsakerna och de konflikter som här uppstår mellan
barn beskrivs handla om:
A) Missförstånd: det som gör att en konflikt uppkommer är att något brister i själva
situationen eller interaktionen. Det finns alltså ingen egentlig konfliktorsak utan den skapas
genom att människor missförstår eller misstolkar varandra. Det kan då vara så att personerna
är oense om något, men egentligen inte talar om samma sak eller talar om samma sak, men
missar poängen i den andras åsikter. Det är en kommunikationsstörning som sker genom att
det uppstår ett glapp mellan det som sändaren vill förmedla och innebörden som mottagaren
uppfattar.

1.4.2 Barns hantering av konflikter18

I samma undersökning framkommer att barns hantering av konflikter visar på flera olika sätt
t.ex. kan någon vid hanteringen angripa motparten eller försvara sig och ibland handlar det
om att förhandla och kompromissa. Några av förhållningssätten är inriktade på att avbryta
konflikten, medan andra först och främst inriktar sig på att minska risken för konflikt. De tre
huvudkategorierna som framkommer i undersökningen är offensiv konflikthantering, defensiv
konflikthantering och enande konflikthantering. Dessa är tre skilda typer hur barnen går
tillväga i konfliktsituationer.

Den offensiva konflikthanteringen är en konfrontationsinriktad syn på konflikthantering, där
någon form av kamp är utmärkande. Det finns en strävan mot att avgöra konflikten till egen
fördel, utan hänsyn till andras intressen eller behov. Följande gestaltande kategorier innefattas
under den offensiva hanteringen av konflikter:
A) Argumentation: detta gestaltas som en viss typ av meningsutbyte, där målet är att skaffa
sig övertag och slutligen vinna över motparten. Medlet är en skicklig logik- och
språkanvändning, då det argumenteras för sin rätt och för att till slut få igenom sin vilja.
B) Psykisk press: även här är syftet att besegra motparten, men här används någon form av
psykisk press som vapen och genom det skaffas övertaget. Det går ut på att försvaga
motståndarens kraft och motståndsvilja och syftet är att rycka ner, väcka osäkerhet och få
motparten att tvivla på sin förmåga att hantera situationen. Ofta får motparten fler personer på
sin sida och genom det utövas ett slags grupptryck som rubbar motpartens självsäkerhet. Ofta
stödjs den som barnet har en närmre relation med, dock säger de sig vilja stödja den som har
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rätt. Det visar dock att bedömningen vad som är rätt och inte kan färgas av personliga
bindningar.
C) Fysisk press: här syftas till ett avgörande genom någon form av våldshandling. Den egna
vinsten är i centrum och våldet uppfattas som ett medel att lösa redan uppkomna konflikter.
Den fysiska aggressionen är en väg att besegra motparten och säkra den egna framgången.

Den defensiva konflikthanteringen är en mer eller mindre framträdande försvarsinriktning. I
detta sammanhang försöker ena parten undvika eventuellt angrepp från motståndaren där
handlingarna ska hjälpa denna att undvika konfrontation eller förlust. Om personen själv inte
är inblandad i konflikten kan det handla om att skydda någon/några från ett angrepp. De
kategorier som barnen härleder till är följande:
A) Flykt: denna kategori utmärks av en mer eller mindre rak reträtt, där hanteringssättet
varken berör eller förändrar något i den uppkomna konflikten. Här lämnar båda parterna
konfliktsituationen sådan som den är, vilket innebär ett relationsbrott. Det handlar om att
fysiskt lämna konflikten eller lämna genom att markera att man inte vill prata eller syssla med
ämnet längre.
B) Vädjan om hjälp: här går hanteringen till så att de inblandade ber utomstående personer
om hjälp, för att slippa ytterligare obehag. Barnen vädjar om undsättning i hopp om att den
utomstående verkligen förmår att göra något och då krävs att denna person har någon form av
auktoritet. Barnen beskriver att det är främst lärare och föräldrar som kan ses som eventuell
hjälp. Det vanliga är att barnen söker stöd hos en utomstående först då de själva misslyckats
med hanteringen av konfliktsituationen.
C) Skingring: hanteringen av denna karaktär kan endast genomföras av en utomstående
person som inte är inblandad som part. Personen som skingrar kan vara både ett barn och en
vuxen, där insatserna beskrivs som att stoppa eller sära på de stridande och då förhindra
vidare konfrontation. Skingringen kan både ske fysiskt och med hjälp av övertalning.

Enande konflikthantering utmärks av en ömsesidig relation mellan parterna. I hanteringen tas
det hänsyn till motpartens ställningstaganden, behov och personliga integritet. Här sker ett
meningsutbyte i syfte att komma fram till samma slutsats. Kategorierna handlar här om:
A) Förhandling: detta utgör en av de enande konflikthanteringarna, där de inblandade
språkligt försöker komma fram till en gemensam slutsats. Detta görs genom ett givande och
tagande samtal, där parterna slutligen accepterar varandras åsikter. Här föreligger en respekt
för andra människors tankar och de inblandade är jämlikar med rätten att hävda sig.
B) Källgranskning: ömsesidighet kännetecknar denna kategori och det finns en förutsättning
att motparten kan ha rätt. Hanteringen handlar om att få fram en för båda parter pålitlig källa
som kan accepteras, vilken kan vara både en människa ”som vet” eller ett skriftligt material.
C) Medling: denna kategori har likheter med skingring, och utförs även av en utomstående
person. Medling innebär att den utomstående personen spontant ingriper i konflikten, för att få
parterna att nå en överenskommelse. Den utomstående personen använder sig av olika
övertalningsförsök och motivationskällan är ofta omtanke om de inblandade.
                                                                                                                                                                                    
18 Szklarski, Andrzej (1996)
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D) Konsilians: här framställs konflikthanteringen som en form av försonande gest eller
beteende. De inblandade markerar att de har förståelse för varandras ställningstaganden och
att sakfrågan inte har så stor betydelse längre eller är tillräckligt bearbetad eller att någon har
insikt om att han har handlat fel. Barnen menar då att olika försonande gester kan användas,
som skaka hand eller be om ursäkt. Det sistnämnda är dock den svåraste gesten att genomföra
för barnen.

1.4.3 Barns känslor vid konflikter19

Szklarskis undersökning  visar även på hur barnens känslor är i samband med konflikter och
det framkommer att olika motsättningar berör på olika sätt. I undersökningen visas en
indelning av barnens känslor, vilka är negativa känslor med undergrupperna hämmande
negativa känslor och icke hämmande negativa känslor, positiva känslor och neutrala känslor.

Den första kategorin, negativa känslor, innefattar känslor av frustration med t.ex. maktlöshet
och har en blockerande verkan på barnens initiativ- eller handlingsförmåga. Underkategorin
hämmande negativa känslor har en mer eller mindre tydlig verkan av blockering på individen.
Känslorna har en undertryckande effekt och leder till osäkerhet och passivitet. Barnen
beskriver dessa känslor som vanligt uppkommande vid konflikter mellan barn:
A) Rädsla: här framkommer olika sorters rädsla, t.ex. kan barnen vara rädda för att bli utstötta
eller förlöjligade. En fruktan finns att inte kunna komma med övertygande argument eller att
fysiskt inte kunna stå emot trycket. Det finns ytterligare en rädsla, som handlar om att vara
rädd för skador eller smärta då det förekommer ett hot från motståndaren.
B) Skam: skam är även något som kan förekomma vid konflikter och barnen talar då om att
det känns ”pinsamt” eller ”skämsigt”. Konfliktsituationen upplevs som genant, och den
känslan framkommer om utomstående personer involveras. Barnen säger sig även känna skam
då de hamnar i underläge i en konflikt.
C) Besvikelse: barnen kan känna sig besvikna på grund av motpartens agerande eller på grund
av att konfliktens förlopp inte motsvarade förväntningarna. Känslorna infinner sig då
händelseförloppet överskrider ens acceptabla ramar.
D) Sorgsenhet: att barnen känner sig ledsna är vanligt förekommande och konflikten utlöser
den känslan för att de utsatts för obehag eller för att de tycker synd om en annan person i en
liknande situation. De beskriver att ledsamhetskänslan kan komma då de känner sig pressade,
befarar att vänskapen kan ta slut, eller att de själva anser att de gjort fel och känner ånger. De
kan även vara ledsna för att konflikten över huvud taget uppstod. Den mest naturliga
reaktionen är att barnen börjar gråta, som dock medför en risk att bli retad.
E) Förödmjukelse: dessa känslor hör till de mest kränkande av de negativa känslorna och slår
mot individens integritet och självuppfattning. Konflikten leder till en känsla av förolämpning
och situationen upplevs förnedrande och orättvis.

                                                          
19 Szklarski, Andrzej (1996)
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De icke hämmande negativa känslorna refererar till känslor som inte minskar individens
initiativ- eller handlingsförmåga, utan kan istället öka handlingskraften. De underkategorier
som här förekommer mellan barn är följande:
A) Ilska: denna kategori refererar barnen ofta till i samband med konflikter och är ofta den
första känslan som uppkommer i konfliktsituationen. Frustration medföljs när ens egen
aktivitet hindras på grund av krock med någon annans vilja. En annan persons åsikt eller
uppfattning kan även ligga till grund för förargelse och för barnen verkar känslan av ilska vara
naturligt vid konflikter. Känslan medför oftast en offensiv handling hos barnen och är den
känslan som oftast dyker upp först i konfliktsituationer.
B) Envishet: detta beskrivs som en stark känsla av att de måste kämpa och inte ge upp och
känslan gör att de vill följa sin egen vilja. Detta påverkar då individens ställningstaganden vid
konflikthanteringen. Envishetskänslan i en konflikt accelererar snarare än försvagas, så som
föregående kategori, ilska.
C) Hat: denna upplevelse beskrivs som en djup fientlighet och avsky gentemot den andra
personen, där barnen använder ordet hat. En eventuell förlust i konflikten eller en djup
kränkning av personliga integriteten verkar skapa en grund för dessa känslor.
D) Hämndlystnad: denna kategori är förknippad med hatet, vilket utgör en grund för
hämndkänslorna. Hämndkänslorna leder till någon form av aktivitet för att skada
motståndaren och det utgör en slags revansch eller straff som utmäts i efterhand.

Den andra huvudkategorin i samband med konflikter är de positiva känslorna och här
innefattas känslor av uppmuntrande, plusladdad karaktär för individen. Om känslan betraktas
som negativ eller positiv beror på vilken innebörd barnet själv ger upplevelsen. De kategorier
som representerar de positiva känslorna är följande:
A) Solidaritet: detta beskrivs då barnet står som tredje part eller inte är närvarande i en
konflikt. Solidaritet beskrivs som en stark känsla av sammanhållning med de som är
inblandade och det kan göra att de känner sig medansvariga för situationens utveckling.
Barnen uttrycker att solidaritetskänslor framkommer då de börjar tycka synd om någon och
försöker leva sig in i den andra personens situation.
B) Spänning: spänningskänslan förekommer endast i de situationer då barnet självt inte är
inblandat, utan står som åskådare. Det kan även vara så att de känner spänning då de ser
konfliktsituationen som en föreställning och denna upplevs som ett slags spännande och
underhållande thriller.

De neutrala känslorna är den sista kategorin som framträder i barns känslor och här finns inte
någon bestämd emotionell laddning. Kategorin innefattar upplevelser som barnen själva
varken betraktar som besvärliga eller trevliga. Denna typ av känslor innebär ett slags
avståndstagande, eller ett distansperspektiv på hela händelseförloppet. De två gestaltande
känslorna är här:
A) Meningslöshet: händelsen upplevs här som något obefogat, utan något egentligt innehåll
och det finns en upplevelse av att det hela är onödigt och inte leder någon vart. Barnen
berättar även att konflikter ofta uppstår på grund av bagateller, saker som är små och
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obetydliga. Då förstärks känslan av meningslöshet än mer, eftersom konfliktorsaken ses som
obetydande.
B) Distans: dessa känslor kännetecknas av bristande engagemang, eller ett slags nonchalans
mot det som försiggår och att inte vilja bry sig om den uppkomna konflikten. Det finns en
känsla av att det här angår inte mig och jag vill inte att det här ska beröra mig.
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2 Problemformulering

2.1 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka elevers uppfattningar av konflikter och
konflikthantering i skolan och för att nå mitt syfte ställer jag frågorna:

• Hur uppfattar elever i år 6 konflikter i skolan?

• Hur uppfattar elever i år 6 hanteringen av konflikter i skolan?

Med konflikter i problemformuleringen avser jag dem som sker mellan barn, alltså de
interpersonella. Jag har dessutom valt att avgränsa mig till elever i år 6.
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3 Metod

3.1  Forskningsansats

I min uppsats kommer jag delvis att använda mig av den fenomenografiska ansatsen, vilken är
inriktad på att identifiera uppfattningar och beskriva variationer av dessa. Det handlar således
inte om att studera hur något verkligen är, utan hur den uppfattas av människor. Denna
foskningsansats utvecklades i början av 1970–talet vid Göteborgs universitet med Ference
Marton i spetsen. För att kunna ta del av en komplex värld måste människan stegvis utveckla
kunskap om den. Fenomenografer vill då studera vad denna kunskap innehåller, vilket görs
genom att studera hur människan uppfattar olika delar av världen och vilket innehåll
människan ger åt relationen mellan sig själv och något annat är olika uppfattningar.
Människans kunskap om världen består av sådana uppfattningar och är föränderliga när
situationer och sammanhang förändras. Fenomenografin handlar alltså om att kvalitativt
identifiera olika uppfattningar av företeelser som kan täcka större delen av den variation som
kan förekomma hos populationen och inte som  i fenomenologin att finna det som är
gemensamt i uppfattningen av något.

I den fenomenografiska forskningsansatsen görs datainsamlingen vanligen genom intervju,
med en variation av öppna och semistrukturerade frågor till välstrukturerade. Oavsett struktur
så ska det inte finnas några fasta svarsalternativ eller på förhand tänkbara svarsutrymmen,
eftersom det inte är meningen att se om personen kan ge ett lämpligt svar på frågorna, utan
syftar till att nå fram till innehållet i hur en företeelse uppfattas. Jag har funnit denna
forskningsansats givande och kommer i min undersökning därför att vara inspirerad av
fenomenografin och kommer i mycket genomföra och behandla mitt material efter
fenomenografins strukturer.20

3.2 Kvalitativa intervjuer

Uppsatsen grundar sig på data som samlats in genom intervjuer, där metoden är av kvalitativ
karaktär. Att använda sig av den kvalitativa metoden innebär att försöka förstå eller se olika
mönster. I den kvalitativa intervjun anpassas frågorna efter samtalets gång och stora
möjligheter till variation ges. Intervjuaren använder samma språkbruk som den som intervjuas
och följdfrågor kan ställas om det blir aktuellt. Jag har haft mina frågor i intervjuguiden som
stöd och inte följt någon strikt mall, vilket görs vid den motsatta metoden som är den
kvantitativa.21 Anledningen till att jag valt formen med intervju är att jag ville ha en personlig
kontakt med barnen och för att då ha en chans att ställa följdfrågor och därmed utveckla
barnens svar. Formen av intervju medför även att kunna nå människors inre världar, med

                                                          
20 Alexandersson, Mikael (1994)
21 Trost, Jan (1992)
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tankar, funderingar, drömmar, idéer, värderingar, normer, förhållningssätt, farhågor och
förhoppningar.22

Frågorna är öppna och i huvudsak formade så att barnen får berätta om olika situationer, för
att det ska kännas mer fritt och för att jag utifrån vad de berättar ska kunna ställa följdfrågor
och uppmaningar som ”Vad hände då?” och ”Berätta mer!”. Frågorna är fokuserade för att nå
uppfattningar av konflikter och konflikthantering och jag använder mig därför av frågor som
speglar uppfattningen av t.ex. orsaker, känslor och följder av konflikter.

3.3 Undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen består av 10 elever i år 6 och utgörs av fem pojkar och fem flickor och
jag kommer att använda fiktiva namn på dessa, vilka är Peter, Martin, Daniel, Stefan, Jimmy,
Anna, Stina, Karin, Lina och Maria. För att kunna göra min datainsamling om barns
uppfattning av konflikter och konflikthantering kontaktade jag en lärare på skolan där jag
gjorde min avslutande praktik. Jag fick komma till hennes klass och prata med 10 elever där.

3.4 Genomförande

Intervjuguiden (se bilaga 1) är framarbetade dels genom att jag tagit del av tidigare
undersökningar om barn och konflikter och dels genom att jag läst om olika teorier, som var
aktuella för min undersökning. Innan intervjun genomfördes har jag gjort ett test med
frågorna, en s.k. pilotundersökning, genom att använda dem på min systers son i år 5. Detta
ville jag göra för att se om svaren verkade rikta sig mot mitt syfte.

Jag skickade ut ett brev till elevernas föräldrar om vem jag är och vad jag ville göra och bad
om deras tillåtelse till att genomföra min intervju (se bilaga 2).

Intervjun med varje enskild elev tog ungefär 15-20 minuter, beroende på hur mycket de hade
att bistå ämnet. Intervjuerna ägde rum enskilt med eleverna i ett grupprum på skolan och det
blev således en lugn och störningsfri miljö. Detta var viktigt för att få fram så mycket som
möjligt under intervjuerna och är även en förutsättning för att barnen ska kunna koncentrera
sig och inte tappa intresset. För att vidare kunna behålla deras uppmärksamhet var vi
placerade mitt emot varandra så att jag hela tiden kunde ha ögonkontakt med eleverna.23 Det
är viktigt att intervjupersonerna inte känner tidspress under intervjun, därför var jag noga med
vilket tillfälle jag valde för intervjun.24 Det är viktigt att barnen inte känner sig trötta,
hungriga eller väntar på att få gå på rast, vilket kan göra att intervjusituationen upplevs
besvärlig.25

                                                          
22 Fägerborg, Eva (1999)
23 Doverborg, Elisabet & Pramling, Ingrid (1998)
24 Ekholm, Mats & Fransson, Anders (1992)
25 Doverborg, Elisabet & Pramling, Ingrid (1998)
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Jag hade, innan intervjuerna genomfördes, tagit del av de fyra forskningsetiska huvudkraven,
vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningsuppgiftens
syfte, där regeln säger att undersökningsdeltagaren ska informeras om deras uppgift och om
det frivilliga deltagandet. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att bestämma över
sin medverkan och där finns en regel som visar att forskaren bör inhämta deltagarens
samtycke, och i vissa fall bör ett sådant även hämtas från deltagarens föräldrar.
Konfidentialitetskravet innefattar att deltagaren ska ges största möjliga konfidentialitet och
personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. Med nyttjandekravet
menas att de uppgifter som samlas in endast får användas i forskningsändamål.26

Med inblick i forskarens krav inleddes intervjuerna med att jag berättade lite mer ingående
vem jag var och varför jag var där. Jag visade dem bandspelaren och förklarade att den fanns
med för min skull, så att jag skulle komma ihåg vad de berättar. Det är att föredra att använda
bandspelare vid intervjuer, eftersom det är så gott som omöjligt att hinna anteckna allt som
sägs och det kan vara lätt att barnen tappar intresset om intervjuaren sitter och antecknar
under intervjun.27 Eleverna blev informerade om att intervjun var frivillig och om de tyckte att
någon fråga kändes jobbig så kunde de välja att avbryta. De fick även veta att inget av det
som de skulle säga skulle kunna kopplas till deras person, utan att de skulle ha andra namn i
uppsatsen. Jag förklarade att inget som de säger kommer att betraktas som rätt eller fel av
mig, utan att jag var intresserad av deras uppfattningar och jag tryckte på att jag inte kan veta
vad de tänker och tycker. Efter att jag berättat för dem om detta, startade jag bandspelaren och
började med den första frågan från min intervjuguide. Mitt förhållningssätt till det eleverna
berättade under intervjun var accepterande och icke-värderande, för att få ut så mycket som
möjligt om ämnet. När eleverna berättat om konflikter och hanteringen av dem utifrån mina
frågor avslutades intervjun och jag tackade dem för att de hade ställt upp och avslutade med
att fråga om jag fick återkomma om något skulle behöva kompletteras.

3.5 Databearbetning

I bearbetningen av datan är jag inspirerad av den fenomenografiska forskningsansatsen.
Intervjuerna är inspelade på band och bearbetningen genomfördes genom att lyssna på
intervjun upprepade gånger för att sedan anteckna ordagrant vad som sades. Jag har sedan
analyserat och identifierat kvalitativa likheter och skillnader i elevernas svar, för att efter det
kategoriserat de olika uppfattningarna i kategorier och med hjälp av citat ur intervjuerna
belagt min kategorisering för att de skall bli möjliga för läsaren att följa och därmed kunna
bedöma mina ställningstaganden. Till sist studerades uppfattningarna i kategorierna och deras
förhållanden till varandra.28

                                                          
26  Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996)
27 Doverborg, Elisabet & Pramling, Ingrid (1998)
28 Alexandersson, Mikael (1994)
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4 Resultatredovisning

Jag har studerat mitt material och analyserat det som detta visar och utifrån det har fem
huvudkategorier kunnat urskiljas. Jag har i resultatredovisningen namngivit kategorierna
utifrån vad mitt material visar och dessa handlar om elevernas uppfattningar av konflikter och
konflikthantering. Kategorierna som skapats är följande:
• Vad är en konflikt?
• Orsaker till konflikter
• Känslor
• Konflikthantering
• Följder av konflikter
Under dessa kategorier finns underkategorier framarbetade, vilka definieras, visas med
styrkande citat och sammanfattas.

4.1 Vad är en konflikt?

Under denna kategori visas elevernas uppfattning av vad en konflikt är. De härleder detta till
att vara fysiskt våld, verbal händelse och olika åsikter och dessa kategorier är
egenkonstruerade och ses nedan som de tre huvudkategorierna, vilka går att urskilja av mitt
material.

4.1.1 Fysiskt våld

Det första sättet att uppfatta konflikter är att de har med fysiskt våld att göra, och detta
beskrivs vara bråk/slagsmål och eleverna berättar:

Det handlar ofta om sparkar, slag och att låsa in varandra på toaletten.
(Stina)

Det är att nån slåss eller börjar bråka…
(Peter)

Denna kategori är den mest förekommande i barnens uppfattningar av vad en konflikt är och
dessa två exempel är illustrativa för elevernas uppfattningar.
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4.1.2 Verbal händelse

Ett annat sätt att uppfatta en konflikt har inte alls med fysiskt våld att göra, utan är något
verbalt, alltså ett meningsutbyte, och eleverna uttrycker att det handlar om att elever ”tjafsar”
med varandra:

En konflikt är då man pratar eller pratbråkar och inte då någon slåss, tycker jag.
(Maria)

Marias utsaga visar således på att hon ser en konflikt som en verbal händelse och uttrycker
särskilt tydligt att det för henne inte alls handlar om slagsmål.

4.1.3 Skilda åsikter

Den sista kategorin som jag har funnit i mitt material är att se konflikter som uttryck för olika
åsikter och det har bl.a. Lina gjort som är ett tydligt exempel på denna uppfattning:

Om man säger nåt så säger någon nåt annat…alltså att man tycker olika saker,
så är det en konflikt.

(Lina)

Här framkommer således genom det Lina berättar att en konflikt är då individer har olika
åsikter om något.

Sammanfattningsvis har jag funnit tre underkategorier till min första huvudkategori, vilken
handlar om barnens uppfattningar av vad en konflikt är. Den första var att se en konflikt som
fysiskt våld och den andra kategorin jag funnit är verbal händelse och här ses konflikten som
”pratbråk”. I den sista kategorin ses konflikter som uttryck för olika åsikter och
meningsskiljaktigheter.

4.2 Orsaker till konflikter

I undersökningen framkommer att eleverna anser att det finns olika orsaker till varför
konflikter uppstår. Jag har här analyserat vilka orsaker som eleverna ger till konflikter och
kategoriserat dem i kategorierna att retas, anklagelse, bestämmande elever, bryta ett löfte,
olika tycken och missförstånd, vilka jag sedan kommer att jämföra och diskutera.

4.2.1 Att retas

Här uttrycker eleverna att om de blir retade så ses det som en konfliktorsak, vilket kan vara
något som påverkar barnens självförtroende. Eleverna i min studie berättar:



22

Det kan bero på att någon retas, t.ex. att någon säger
”jävla dumhuvud” till någon.

(Stina)

…det finns en kille i klassen som retas
hela tiden och skjuter in stolar för en och så. Så säger han

 ”Det var inte meningen!” och då blir jag sur och slår honom…
(Jimmy)

Att retas var hos flera av eleverna orsaker till konflikter och dessa citat visar två tydliga
exemplifieringar av denna kategori. Jimmys utsaga visar också på hur starkt retsamhet
påverkar honom, då han berättar att han reagerar med fysiskt våld.

4.2.2 Anklagelse

I min undersökning berättar t.ex. Maria att det ibland förekommer anklagelser bland eleverna
och att det kan vara utlösande för en konflikt:

På gymnastiken t.ex. så kan det bli en konflikt om någon säger att en elev har fuskat,
men han själv tycker inte att han har fuskat.

(Maria)

Det handlar alltså om att då en elev anklagar någon annan, för i detta fall fusk, så uppfattas
det som en orsak till konflikter. Maria hänvisar till att någon blir beskylld för att ha fuskat på
idrotten, vilket då ses som en stark anklagelse.

4.2.3 Bestämmande elever

Eleverna uttrycker här att konfliktorsaker ofta beror på att någon eller några elever tar sig en
bestämmande roll över andra och anser att det andra säger eller gör inte är rätt, vilket kan
medföra konflikter. Följande utsagor är exempel på denna kategori:

Någon säger ”Håll käften” på en lektion istället för att säga ”Kan ni vara tysta”,
då blir dom sura och på rasten så klappar dom till han.

(Martin)

Det hände ganska ofta då jag var ny och inte kände klassen, t.ex. om de pratade
om en bok så sa jag att den inte hette så, då sa dom att jag inte skulle lägga mig i.

Killarna tyckte att jag gjorde det…
 (Anna)
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På lektionen så kanske någon har skrivit fel på ett papper och så säger en annan elev
”Så där ska man inte skriva, du har skrivit fel!” och så blir de osams.

(Lina)

Dessa tre exempel visar på att vissa elever försöker utöva makt och det blir en orsak till
konflikter. I det första fallet har personen tagit en auktoritär roll och visar respektlöshet mot
de andra i sättet att uttrycka sig. I Annas utsaga tillrättavisar hon de andra, vilket uppfattas
som stötande av de andra som inte tycker att hon befinner sig i en sådan position. I Linas
exempel gör sig personen auktoritär genom att befalla och instruera på ett sätt som upplevs
stötande. I alla dessa fall handlar det således om att personerna tar sig en bestämmande roll
som inte godkänts av de andra och de uttrycker sig befallande i två av dessa citat.

4.2.4 Bryta ett löfte

Här framkommer berättelser om att en orsak kan vara att någon elev sviker en annan. Anna
berättar om en kompis som hon hade ett outtalat löfte tillsammans med och som Anna svek,
vilket medförde en konflikt och hon berättar:

Det var en tjej som gillade en kille och då sa jag det till honom, för jag visste att han
 gillade henne också. Då blev hon jättearg på mig och var sur i tre veckor efter…

(Anna)

Här är det tydligt att det fanns ett outtalat löfte om att man inte berättar sådant här om sin
kompis. När Anna då bryter det trots att hon själv tycker att hon gör det för att hjälpa, reagerar
hennes kompis jättestarkt och blir sur på henne. Detta exempel visar hur starka dessa löften är
och vad ett svek mot dem innebär.

4.2.5 Olika tycken

I denna kategori visas bedömningar i elevernas utsagor som handlar om vem som har rätt,
vilket är orsaken till att en konflikt utlöses. Det handlar således om att barnen tycker olika.
Eleverna uttrycker följande:

Ofta är det så att tjejerna tycker nåt och så tycker killarna nåt annat.
(Lina)

…På mattelektionen kanske två elever blir osams om ett tal,
då den ena tycker att han har rätt och den andra

tycker att han har rätt.
(Stefan)

Dessa exempel visar på olika åsikter, där Lina menar på att det ofta är så att flickor och pojkar
är oense om något. I Stefans exempel grundar sig olikheten på olika bedömningar, men båda
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fallen ger också uttryck för att det framkommer vem som är bäst eller vem som har rätt och att
inte ge sig kan då även bli prestigeladdat.

4.2.6 Missförstånd

Här berättar informanterna att orsaken till en konflikt kan vara att elever missförstår varandra.
Det finns ingen egentlig konfliktorsak, utan det beror på att någon eller några missuppfattar
något som en annan elev sagt eller gjort. Följande uttrycks:

Oftast beror det på misstag eller att någon säger fel, så tror den ena
 att den andra sa en sak som han kanske egentligen inte alls sa.

(Peter)

…det kan t.ex. bero på missförstånd…
(Stina)

Dessa elever visar tydligt på missförstånd som en källa till konflikt och de uttrycker att det
ofta handlar om att missuppfatta vad någon annan säger eller gör.

Sammanfattningsvis framkommer i denna kategori flera orsaker till varför konflikter uppstår,
vilka är då någon retar en annan elev, som ses som en anledning till att frustration uppstår, när
någon elev utsätts för anklagelse, vilket här handlar om anklagelse för fusk. Bestämmande
elever är även det en konfliktorsak och eleverna försöker utöva makt för att tillrättavisa,
befalla eller instruera andra elever. Att bryta ett löfte uppfattas som konfliktorsak, där
outtalade löften bryts, vilket ses som ett svek och att elever tycker olika saker eller har olika
åsikter är även det en utlösande faktor till konflikter mellan elever. Den sista underkategorin
som framkommer är missförstånd, där eleverna uttrycker att om någon missuppfattar något
som en elev säger eller gör så utlöser det en konflikt.

4.3 Känslor

I denna kategori visas elevernas känslor i samband med konflikter och jag har nedan
kategoriserat dem efter innehållet. I undersökningen framkommer olika sorters känslor hos
eleverna och de kategorier som kan urskiljas är ånger, pinsamhet, ledsamhet, ilska, rädsla och
tycka synd om.

4.3.1 Ånger

Här uttrycker eleverna att de känner ånger då de hamnat i en konflikt och vill be om ursäkt
om de gjort någon illa och de berättar:
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Man känner att man ska säga förlåt om man gjort nåt mot någon.
(Peter)

Man känner att man måste därifrån.
(Stefan)

Här uttrycker Peter ånger och skuldkänslor när han hamnar i konflikter. Konflikten upplevs
negativ och blir något som eleverna vill försöka undvika. Stefans utsaga visar tydligt detta och
menar på att konflikter inte är önskvärt, utan är något som han vill fly ifrån.

4.3.2 Pinsamhet

Eleverna refererar även till att då de hamnar i konflikter kan det kännas pinsamt och en elev
uttrycker:

Vissa känner sig olika…jag blir tyst och känner att det är pinsamt.
(Lina)

Linas utsaga speglar känslan av pinsamhet. Om någon utomstående uppmärksammar
konflikten så känner hon att hon skäms över att hon hamnat i den situationen.

4.3.3 Ledsamhet

Att känna sig ledsen vid konflikter är även något vanligt förekommande hos eleverna och en
av dem berättar att hon förut blev kallad för ”tjockis” och att den konflikten medförde att hon
kände ledsamhet och säger:

Jag blev ledsen och tänkte: Är jag tjock eller säger de bara så?
(Stina)

Det Stina här berättar visar på att hon på grund av att hon blev retad, vilket av henne ses som
en konflikt, kände sig ledsen och det medförde tankar om vad de som retades verkligen
menade. Hon upplever situationen obehaglig och ser den som något negativt.

4.3.4 Ilska

Här visas känslor som har med ilska att göra och en informant uttrycker:

Jag blev sur och förbannad.
(Jimmy)
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Det Jimmy säger visar på att han vid en konflikt känner sig mycket arg och uttrycker det med
orden ”sur och förbannad”.

4.3.5 Rädsla

I denna kategori framkommer känslor av rädsla vid konflikter och en av eleverna säger:

Jag känner mig rädd bara.
(Martin)

Martin visar tydligt på hur han känner sig i en konflikt, då han hänvisar till rädsla. Han visar
att det endast är denna känsla som framkommer i konflikter, då han uttrycker att han känner
sig ”rädd bara”.

4.3.6 Tycka synd om

Här speglas barnens känslor genom att tycka synd om någon som är i en konflikt. Då Stina
står utanför konfliktsituationen kan hon känna att det är synd om den som är i underläge och
hon berättar:

När jag såg en konflikt förut så var den ena killen väldigt mycket starkare än
den andra och då tyckte jag synd om han som låg under.

(Stina)

Denna utsaga visar på att Stina känner med den eleven som är illa ute och visar på ett slags
solidaritet för den utsatta eleven.

Det framkommer således att eleverna refererar till flera olika känslor i samband med
konflikter. De kategorier som framkommer i min studie är ånger, pinsamhet, ledsamhet, ilska,
rädsla och tycka synd om, vilka upplevs i samband med konflikterna. Dessa kategorier är
negativa och visar på elevernas känsla av obehag vid konflikter.

4.4 Konflikthantering

Denna kategori speglar hur eleverna anser att konflikter ska hanteras. De underkategorier som
framkommer och som här är konstruerade utefter vad eleverna säger är att konflikter ska
hanteras genom medveten hjälp av vuxen, spontan hjälp av vuxen, prata-lyssna-förlåta, hjälp
av elev eller låtsas som ingenting.
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4.4.1 Medveten hjälp av vuxen

Eleverna uttrycker här att de ofta vill ha hjälp av någon utomstående i en konfliktsituation. De
upplever att en vuxen har större kunskaper om hur konflikter ska hanteras och följande sägs:

…ibland kan det vara bra om nåt stort har hänt och då kan man
ta hjälp av en lärare, psykolog eller sjuksyster.

(Peter)

De ska sitta i ett rum och prata med en lärare och säga förlåt och bli vänner. När läraren
är med kan inte den andra slå igen…det tror jag skulle hända om dom var själva.

(Martin)

Läraren ska ta de två och prata så att ingen får skuld för allt. Alla har ju gjort nånting.
Den vuxna ska ta tag och prata med en lugn röst och förklara att man inte gör som
dom har gjort och att man ska vara vänner och vara snälla mot varann. Om barn

själva ska lösa det kanske de ställer sig på någons sida och de får mer skuld,
men det gör inte den vuxna…den ska vara på bådas sida.

(Stina)

Peters utsaga visar att han vill ta hjälp av en vuxen och hänvisar till lärare, psykolog eller
sjuksyster som stöd. Enligt Martin är det viktigt vilket plats som väljs vid hanteringen och
målet är att eleverna ska bli sams igen. Läraren, upplevs av honom, ha en position att kunna
hindra att vidare konflikter uppstår. Stina beskriver att läraren ska vara på och tala med
eleverna på ett särskilt sätt, vilket medför att de kan sluta fred. Läraren kan även påverka så
att någon inte får skuld för en sak som denna inte har gjort, utan läraren har ett ansvar att inte
ta någons parti utan vara neutral i en konflikthantering.

4.4.2 Spontan hjälp av vuxen

I denna kategori berättas att en konflikt ska lösas genom en slags förhandling, där parterna
kommer överens om att de har olika åsikter och en utomstående ska handskas med denna.
Följande citat är uttrycksfullt för kategorin:

Ibland finns inget stopp och då kommer läraren och säger till…de ska komma överens
om att den ena tycker en sak och den andra en annan sak, att man tycker olika…

(Lina)

Lina uttrycker alltså att läraren spontant går in i konfliktsituationen och därmed vill få
eleverna att komma överens, men att överenskommelsen inte behöver betyda att någon vinner
eller förlorar, utan det handlar om att acceptera varandra och åsikterna de har.
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4.4.3 Prata – Lyssna - Förlåta

Här framkommer elevernas uppfattningar av konflikthantering att handla om att försonas,
vilket ska ske på egen hand. Hanteringen går ut på att eleverna ska tala med varandra för att
nå en överenskommelse och viktigt är då att lyssna på vad den andra säger och eleverna
uttrycker:

De säger dumma saker och är sura, sen brukar de prata med varandra och
den ena säger ”Kan vi inte glömma det här?”…

(Anna)

…sen kommer man överens och pratar
 och säger att det inte var meningen.

(Lina)

Det är bäst att först försöka lösa det själva och då ska man inte prata i mun på den andre.
Man ska lyssna på varann och säga förlåt. Det är inte så bra med läraren,

som kanske ger kvarsittning och ringer hem.
(Maria)

Annas och Linas utsagor visar på vikten av att komma över den konflikt som varit och be om
förlåtelse. Konfliktsituationen kan upplevas som onödig och för att inte gå miste om en
värdefull vän, väljs att komma till insikt och nå en försoning. Maria uttrycker här vikten av att
visa hänsyn genom att lyssna till vad motparten har att säga. Hon menar på att genom
lyssnandet kunna få en förståelse för vad den andra menat och därmed kunna säga förlåt till
varandra. Troligen har de inblandade olika syn på konflikten, vilket hon menar är viktigt att
det framkommer. Anledningen till att vilja hantera konflikter utan hjälp av en lärare är en
rädsla för en bestraffning genom kvarsittning eller kontakt till hemmet. Här ses alltså lärarens
hjälp som något negativt och är inte det optimala sättet att hantera konflikter.

4.4.4 Hjälp av elev

Eleverna uttrycker att konflikter bäst hanteras genom att en utomstående elev ingriper och ses
då som en hjälp att nå en försoning och eleverna berättar:

Det bästa är att lösa det själva…då slipper någon fröken bli inblandad…ibland går det bra
att lösa konflikten själva, om någon kompis kan hjälpa till och vi säger förlåt ibland.

(Peter)

Peters utsaga visar på denna kategori, som medför att en elev som inte varit med i den
aktuella konflikten hjälper till. Utsagan visar dock på att utgången inte alltid är positiv med
denna hjälp, utan det är bara ibland som situationen slutar med ett förlåtande mellan parterna.
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4.4.5 Låtsas som ingenting

I denna kategori berättar eleverna att de i en konfliktsituation inte reagerar nämnvärt på den,
utan låtsas som ingenting, vilket är ett sätt att komma förbi och hantera situationen. Här
uttrycker en elev:

Nån blir sur och så blir det slagsmål och de slår varandra och sen går dom
iväg och pratar med andra kompisar och så.

(Jimmy)

Jimmy berättar här att efter ett slagsmål, så går de inblandade iväg och pratar med sina
kompisar utan någon vidare bearbetning av konflikten. Detta tyder på en nonchalans och en
ovilja till att lösa konflikten för att nå positiva konsekvenser.

Eleverna uttrycker i denna kategori flera olika åsikter om hur en konflikt bäst hanteras och en
förekommande uppfattning är att det är bra att ta hjälp av en vuxen. Studien visar också på
motsatta förhållanden där eleverna uttrycker att det bästa är att lösa konflikten själva, utan
lärare, antingen genom att be om förlåtelse eller genom att ta hjälp av en annan elev i
konflikthanteringen. Att ta hjälp av läraren upplevs av vissa som något riskfyllt, eftersom
läraren kan vidta straffåtgärder mot eleverna. Detta visar också på synen av konflikter som
något negativt och icke önskvärt och att hamna i konflikter kan leda till att de straffas. I
elevernas utsagor förekommer även att de säger att den vuxne spontant ska ingripa i
konflikten. Slutligen framkom en sista kategori där eleverna inte gör något av det ovan
nämnda, utan låtsas som ingenting och skiljs utan att vidta ytterligare åtgärder.

4.5 Följder av konflikter

Här framkommer att eleverna anser att en konflikt kan ha olika följder, vilka upplevs antingen
positiva eller negativa.

4.5.1 Positiva följder

Eleverna uttrycker att konflikter uppfattas som positiva och som något de kan lära sig något
av och berättar följande:

En konflikt kan vara bra och man kan lära sig, t.ex. hemma och föräldrarna förklarar
hur nånting är, då lär man sig nånting.

(Anna)

Man kan kanske lära sig att inte göra så igen, att båda har rätt och att inte tycka
att sin egen idé var mycket bättre, utan den andra kan också ha rätt.

(Lina)
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Anna uttrycker en positiv följd av konflikter, eftersom hon kan lära sig något av föräldrarna
och här har följden en kunskapsbas. I Linas exempel är också följden av konflikter positiv
men den grundar sig mer på att få en förståelse för andra människor och deras åsikter och att
inte endast se sina som de enda giltiga.

4.5.2 Negativa följder

Här uttrycks det motsatta, att följden av konflikter uppfattas som något negativ och ses inte
som något som de kan lära sig något av. Följande sägs:

De är enbart dåliga…det är inte bra när nån blir ledsen.
(Martin)

De är dåliga…det är inte bra om någon får spö eller så i skolan.
(Peter)

Martins utsaga visar att konfliktföljden är att någon blir ledsen och konflikter ses därför som
något negativt. Peter menar på att följden är att någon blir slagen i skolan, vilket inte är bra
enligt honom.

Det finns sammanfattningsvis således en syn på konflikterna som något positivt och negativt
hos eleverna. Några ser det som en lärorik källa som medför en kunskap och en förståelse för
andra individer, medan andra upplever konflikterna negativa och kopplar det till ledsamhet
eller att någon utsätts för fysiskt våld.

4.6 Resultatsammanfattning

Min undersökning har visat på fem huvudkategorier om elevers uppfattningar av konflikter
och konflikthantering och dessa kategorier är:

• Vad är en konflikt?

Här framkommer att konflikter uppfattas vara fysiskt våld, en verbal händelse och skilda
åsikter, där den första kategorin handlar om bråk eller slagsmål mellan elever och den andra
uttrycker ett meningsutbyte som ses som ”tjafs”. Den tredje underkategorin visar på skilda
åsikter som en konflikt.
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• Orsaker till konflikter

I denna kategori visas att eleverna refererar till flera olika orsaker till varför konflikter uppstår
och dessa är att retas, anklagelse, bestämmande elever, bryta ett löfte, olika tycken och
missförstånd. Den första kategorin, att retas, handlar om att en elev retas av en annan och
detta upplevs som en situation som utlöser en reaktion i form av att hämnas på den som retats.
Kategorin som handlar om anklagelse, visar på att en elev anklagar en annan för t.ex. fusk,
vilket upplevs som en konfliktorsak. Bestämmande elever är en orsak som beskrivs som att
vissa elever bestämmer över andra och tar sig en position att befalla, instruera och
tillrättavisa. Den fjärde underkategorin, bryta ett löfte, handlar om svek då ett outtalat löfte
bryts. Löftet ses som mycket betydande och sveket upplevs starkt av eleverna. Kategorin om
olika tycken som konfliktorsak handlar om en bedömning om vem som har rätt eller vem som
är bäst hos eleverna. Det är olika åsikter som utlöser konflikten. Den sista underkategorin till
konfliktorsakerna är missförstånd, som visar på att eleverna misstolkar varandra i vad som
sägs eller görs som medför att en konflikt uppstår.

• Känslor

I kategorin om känslor som upplevs vid konflikter framkommer ånger, pinsamhet, ledsamhet,
ilska, rädsla och tycka synd om. Då eleverna känner ånger, framkommer en känsla av att vilja
be om ursäkt och skuldkänslor uppträder i samband med vad de orsakat. Ångerkänslorna
medför att eleverna vill fly situationen eller säga förlåt till motparten i konflikten. Att känna
pinsamhet förekommer hos eleverna och upplevs vid konflikter. Kategorin ledsamhet speglar
känslan av att känna sig ledsen, vilket kan framkomma om någon retas. Några känner ilska i
samband med konflikter och uttrycks som en känsla av att bli sur och förbannad. Rädsla är
även en av känslorna som framkommer och den eleven uttrycker att han enbart känner rädsla.
Den sista framkommande kategorin är tycka synd om, vilken beskrivs som att eleverna kan
känna för/tycka synd om någon de ser är i konfliktsituationer och dessa känslor framkommer
för den som är i underläge.

• Konflikthantering

Här framkommer underkategorier om hur konflikter ska hanteras och det som eleverna
refererar till och som kan urskiljas är medveten hjälp av vuxen, spontan hjälp av vuxen, prata-
lyssna-förlåta, hjälp av elev och låtsas som ingenting. I den första, där eleverna medvetet tar
hjälp av en vuxen vid hanteringen av konflikter, framkommer att den vuxna kan vara lärare,
psykolog eller sjuksyster och att målet är att de inblandade ska bli sams. Det ställs vissa krav
på läraren, då denna ska tala lugnt och påverka eleverna att inte hamna i liknande situationer.
Läraren ska inte ta någons parti vid en konflikthantering, utan ha en neutral roll och se till så
att ingen elev får skuld för något denna inte har gjort. Denna hantering medför en förståelse
för den motsatta parten. Då eleverna beskriver kategorin spontan hjälp av vuxen handlar
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denna om att en vuxen med eget initiativ ingriper i konflikten för att få parterna att acceptera
varandra. Vid hanteringen prata-lyssna-förlåta väljs medvetet att lösa konflikter själva, med
rädsla för att läraren ska bestraffa de inblandade och hanteringen sker genom att visa respekt
för varandra genom att lyssna och prata med varandra, för att sedan nå en överenskommelse.
Att ta hjälp av en annan elev, är även det en kategori under konflikthantering, vilken innebär
att en utomstående elev ingriper och denna är en hjälp att nå försoning. Den sista
underkategorin är att låtsas som ingenting och det innebär att gå ifrån konfliktsituationen utan
vidare bearbetning.

• Följder av konflikter

Här framkommer två följder av konflikter, vilka är positiva följder och negativa följder. De
positiva upplevs vara konfliktföljder som går att lära något ifrån eller som medför en
förståelse för andra människor och deras åsikter. Det handlar om att kunna acceptera andras
åsikter och inte se sina egna som de enda rätta. De negativa följderna innebär att eleverna ser
konflikter som att de medför något dåligt och att dessa inte ses som något de kan lära något
av. De kopplas till följder som att någon blir ledsen eller att det inte är bra om någon blir
slagen.
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5 Diskussion

Här följer en diskussion om den metod jag har använt i min undersökning och en diskussion
om mitt resultat och dess förhållande till centrala begrepp, teori och tidigare forskning som
behandlas i första delen av uppsatsen.

Formen av intervju var positiv för min undersökning, men har varit förhållandevis svårt,
eftersom det för mig var första gången jag använde intervjumetoden och det krävs träning för
att bli en bra intervjuare och därmed kunna ställa de rätta frågorna vid rätt tillfälle och genom
det få ut det optimala genom intervjun.29 Den fenomenografiska forskningsansatsen fungerade
bra, eftersom den hjälpte till att fokusera och behandla mitt material. Det finns dock en del
som inte framkommer eller inte går att dra slutsatser av, t.ex. skillnaden mellan flickors och
pojkars uppfattning av vad en konflikt är. För att kunna dra slutsatser om det krävs en mer
omfattande undersökning. Med min valda forskningsansats har jag fått fram många olika
uppfattningar av konflikter och konflikthantering, vilket varit mycket intressant. Mitt
accepterande förhållningssätt till eleverna under intervjun fick dem att vilja uttrycka sig och
berätta om olika konfliktsituationer, men hade förhållningssättet varit det motsatta hade det
förmodligen dämpat eleverna och fått dem att hålla inne med vissa detaljer.

Efter att jag genomfört mina intervjuer kände jag att jag hade velat genomföra dem i en klass
där jag kände eleverna bättre, eftersom eleverna dock upplevdes något tillbakadragna.
Alternativet att jag skulle ha gjort intervjuerna i den 6:a som jag genomförde min praktik i
undvek jag medvetet, eftersom det i den klassen fanns oerhört mycket konflikter, vilka dock
uppkom på grund av en enskild elev i klassen. Jag var därmed orolig för att deras
uppfattningar av konflikter och hanteringen av dessa hade kunnat komma att bli alltför
inriktade på den eleven.

Mitt resultat har visat både på likheter och på skillnader med den tidigare forskningen.
Andrzej Szklarski har undersökt barns syn på konflikter och hans resultat har flera likheter
med mitt. Szklarski visar på svek som en orsak till konflikter, vilket kan vara både brott mot
ett uttalat och outtalat löfte och min kategori som jag kallar bryta ett löfte visar på brott mot
ett outtalat löfte. Vidare har Szklarski funnit anklagelse, vilket uppfylls som grundlösa
beskyllningar. Jag har även här funnit en kategori som sammanfaller med Szklarskis, vilken
jag likaså kallar anklagelse och i mitt resultat blir en elev anklagad för att ha fuskat. Szklarski
har sedan en kategori som kallas maktutövning, som i mycket sammanfaller med min kategori
bestämmande elever där orsaken är att eleven tar sig en bestämmande roll och anser sig vara i
position att avgöra vem som har rätt. Ytterligare en kategori som är lika är Szklarskis kategori
retsamhet och min att retas, vilket innebär att elever blir retade och det påverkar deras
självförtroende och detta leder sedan till konflikter. Personlig referensram är en kategori som

                                                          
29 Ekholm, Mats & Fransson, Anders (1992)



34

Szklarski funnit, vilken handlar om att personer tycker olika och ser sitt synsätt som det enda
giltiga. I mitt resultat har jag funnit en kategori som jag kallar olika tycken där vi ser olika
åsikter om vem som är bäst eller vem som har rätt. Den sista kategorin som sammanfaller är
Szklarskis missförstånd, vilken har samma namn i mitt resultat. I denna kategori
missuppfattas vad som sagts eller gjort vilket leder till en konflikt. Szklarski har även funnit
kategorier som inte har visats i mitt resultat och dessa är lögn, förtal, fusk, fjäsk, utnyttjande,
aggression, om föremål, om personer och individuella egenskaper. Jag har således inte funnit
något som säger emot Szklarski och varför jag inte gjort detta eller funnit fler som
sammanfaller med honom kan bero på att jag har ett mindre material, men det går naturligtvis
inte att säga varför och det får därför lämnas till den fortsatta forskningen om barns syn på
konflikter.30

Teorierna om kommunikation som Björn Nilsson skriver om stämmer bra in på mina resultat.
Vi såg där hur brister i kommunikationen kan leda till missförstånd, som sedan leder till
konflikter. Detta har vi sett tydliga exempel på i min undersökning. Budskap kunde också ha
två nivåer, vad som sägs och hur det sägs och dessa två kanaler ingår i samma budskap. Hur
något sägs är en spegling av relationen och mer oavsiktlig och omedvetet, medan vad som
sägs är under medveten kontroll. När dessa inte stämmer överens är risken för missförstånd
som störst. Detta har tydligt visat sig i min undersökning då eleverna t.ex. säger ”Håll käften”
istället för att uttrycka sig på ett vänligare sätt, vilket av mottagaren upplevs mycket negativt
och är utlösande för en konflikt.31

Barnens känslor i samband med konflikter stämmer också mycket med Szklarskis resultat.
Han har funnit rädsla som en känsla och denna kategori finns även i mitt resultat och enligt
Szklarski kan barnen bli rädda av olika anledningar. Mitt resultat visar på att eleverna känner
rädsla, men inte vilken sorts rädsla de känner. Skam är en annan kategori som är ganska lik
min pinsamhet och eleverna uttrycker att det är pinsamt att hamna i en konflikt. Szklarski har
även funnit sorgsenhet, vilken motsvaras av mina kategorier ledsamhet och ånger. I mitt
resultat har jag skilt på att ångra sig för något de gjort och att bli ledsen där eleven känner sig
utsatt. Szklarski tar också upp denna åtskillnad men har placerat skillnaden under en och
samma kategori. Jag har vidare funnit ilska, vilken har samma namn hos Szklarski. I mitt
resultat uttrycker eleverna att de blir arga och Szklarski har även delat upp varför eleverna blir
arga vilket inte framkommer i min undersökning. Min kategori tycka synd om kan jämföras
med Szklarskis solidaritet, där barnen i de båda kategorierna, som utomstående person,
känner för den inblandade i konflikten. Szklarski har även funnit andra känslor som inte
framkommer i min undersökning och dessa är besvikelse, förödmjukelse, envishet, hat,
hämndlystnad, spänning, meningslöshet och distans.32

                                                          
30 Szklarski, Andrzej (1996)
31 Nilsson, Björn (1997)
32 Szklarski, Andrzej (1996)
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Vid hanteringen av konflikter framkommer också likheter och skillnader. Mitt resultat visar
på en kategori som jag kallar medveten hjälp av vuxen. I denna kategori ber eleverna om hjälp
av en vuxen som skall hjälpa dem att lösa konflikten. Szklarski har kallat denna kategori
vädjan om hjälp. Jag har vidare funnit en kategori som jag namngett spontan hjälp av vuxen
och här ingriper en vuxen i situationen utan att eleverna bett om det och personerna skall
komma överens. Szklarski har funnit en liknande kategori som han kallar medling där en
person medlar mellan de som deltar i konflikten. Prata-lyssna-förlåta är en kategori som jag
funnit där de som deltar i konflikten lyssnar och respekterar varandras åsikter och sedan
förlåter varandra. I Szklarskis undersökning framkommer en liknande konflikthantering som
han kallar förhandling. Min kategori kan också liknas vid hans konsilians, vilken innebär en
förståelse för varandras ställningstagande och avslutas med en försonande gest. De sista
kategorierna som är lika är min låtsas som ingenting och Szklarskis flykt. Här handlar det
alltså om att hantera konflikten genom att undvika både konfliktämnet och den person som de
är i konflikt med. Mitt resultat visar vidare på en kategori som jag kallar hjälp av elev där
eleverna vill ta hjälp av en yttre person som inte är vuxen för att slippa hamna i bekymmer
och denna kategori motsvaras inte av någon i Szklarskis. Hans undersökning visar inte på att
det ska vara just en elev som hjälper till, vilket mitt resultat tydligt uttrycker. Szklarski har
sedan andra konflikthanteringar som inte visas i mitt material och dessa är argumentation,
psykisk press, fysisk press, skingring och källgranskning. Att dessa kategorier inte
förekommer i mitt material kan kopplas till mitt och Szklarskis sätt att ställa frågorna till
barnen, där jag är inriktad på vad barnen upplever är det ideala sättet att hantera konflikter,
medan Szklarski vill få fram barnens agerande i verkligheten. Kategorierna argumentation,
psykiskt press och fysisk press, vilka är konfrontationsinriktade och utmärks av någon sorts
kamp där den ena parten endast ser till sina egna fördelar, kan av eleverna i min undersökning
upplevas som icke-ideala sätt att hantera konflikter och därmed förekommer inte dessa
kategorier. Eleverna i undersökningen upplever således inte att konflikter ska hanteras genom
kamp.33

Mitt resultat stämmer också väl överens med teorin om ömsesidiga angelägenheter, som
Gunnel Colnerud och Robert Thornberg beskriver.34 Denna teori visar på fem olika sätt att
hantera konflikter utifrån hur viktiga målen och relationen är. Den första är integrativa
problemlösningsförhandlingar och används om både målen och relationen är mycket viktiga.
Denna metod har vi sett i bl.a. prata-lyssna-förlåta där eleverna anser att konflikter ska
hanteras genom att lyssna på varandra med respekt och därmed få en förståelse för varandra
och slutligen nå en förlåtelse. Detta sätt att hantera konflikter medför att både mål och relation
bibehålls fullt ut. Den andra metoden används om målen och relationen är någorlunda viktiga
och kallas kompromisser. Vid denna hantering görs avkall på målen och en del av relationen
offras. Denna hantering återfinns i bl.a. medveten hjälp av vuxen där eleverna väljer att ta
hjälp av en vuxen vid konflikthanteringen, vilket kan medföra att delar av mål och relation
offras då en utomstående person agerar i konflikten för att komma fram till en lösning.

                                                          
33 Szklarski, Andrzej (1996)
34 Colnerud, Gunnel & Thornberg, Robert (in press)
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Inställande används när målet inte är viktigt, men relationen är mycket viktig och därför gör
personerna avkall på sina mål för att bevara relationen. Detta har vi sett exempel på i
kategorin prata-lyssna-förlåta där Annas utsaga visar exempel på att ena parten i konflikten
uttrycker att han/hon vill glömma det som hänt. Därmed offrar den personen sina mål och
inser att relationen är viktigare och vill bevara den. När varken mål eller relation är viktiga
offrar individen båda delarna för att undvika konfliktämnet och den andra personen och denna
hantering finns tydliga exempel på i kategorin låtsas som ingenting där en elev berättar om en
situation där konflikten löstes genom att de inblandade gick ifrån den utan vidare bearbetning.
Den sista hanteringen är påstridiga eller distributiva vinna-förlora-förhandlingar och när
denna metod används är målet mycket viktigt, men inte relationen. Denna hantering innebär
att personen försöker övertala den andra att ge upp sina mål, men denna hantering har inte
framkommit så tydligt i mitt material. Detta vill jag återigen koppla till mitt sätt att ställa
frågorna i intervjuerna med eleverna, där jag är inriktad på det ideala, alltså det sätt som
eleverna upplever vara det bästa sättet att agera. Det kan således vara en förklaring till att
kategorin påstridiga eller distributiva vinna-förlora-förhandlingar inte förekommer i mitt
material, vilket tyder på att eleverna inte upplever att det är en bra hantering.35

       
Barns uppfattning av positiva följder av konflikter kan kopplas till det Björn Nilsson säger att
konflikter är viktiga för dynamiken och problemlösningens funktion i grupper.36 Roger Ellmin
menar i sin tur att konflikter kan medföra öppningar där det finns hopp om en positiv
förändring och detta sammanfaller med mitt resultat där eleverna uttrycker att konflikter kan
medföra kunskaper och förståelse för andra människor, vilket kan ses som en positiv
förändring. Då eleverna i min undersökning säger att konflikter får negativa följder, tyder det
på att de har svårigheter vid hanteringen av konflikter och är kanske inte medvetna om vilket
mål de vill nå med hanteringen eller inte har förståelse för de inblandade i konflikten, vilket
Roger Ellmin skriver är viktigt vid konflikthanteringen.37 Mitt resultat av elevernas
uppfattningar av följderna av konflikter visar på vikten av att människor ska ha kunskaper om
hanteringen av konflikter, för att kunna hantera dem på rätt sätt. Därmed kan skolan uppnå det
som Lpo-94 och eleverna i min undersökning uttrycker, att få en förståelse för andra
människor.38

En annan tendens i mitt resultat är skillnaden mellan pojkars och flickors uppfattning av vad
en konflikt är och hur hanteringen av denna ska se ut. Mitt resultat visar på att övervägande
delen av pojkarna uppfattar konflikter som fysiskt våld, medan de flesta flickorna uppfattar
det som en verbal händelse. Av mitt resultat går inte att göra någon generalisering, utan visar
endast på att det var tydligt i min urvalsgrupp. Detta är något jag valt att inte ta upp i mitt
resultat, utan lämnar till den fortsatta forskningen, eftersom dessa frågor är något som det
krävs en större urvalsgrupp för att kunna dra några könsmässiga slutsatser om.
                                                          
35 Colnerud, Gunnel & Thornberg, Robert (in press)
36 Nilsson, Björn (1997)
37 Ellmin, Roger (1989)
38 Lpo-94
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Bilaga 1

Intervjuguide

* Berätta om en konflikt som du sett/varit med om i skolan!

* Hur kände du dig då/Hur brukar du känna dig?

* Hur ofta hamnar du i konflikter i skolan?

* Vad är en konflikt?

* Varför uppstår konflikter mellan elever/Vilka orsaker finns till att elever blir osams?

* Berätta – vad brukar hända då elever är i konflikt med varandra?

* Hur tycker du att konflikter ska lösas på bästa sätt? Hur kommer det sig att det är ett bra
   sätt?

* Tycker du att konflikter är enbart bra/enbart dåliga? På vilket sätt?



Bilaga 2

Till målsman för
                  elev i 6A

Jag vänder mig till dig som är målsman för elev i 6A för att be om ert tillåtande att få
genomföra en intervju med ert barn. Om ni och ert barn ger tillstånd kommer intervjun att
användas i mitt examensarbete. Min undersökning handlar om hur barn upplever konflikter
och hur de anser att de ska hanteras. Jag kommer att använda intervjun till att se om och i så
fall hur barnens uppfattning om konflikter skiljer sig.

Som blivande lärare har jag ett stort intresse för barns konflikter och det är en väldigt viktig
och stor del i en lärares verksamma arbete. Med en förståelse för elevers syn på sina
konflikter hoppas jag att som vuxen kunna vara till större hjälp.

Jag läser min sista termin på Grundskollärarprogrammet i Linköping, men har nyligen flyttat
till Göteborg och avslutar mina studier där. Jag har nu gjort min avslutande praktik på 9
veckor på Önnerödsskolan i Landvetter och vill därför ta tillfället att genomföra min
undersökning på denna skola.

Jag försäkrar att intervjumaterialet kommer att behandlas så att ingen utomstående får inblick
i innehållet. Resultatet kommer att redovisas på ett sådant sätt att intervjupersonerna inte är
möjliga att identifiera.

Vänliga hälsningar
Sofia Mörlin


