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Tackord 

Ett stort tack vill vi rikta till de respondenter som deltagit i vår undersökning. Trots ert 

pressade vårschema tog ni er tid till att omsorgsfullt besvara våra frågor.  

Till vår handledare Eva som visat oss stor tilltro och stöttat oss under denna period ger vi ett 

extra stort tack. Trots det stora geografiska avståndet har allt fungerat bra. 

Tack även till våra familjer som har stöttat oss och visat stor förståelse för all den tid detta 

arbete har tagit.  

Tack till er alla!
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1 Inledning 

”Bara den som är helt död kan undvika konflikter”( Svedberg, 2000, s.171). Detta anser vi är 

en passande titel på vår undersökning eftersom vi uppfattar att konflikter mellan människor är 

oundvikligt i det vardagliga livet. Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen 

har vi kommit i kontakt med konflikter och konflikthantering och känt oss osäkra i dessa 

situationer. För att vara förberedda att möta dessa konflikter som kommer att vara en del av 

vardagen i vårt framtida yrke vill vi få kunskap om konflikters natur och olika sätt att lösa 

dem. Genom att få en ökad insikt i konflikters komplexitet kan vi förhoppningsvis få kunskap 

om olika sätt att hantera konflikter samt reflektera kring vårt eget agerande i de 

konfliktsituationer vi kommer att möta. Konflikter är en stor del av samvaron med andra 

människor och det är viktigt att hantera dem på ett konstruktivt sätt som bidrar till personlig 

utveckling. Vi tror att vi som lärare kan hjälpa barnen att lära sig hantera konflikter. För detta 

krävs att vi har en väl genomtänkt och fungerande strategi som gör oss till goda förebilder 

som barnen kan efterlikna. Barnläkaren och Filosofie doktor Karin Utas Carlsson (1999) ser 

skolans konfliktarbete ur ett långsiktigt perspektiv och menar att vi kan skapa ett 

fredssamhälle genom att barnen lär sig att hantera konflikter på ett icke våldsamt sätt. I ett 

kortsiktigt pespektiv tror vi att olösta konflikter kan påverka barnens möjlighet till optimal 

inlärning eftersom koncentrationen delas.  

Vi är medvetna om att konflikter kan förekomma på många olika plan men har i denna 

undersökning valt att koncentrera oss på konflikter emellan barn. Detta val har vi gjort efter 

våra begränsade erfarenheter av konflikter från vår verksamhetsförlagda del av utbildningen 

där vi har tyckt oss se att dessa konflikter är de vanligaste. Trots den mängd konflikter vi 

iakttagit mellan barn har det varit svårt att ta del av hur de hanteras av lärarna eftersom vi vid 

dessa tillfällen ofta tagit över ansvaret för klassen. Därför är vi intresserade av att få svar på 

frågor som rör lärarnas agerande i konfliktsituationer. Stöds deras agerande av teorier inom 

området konflikter, konflikthantering och barns utveckling? Vi tar därför, i detta arbete, ett 

lärarperspektiv på konflikter och konflikthantering. I den litteratur och tidigare forskning vi 

tagit del av har vi inte funnit något skrivet ur detta perspektiv. Vi har i avsnittet tidigare 

forskning valt att ta upp studier gjorda ur ett barns perspektiv eftersom vi anser det är viktigt 

att, som lärare, ha insikt om hur barn tänker kring konflikter. Mycket av det som vi hittat i 

tidigare forskning och övrig litteratur är skrivet ur ett allmänt perspektiv på konflikter och 

detta anser vi går att applicera på lärare. 
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Vi vill i vår undersökning också ta reda på om det är någon skillnad i lärarnas agerande när 

barnen är i 7-årsåldern än när de är i 12-årsåldern. Denna aspekt tycker vi är intressant 

eftersom barn utvecklas mycket under dessa år och vi vill se hur detta speglar sig i lärarens 

agerande. För vår egen del är det intressant eftersom lärarutbildningen ger oss möjlighet att 

arbeta i båda dessa år. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att få en inblick i lärares föreställningar och attityder till 

konfliktsituationer samt deras föreställningar om sitt agerande vid konfliktsituationer för att 

om möjligt härleda till teori om konflikter, konflikthantering och barns utveckling. Vi vill 

även om möjligt tydliggöra en skillnad i lärares föreställningar om sitt agerande i 

konfliktsituationer i år 1 och år 6. Genom en kvalitativ undersökning med intervjuer vill vi 

belysa detta syfte. 

Våra frågeställningar är: 

Vilka föreställningar och attityder har lärare om konfliktsituationer? 

Vilka föreställningar har lärare om sitt agerande vid konfliktsituationer? 

Vilka skillnader kan vi se i lärarnas föreställningar om sitt agerande i konfliktsituationer i år 1 

och år 6? 

Tyder lärarnas utsagor på en bakomliggande teoretisk kunskap om konflikter, 

konflikthantering och barns utveckling? 
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3 Disposition och begreppsförklaringar 

Vi inleder med att ta upp den tidigare forskningen inom konflikter, konflikthantering och 

barns utveckling för att det ska kunna fungera som grund för den fortsatta läsningen. Därefter 

följer ett metodavsnitt som beskriver undersökningens forskningsinriktning och 

databearbetningsmetod. I det efterföljande analysavsnittet presenteras undersökningens 

resultat varpå en diskussion följer där empiri och teori möts. Avslutningsvis knyts arbetet 

samman genom en avslutande kommentar. 

I vårt arbete har vi valt att använda oss av begreppet lärare när vi syftar till personerna som 

deltagit i vår undersökning. Vi har valt begreppet lärare för att undvika förväxlingar med 

begreppet pedagog som vi anser har en mycket vidare betydelse eftersom det innefattas av 

fritidspedagog, talpedagog, sångpedagog med mera. Ytterligare en motivering är att urskilja 

de lärare som deltar i vår undersökning från de pedagoger som benämns i den tidigare 

forskningen. I metodavsnittet har vi valt att kalla undersökningens deltagare för respondenter 

eftersom det är deras egna tankar och erfarenheter om ämnet som eftersöks (Holme & 

Solvang, 1991). 
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4 Tidigare forskning 

Avsnittet tidigare forskning har vi delat in i olika delar. Den inledande delen tar upp det 

mångskiftande begreppet konflikt. I efterkommande del tas orsaker till konflikter upp som 

efterföljs av barns utveckling. Därefter följer lärarens verktyg vid konflikter samt konflikters 

lösningar. Avslutningsvis följer undersökningens, utifrån den tidigare forskningen, valda 

avgränsningar och utgångspunkter. 

4.1 Konflikt, ett mångskiftande begrepp 

4.1.1 Konfliktdefinition 

Ordet konflikt betyder enligt Prismas uppslagsbok (1986) ”konflikt strid, slitning, stridighet” 

(s337). Arne Maltén (1998), universitetslektor i pedagogik, säger att ”En konflikt uppstår vid 

en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (Maltén, 1998, s.145). Denna definition 

har han gjort utifrån det latinska ordet conflictus vilket betyder sammanstötning, tvist eller 

motsättning.  

Svein Stensaasen och Olav Sletta (1997), professorer i pedagogik, anser att konflikter är en 

del av vardagen och något som uppstår naturligt i umgänget mellan människor. Tomas 

Ljungberg (1998) likställer djur och människors sociala gruppbeteende och visar på en ökad 

risk för konflikter hos båda arter.   

4.1.2 Konflikters karaktär och olika nivåer 

Ellmin (1985) skiljer på konstruktiva respektive destruktiva konflikter. Han definierar en 

destruktiv konflikt som en konflikt där parterna är otillfredsställda med resultatet, det vill säga 

att följden av konflikten blir att parterna förlorar något. Psykologen Kjell Ekstam (2000) 

menar att en destruktiv konflikt kan uppstå på grund av bristande kommunikation. En 

konstruktiv konflikt är istället en konflikt där parterna är tillfredställda med utfallet, där de 

känner att de vunnit något (Ellmin, 1985). Detta är något Ekstam (2000) anser leder till 

positiv utveckling hos individen. 

Lågstadieläraren Gunilla O Wahlström (1996) liknar en konflikt vid ett isberg där endast en 

liten del är synlig medan större delen ligger dolt under ytan. Även Roger Ellmin (1985), 

psykolog och skolforskare, hänvisar till metaforen om isberget och menar att det som syns i 
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en konfliktsituation är toppen av isberget. Botten av isberget liknas vid de okända, osynliga 

aspekterna av konflikten som ofta är större och innehåller bland annat attityder, samarbete, 

värderingar, organisation och gruppnormer.  

Maltén (1998) delar in konflikter i olika nivåer. Han skiljer mellan individnivå, gruppnivå, 

samt organisationsnivå. Stensaasen och Sletta (1997) delar istället in konflikter i fem nivåer. 

Nivå ett är inre konflikter hos individen. Den andra nivån innefattar konflikter i sociala 

relationer. Nivå tre är konflikter i och mellan grupper. Till den fjärde nivån hör konflikter 

inom eller mellan organisationer medan konflikter mellan nationer tillhör nivå fem. De menar 

att nivå två till fem rör mellanmänskliga konflikter men poängterar att det inte helt går att 

skilja konfliktnivåerna från varandra. Den inre konflikten kan uppstå som ett resultat av den 

mellanmänskliga konflikten eller tvärtom. Förskolläraren Lene Lind (1995) delar istället in 

konflikter i inre och yttre. I de inre konflikterna finns våra individens egna problem medan de 

yttre handlar om vårt samspel med andra och även hon betonar samspelet mellan dem. Vi kan 

se ett samband mellan Malténs gruppnivå, Stensaasen och Slettas mellanmänskliga konflikter 

samt Linds yttre konflikter eftersom dessa rör konflikter mellan människor. 

4.1.3 Konflikters yttringar 

Maltén (1998) presenterar ett antal försvarsmekanismer som generellt förekommer hos 

individer i konfliktsituationer. Dessa mekanismer härleder Maltén till Sigmund Freuds, 

Österrikisk läkare, tankar om att dessa plockas fram när människan vill skydda sig själv från 

andra människors angrepp. Det kan exempelvis vara bortförklaringar eller att individen låter 

känslorna gå ut över någon annan (Maltén, 1998; Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok, 

1997). 

Konflikter kan vara av känslomässig natur och uppstå mellan människor. De kan visa sig 

genom aggressiva fysiska och verbala angrepp eller av total ignorans av motparten. Dessa 

konflikter kan hindra arbetet på grund av att de tar mycket kraft från de inblandade (Colnerud 

& Granström, 1999). 

Barn reagerar enligt Leif Havnesköld (1998) med ilska vid konfliktsituationer. Genom att 

reagera med ilska kan barnet försvara sig mot skamkänslor och ilskan riktas mot den som har 

utlöst känslorna. Han menar att aggressionen är ett sätt att hantera den konflikt som uppstått 

eller att den uttrycker en önskan om hjälp samtidigt som den hjälper barnet att hålla sin 

självbild samman.  
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Genom att förtränga en konflikt kan ett barn uppleva att den inte existerar. Om barnet däremot 

upplever konflikten kan det reagera med fysiska symtom som smärta och illamående. Det är 

viktigt att vuxna tar dessa symtom hos barn på allvar. Andra reaktioner är känslomässiga 

såsom ilska och ledsnad som ofta uppstår när barnet inte behärskar situationen. Barn som 

upplever dessa situationer som vanmäktiga kan även reagera med att bruka våld eller gå sin 

väg (Lind, 1995). 

4.1.4 Individens syn på konflikter 

Många människor uppfattar konflikter som något obehagligt som bör undvikas. Men 

konflikter kan också ses som nödvändigt i samspelet mellan olika människor (Colnerud & 

Granström, 1999). Gunnel Colnerud, universitetslektor i pedagogik, och Kjell Granström 

(1999), docent i kommunikation samt universitetslektor i psykologi, menar att konflikter kan 

uppfattas som en krydda i tillvaron men när det gäller kryddor och således även konflikter kan 

de i för stor mängd förstöra hela anrättningen.  

Enligt Maltén (1992) kan en individ antingen se positivt eller negativt på konflikter. Den som 

har en positiv inställning ser konflikter som något naturligt som inte går att undvika vilket 

sporrar till utveckling. De med en negativ syn undviker gärna konflikter på grund av att de 

känner tveksamhet och rädsla för situationen. 

Stensaasen och Sletta (1997) menar att det är de personliga egenskaperna samt förmåga till 

social kompetens som är gruppsamspelets resurser. Även Lind (1995) tar upp de personliga 

egenskaperna men då i form av den personliga inställningen till konflikter. Hon menar att 

konflikter upplevs mycket olika av individer och att de erfarenheter som förvärvas, främst i 

barndomen, kommer att styra den personliga inställningen till konflikter.  

Lind (1995) menar att konflikträdda pedagoger i skolan inte kan hjälpa barnen att lösa 

konflikter. De kommer istället medverka till att öka konflikternas antal. Pedagogens agerande 

och förmåga att hantera konflikter kommer att påverka barnets handlingsmönster i konflikter. 

Pedagogen bör känna till varje barns personlighet och hjälpa dem att handskas med eventuella 

personliga svårigheter för att underlätta samverkan i gruppen. Genom att känna barnet väl vet 

pedagogen vilken utvecklingsfas barnet befinner sig i och kan på det sättet avgöra om barnet 

själv kan klara konflikter eller ej.  
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Stensaasen och Sletta (1997) menar att pedagogen bör ha inställningen att konflikter står för 

det som händer i sociala sammanhang. I skolan är det viktigt att tänka på att förebygga 

skadeverkningar eftersom långvariga konflikter kan ge utlopp för spänningar som kan stjäla 

krafter från skolarbetet. Eleverna bör ha kunnighet och färdigheter om konfliktlösning och det 

tillägnar de sig genom deltagande i konfliktlösning med god handledning. Har pedagogen en 

öppen syn på konflikter kommer både inlärningsmiljön och den sociala samvaron att 

utvecklas.  

4.2 Orsaker till konflikter 

4.2.1 Generella orsaker till konflikter 

Ellmin (1985) delar in konflikter i sak- och personkonflikter men menar att dessa oftast inte 

går att skilja åt. En sakkonflikt orsakas av att individer strider om en sak och konflikten är 

ofta påtaglig (Ellmin, 1985). Oenighet kan även gälla fakta eller vara en rättstvist om vad som 

är tillåtet eller ej (Svedberg, 2000). Personkonflikter är däremot riktade mot motståndaren och 

Ellmin (1985) jämför dem med underliggande konflikter där individerna slåss om en sak 

enbart för att de inte gillar varandra. Andra orsaker till personkonflikter presenteras av 

psykologen Lars Svedberg (2000). Han nämner att brister i kommunikation eller information 

kan orsaka missförstånd. Stensaasen och Sletta (1997) menar att konflikter orsakas av 

missuppfattningar där de inblandade parterna ser varandras brister men inte de egna, vilket 

leder till att kommunikationssvårigheter uppstår. Missförstånd eller feltolkningar är enligt 

Lind (2001) den vanligaste orsaken till konflikter mellan människor. En personkonflikt kan 

även uppstå när individen utsätts för situationer där lojalitet, solidaritet och trohet ställs mot 

varandra (Svedberg, 2000). Detta förklarar Ellmin (1985) med att en individ förväntas vara på 

olika sätt i olika situationer eller att individer har skilda förväntningar på något. Ytterligare 

orsaker till personkonflikter kan vara när individers intressen ställs mot varandra eller om 

deras personligheter inte stämmer överens (Svedberg, 2000). Intressemotsättningar kan 

orsakas av konkurrens om begränsade resurser vilket kan leda till fördomar och fiendskap 

(Stensaasen & Sletta, 1997). Ellmin (1985) och Maltén (1998) nämner även att makt, 

ställning, delad vänskap till en utomstående, etiska och moraliska dilemman samt skilda sätt 

att nå ett gemensamt mål kan orsaka personkonflikter. Slutligen nämner Stensaasen och Sletta 

(1997) att personkonflikter kan orsakas av att en person enbart ser till sin egen fördel vilket 

missgynnar den andra parten, ett så kallat socialt dilemma, eller att en individ uppfattar något 

som orättvist i förhållande till sig själv.  
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En upptrappning av konflikten kan orsakas av att de inblandade möter varandra med likartade 

utmanande beteenden, kommunikationen är dålig, sakfrågan går över till personangrepp, 

parterna baktalar varandra, konflikten tillförs nytt material, känslorna tar över och de 

inblandade söker motpartens svagheter eller att de sociala spelreglerna sätts åt sidan och 

parterna medvetet skadar eller saboterar för varandra (Ekstam, 2000). 

4.2.2 Orsaker till konflikter ur barns perspektiv 

Ljungberg (1998) har vid observation av barn i 3-6-årsåldern konstaterat att de vanligaste 

orsakerna till konflikter är abstrakt konkurrens som handlar om meningsskillnader i 

leksituationer samt objektiv konkurrens som uppstår när barn vill leka med samma leksaker. 

Mindre vanligt var att barnen oavsiktligt gjorde varandra illa eller att de retade och utestängde 

varandra från leken. 

Andrezej Szklarski (1996), Filosofie doktor, har i sin avhandling undersökt svenska och 

polska barns uppfattningar om konflikter. Detta gjorde han genom att intervjua barn i årskurs 

6. Han har kommit fram till att barn ser konflikter som ett resultat av många olika saker. Det 

kan vara att lagar, rättesnören och grundregler överträds eller att barnen blir osams om objekt, 

företeelser eller personer. Ytterligare orsaker till konflikter kan vara individuella skillnader 

mellan barns sätt att tänka, värdera och prioritera samt att en bristfällig kommunikation leder 

till missförstånd. 

4.2.3 Orsaker till konflikter ur ett skolperspektiv 

Skolans konflikter orsakas antingen av skolarbetet eller av motsättningar och 

behovskollisioner vilka har ett större känslomässigt innehåll mellan gruppmedlemmarna. 

Dessa konflikter ligger nära varandra och båda kan utvecklas åt det motsatta hållet. När 

konflikten tar en negativ riktning sker en pålagring. Det innebär att konflikten vidgas till att 

omfatta andra områden och individer (Ellmin, 1999).  

Konflikter som uppstår mellan elever i skolan orsakas ofta av att individer slåss om den 

begränsade tillgången på lärarens tid och uppmärksamhet. Konflikter med ursprung i 

begränsade tillgångar kan härledas till rättvisebegreppet. Rättvisebegreppet i skolan har 

många dimensioner vilket kan leda till att principerna tillämpas olika av lärare och elever 

(Colnerud & Granström, 1999). Colnerud och Granström (1999) menar att det är skolans 

uppgift att lära eleverna att hantera dessa konflikter och de anser att rättvisesamtal ingår i 

demokratifostran.  Även 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
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och fritidshemmet, Lpo 94, poängterar vikten av skolans demokratifostran. Där står att varje 

enskild individ ska fostras till att känna generositet, tolerans och ansvarstagande 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

En annan orsak till konflikter är när en person tillskriver en annan person kvaliteter som de 

själva inte anser vara eftersträvansvärda, vilket omedvetet handlar om att hantera känslor. Det 

sociala umgänget i skolan bygger på en regel om utbyte. Är någon elak/snäll mot mig blir jag 

elak/snäll tillbaka. Ur denna regel kan konflikter som grundar sig på vedergällning och 

missunnsamhet uppstå. Missunnsamhet har vanligtvis emotionell grund och vedergällningen 

går ut på att ge igen för tidigare övergrepp (Colnerud & Granström, 1999). 

4.3 Barns utveckling  

4.3.1 Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

Ellmin (1985) menar att det är viktigt när det handlar om konflikter rörande barn att fundera 

kring vad barnen klarar vid olika åldrar. Det är viktigt att krav ställs av pedagogen men 

kraven på barnen får inte vara orimligt höga. Pedagogen bör vara medveten om att den 

sociala, kognitiva och emotionella utvecklingen är olika hos varje enskilt barn.  

Den schweiziska psykologen Jean Piagets (1896-1980) stadieteori kan enligt Ellmin (1985) 

bidra till att belysa konfliktlösning och konflikter (Ellmin, 1985; Prismas uppslagsbok, 1986). 

Piagets teori består av utvecklingsfaser som måste följas i en fast ordning. Barnets förflyttning 

mellan faserna beror på en mängd faktorer såsom arv och miljö. Piagets stadieteori rör 

tankelivets utveckling genom de olika åldrarna (Ellmin, 1985). Vi väljer att ta upp de stadier 

som är intressanta för vår undersökning, det vill säga de stadier som främst rör barn i 7-

årsåldern och i 12-årsåldern. Piagets andra stadie, det pre-operationella stadiet, sträcker sig 

från ca 2 till 6/7 års ålder. Barnet står här på gränsen till att kunna genomföra en inre logisk 

tanke. Det har fortfarande ett egocentriskt tänkande och förstår inte att det finns andra 

synvinklar på saker och ting än de egna. Det innebär att barnet kommer att tro att alla andra 

tänker och känner som det själv gör. Barnets handlande utgår från det konkreta men det kan 

mer och mer tänka över sitt handlande (Jerlang, 1991). Det tredje stadiet, det konkret-

operationella stadiet, sträcker sig från ca 6/7 till 11/12 års ålder (Jerlang, 1991). Barnet är 

fortfarande i behov av det konkreta som underlag för problemlösningar och tankar vilket 

betyder att det i stor utsträckning är fäst till situationer här och nu. Det har förmåga att kunna 

hålla ihop flera relationer på samma gång och vill få klarhet i orsaker men har lätt att återfalla 
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till fantasiförklaringar (Ellmin, 1985). Piagets fjärde stadie, det formellt-operationella stadiet 

sträcker sig från ca 11/12 till 15 års ålder (Jerlang, 1991). Nu får barnet ett mer abstrakt 

tänkande vilket betyder att det kan handskas med problem som innehåller många olika 

faktorer. Det får en ökad förmåga att sätta sig in i en annan människas situation vilket kan 

vara av vikt vid konfliktlösning (Ellmin, 1985). Robert L Selman (1980) gjorde under 1970-

talet en studie av amerikanska barn i blandade åldrar. Studien är influerad av Piagets 

stadieteori och beskriver en modell för hur den mellanmänskliga förståelsen utvecklas. Ett 

grundantagande för studien var att det inte går att skilja barns tankar om mänskliga relationer 

från deras tankar om individens personlighet.    

Den ryske psykologen Lev Semonovitj Vygotskij (1896-1934) sätter det sociala samspelet i 

fokus i sin utvecklingsteori. Han menar att vi i alla sociala situationer har möjlighet att ta till 

oss kunskap från andra människor. Avståndet mellan vad en person klarar på egen hand och 

vad den klarar tillsammans med en mer kompetent medmänniska kallar Vygotski zone of 

proximal development eller närmaste utvecklingszonen (Jerlang & Ringsted, 1991; Säljö, 

2000). Roger Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi, förklarar det med att en individ 

genom handledning ofta kan lösa problem som den inte klarar av på egen hand. Även Lind 

(1995) för ett resonemang om människans behov av att fungera tillsammans med andra, det 

sociala samspelet. Detta samspel utvecklas från första början i interaktion med omgivande 

människor. Lind menar att det är den varaktiga och nära, stabila kontakten med en 

medmänniska som bidrar till socialiseringen. Det är genom sociala relationer som barnet lär 

sig etik, lagar och normer som lägger grunden för det samvete som inrymmer barnets 

moraliska värden och ideal. Dessa moraliska värden kan dock bli ett hot för barnet när det 

tvingas vara vuxnare än vad deras biologiska mognad tillåter. Barnet pressas då till att anpassa 

sig till det sociala mönstret vilket kan leda till konflikter. 

4.3.2 Moralisk och emotionell utveckling 

Havnesköld (1998) ställer utvecklingspsykologin mot den emotionella intelligensen och pekar 

på att alla barn föds unika, med olika temperament och känslighet för oliks stimuleringar för 

vilka känslorna spelar en viktig roll.  

För att barn ska utvecklas till att få ett fungerande socialt liv krävs det att de utvecklar 

emotionell intelligen. Det innebär att de kan skapa bra relationer, tåla motgångar och uttrycka 

känslor med mera (Havnesköld, 1998). Professor Howard Gardner (1994) har delat in 
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intelligensbegreppet i sju kategorier. En av dessa är den personliga intelligensen. Begreppet 

delas in i den intrapersonella och den interpersonella intelligensen. Den intrapersonella 

intelligensen innefattar individens psykologiska utveckling där individens kontakt med de 

egna känslorna står i centrum. I den interpersonella intelligensen återfinns individens förmåga 

att förstå och relatera till andra människor. Gardner (1983) menar enligt Havnesköld (1998) 

att dessa intelligenser åsidosätts i skolan. Lpo 94 betonar dock vikten av att eleverna utvecklar 

inlevelseförmåga och förståelse för andra individer (Utbildningsdepartementet, 1998). I en 

tolkning av Daniel Goleman (1997) skriver Havnesköld (1998) att Golemans definition av 

den emotionella intelligensen innebär att individen ska kunna hantera, ha kontroll och ha 

kontakt med sina känslor samt uppfatta andras känslor. För att individen ska kunna utveckla 

social kompetens måste denne också kunna skapa och bevara relationer. Havnesköld (1998) 

menar att Goleman (1997) på detta sätt riktar uppmärksamheten mot frågor som rör empati, 

moral, självkänsla och konflikthantering.  

Barnets emotionella intelligens och förmågan till empati börjar utvecklas tidigt i samspel med 

föräldrarna. Genom detta samspel utvecklar barnet självkänsla, trygghet och förmåga att 

känna med sina medmänniskor. Ett tryggt barn uppfattas ofta som socialt kompetent och har 

lätt att sätta sig in i kamraters känslor. En viktig del av den emotionella intelligensen är att 

kunna hantera våldsamma känslor utan att skada andra psykiskt eller fysiskt. Barn som har 

bristande empati utgår ofta enbart från sina egna känslor vilket kan leda till konflikter. Om 

barnet har utvecklat misstro gentemot andra människor på grund av tidigare svek eller har en 

mindervärdighetskänsla kan reaktionerna bestå i angrepp eller försvar (Havnesköld, 1998).  

4.4 Pedagogens verktyg vid konflikter 

4.4.1 Varför är konflikthantering viktigt? 

Colnerud och Granström (1999) betonar vikten av de vuxnas handlande i skolan. De menar att 

de vuxna bör ha en gedigen förståelse om konflikter för att kunna hjälpa eleverna att utveckla 

sina kunskaper om detta. Författarna poängterar att det är lätt att inge unga individer hopp om 

lösning även vid svårartade konflikter.  

I den konflikthantering som finns i skolan idag kan man se både gamla spår och nya vägar. 

Det traditionella synsättet på konflikthantering handlar om att analysera orsakerna till 

konflikten för att sedan ta bort dessa (Ellmin, 1999). Ellmin (1999) betonar att skolorna under 

1980- och 1990-talet lärt sig mycket om konflikthantering. Idag har de en ökad förståelse för 
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skolan som arbetsplats och vet vad som fungerar bra och mindre bra. Konflikter som inte 

bearbetas eller konflikter som urartar leder till fysiskt våld och mobbning. Idag strävar fler 

skolor efter att förebygga konflikter genom ett aktivt arbete. 

4.4.2 Konfliktanalys 

Enligt Ellmin (1985) kommer alltid frågan om orsaken till konflikten upp när den ska försöka 

lösas. Det är viktigt att ta reda på hur personerna som medverkar i konflikten ser på dess 

orsak, det vill säga hur de definierar den. För att få en varaktig lösning av konflikten menar 

Ellmin att det inte går att bortse från de inblandades definition av konflikten. Ibland kan det 

finnas behov att även en utomstående inringar konfliktorsaken. 

Maltén (1998) menar att det inledande arbetet med konflikthantering eller försök till lösning 

är konfliktanalys. Konfliktanalysen har till uppgift att föra fram konflikten i ljuset. Allas 

röster måste bli hörda så att alla känner sig delaktiga i analysen. Konfliktanalysen ska enligt 

Ellmin (1985) besvara frågorna: 

1. Vilka är konfliktorsakerna? 

2. Hur har tidigare hantering sett ut? 

3. Vilka villkor finns för att konflikten ska kunna lösas positivt? 

 

Ellmin (1985) menar att syftet med konfliktanalysen ska vara att konfliktorsakerna kartläggs, 

det vill säga att sätta ord på konflikten och varför den uppstått. 

Enligt Svedberg (2000) förlorar konflikten sin makt om den synliggörs. Genom att avgöra vad 

konflikten handlar om kan fungerande åtgärder utarbetas. Det är av vikt att leta efter 

konfliktens både öppet synliga och underliggande dolda delar eftersom den ofta har flera 

bottnar. Det är också viktigt att identifiera konfliktens destruktiva och konstruktiva delar samt 

göra en uppskattning av dess styrka för att avgöra om lösning är möjlig.   

När konfliktanalysen är slutförd är det dags att gå vidare till lösningen. Maltén (1998) föredrar 

att tillämpa begreppet konflikthantering i stället för konfliktlösning. Han menar att alla 

konflikter inte går att lösa men att alla konflikter kan hanteras.  
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4.4.3 Pedagogen som medlare 

När analysen är gjord tas ställning till om konflikten kan hanteras av parterna själva eller om 

en utomstående person måste träda in (Maltén, 1998). När barn i skolan är i konflikt med 

varandra anser vi att det ofta är pedagogen som får axla medlarrollen.  

När det gäller att hantera andras konflikter är det enligt Ekstam (2000) viktigt att medlaren, en 

neutral utomstående part, har en etisk grundsyn där människovärdet står i centrum. Enligt Lpo 

94 ska en etisk grundsyn bygga på kristen tradition och västerländsk humanism 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Kennert Orlenius (2001), Filosofie doktor i pedagogik, 

anser att det kristna ställningstagandet kan vara problematiskt eftersom skolan inte ska ta 

ställning för en specifik trosuppfattning. Han poängterar även att ordet humanism kan 

feltolkas eftersom det är tvetydligt. Tvetydigheten ligger i att ordet kan uppfattas antingen 

som något positivt mänskligt eller som en livsåskådning som står i motsats till kristendomen.  

Ekstam (2000) menar att vår etik och moral visar sig i våra handlingar och att den gyllene 

regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad, är en bra grund att utgå ifrån. Han 

sammanfattar medlarens önskvärda etiska och moraliska egenskaper genom att poängtera 

vikten av att ord och handling stämmer överens, att agera efter de regler – oskrivna och 

skrivna - som finns, samt konsekvent driva den linje medlaren avsett, oavsett individ som 

medverkar i konflikten. Att driva ett effektivt medlingsarbete kräver en verksam inställning 

och en fungerande strategi som motiverar parterna till konstruktiv lösning av problemet. 

Medlarens verktyg är att genom kommunikation få parterna att tala med varandra, motivera 

dem att godta den hjälp som erbjuds för att reda ut situationen samt genom moderation skapa 

ett gott samtalsklimat (Ekstam, 2000). Moderation innebär att medlaren fungerar som 

samtalsledare som håller inne med egna åsikter (www.ne.se). Samtalet ska bygga på jag-

budskap och eftertanke (Ekstam, 2000). Jag-budskapet innebär att de egna känslorna 

redovisas och att inte motparten skuldbeläggs. Genom ett jag-budskap åberopas den andres 

mänsklighet (Wahlström, 1996). 

4.5 Konflikters lösningar 

4.5.1 Yttring av konflikters lösningar 

Ljungberg (1998) beskriver hur barn i likhet med apor vid konflikter utvecklar ett 

försoningsbeteende. Till beteendet räknas att barnet söker upp motparten och försöker 
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återuppta kontakten genom att med någon form av kommunikation erbjuda den andre något. 

Det kan även vara att vidröra eller att framkalla skratt hos den andre. Ljungbergs forskning 

har kommit fram till att det som utmärker försoningsbeteenden är att de framkommer nästan 

omedelbart efter det att konflikten slutat.  

Ekstam (2000) säger att allt eftersom konflikten trappas upp tar känslorna över förnuftet och 

en destruktiv konflikt utvecklas. En god balans mellan förnuft och känslor är en förutsättning 

för att en individ ska lösa en konflikt och därför blir konflikthanteringens mål att återskapa 

denna balans (Ekstam, 2000). Även Uline, Tschannen-Moran och Perez (2003) menar att en 

bibehållen balans mellan förnuft och känsla är viktig för en lyckad lösning av konflikter. När 

deltagarna lär sig en strukturerad metod och använder den kan de lättare upprätthålla denna 

känslomässiga balans. 

Svedberg (2000) menar att konflikter som orsakas av intresse- och värderingsmotsättningar 

eller konflikter med dolda dimensioner är de mest svårlösta eftersom dessa ofta ligger djupt 

inbäddade i den mänskliga integriteten.  

4.5.2 Konfliktlösningsstrategier  

Maltén (1998) anger fyra förhållningssätt eller strategier som har relation till 

konflikthantering. De knyter an till konflikten samt parternas förhållande till varandra. Han 

beskriver tre av dessa strategier. Defensiva strategier där konflikten löses genom 

bortträngning eller av att konflikten döljs. Rituella strategier som för bort intresset från själva 

konflikten genom att ordningsfrågor istället uppmärksammas. Makt- och tvångsstrategier som 

förutsätter att parterna står i beroendeförhållande till varandra. Parterna drar nytta av den 

andres svaga sida och på så sätt får vi en vinnare och förlorare. Maltén anser att dessa 

strategier har begränsad effekt.  På liknande sätt beskriver Stensaasen och Sletta (1997) en av 

Reece och Brandts (1987) strategier som innebär att den ena parten vinner över den andra – 

vinna/förlora strategin. Maltén (1998) presenterar istället samverkansstrategier som de bästa 

strategierna vid konflikthantering. Samverkansstrategier består av förhandlingar, 

problemlösande samtal och i vissa fall ingripande av utomstående part. Denna strategi syftar 

till att alla parter ska känna sig motiverade och entusiastiska, alla parter blir vinnare. Även 

Reece och Brandt (1987) har enligt Stensaasen och Sletta (1997) en vinna/vinna-strategi där 

problemlösning leder fram till en tillgodoseende lösning för alla parter. De benämner även en 

förlora/förlora-strategi där båda parterna går med på att förlora något. 
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4.5.3 Konflikters lösning ur barns perspektiv 

Selman (1980) har i sin studie om mellanmänsklig förståelse hos barn undersökt hur de 

resonerar om konfliktlösning. Han fann att barn tänker på skilda sätt kring en konflikts 

lösning beroende på dess ålder. I 3-6-årsåldern löser barnen konflikter fysiskt antingen genom 

att den ena parten avlägsnar sig eller genom att slå motparten. Konfliktlösning i 5-9-årsåldern 

utmärks av att barnen kräver att motparten tar tillbaka det sagda eller gjorda eller den som 

anses skyldig ber om ursäkt. När barnen är i 7-12-årsåldern måste lösningen tillgodose båda 

parters känslor och om barnen ber om ursäkt är det viktigt att de menar det. Detta kräver dock 

att barnen förstår att motparten kan säga eller göra saker utan att mena det.  I 10-15-årsåldern 

ska lösningen bygga på kommunikation där en gemensam lösning eftersträvas för att båda 

parterna ska vara nöjda. Barnen kan förstå att en konflikt kan stärka vänskap och de kan 

medvetet avlägsna sig från konflikten för att kunna samla sig innan motparten konfronteras. 

Från 12 år upp till vuxen ålder förstår individen att en konflikt mellan människor kan orsakas 

av en konflikt inom en individ och att det är den konflikten som först måste lösas (Selman, 

1980).     

4.6 Avgränsningar och utgångspunkter 

Den litteratur och tidigare forskning som tar upp konflikter och konflikthantering är åtskillig. 

Därför har vi gjort ett urval.  Det vi valt att inte ta upp är konflikthanteringsmetoder, vilka 

Szklarski (1996) menar inte har någon djupare teoretisk förankring utan bygger på 

erfarenheter, samt förebyggande konflikthanteringsarbete eftersom dessa områden inte rör vår 

undersökning. Vi är medvetna om att grupprocesser kan vara en orsak till att konflikter 

uppstår. Det är dock ett omfattande område som inte har någon direkt koppling till vårt syfte 

med undersökningen. Att även ledarrollen är av betydelse vid konflikthantering är vi 

medvetna om men i detta arbete har vi istället valt att koncentrera oss på medlarrollen 

eftersom vi anser medlarrollen vara viktigare vid hantering av andras konflikter. Det 

motiverar vi med att den situation som uppstår vid konflikter skiljer sig från det övriga 

skolarbetet. Vi anser att ledarens roll i skolan är att se och stödja alla individer i skolarbetet. 

När konflikter uppstår förändras detta förhållande vilket kräver att ledaren intar en neutral roll 

det vill säga medlarrollen. Forskningen kring barns utveckling är gedigen vilket gör att vi 

avgränsat oss även inom detta område. Vi väljer att ta upp de utvecklingspsykologiska 

perspektiv som vi anser är betydelsefulla för denna undersökning. Barns förmåga att minnas 

kan även det ha en inverkan på konflikthantering. Teorierna kring minnets funktion och 
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utveckling väljer vi bort eftersom det är ett komplext område som kräver en grundlig 

genomgång för att speglas rättvist.  

Som vi tidigare nämnt väljer vi i denna undersökning att avgränsa oss till konflikter mellan 

barn vilka är en del av de mellanmänskliga konflikterna. När vi i fortsättningen använder oss 

av ordet konflikt hänvisar vi till denna konfliktnivå.  
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras valet av en kvalitativ ansats med intervjuer. Vidare redogör vi för 

de etiska ställningstaganden som metoden förespråkar. Därefter följer diskussion kring urval 

och databearbetningsmetod. Slutligen tas metodens reliabilitet och validitet upp. 

5.1 Metodval 

Kvantitativa och kvalitativa metoder är verktyg för att samla in och analysera material och det 

är forskningsfrågorna som styr valet mellan dem (Kvale, 1997). Vi vill med denna 

undersökning ta reda på pedagogers föreställningar och attityder om konfliktsituationer i 

skolan och det blir då naturligt för oss att välja en kvalitativ metod eftersom metoden har en 

tolkande karaktär (Holme & Solvang, 1991). Generella antaganden får stå tillbaka och fokus 

läggs på den djupare förståelsen av problemet som undersöks. En av den kvalitativa metodens 

styrkor är dess flexibilitet. Med detta menas att den kunskap som forskaren tillägnar sig under 

arbetets gång kan användas till att förbättra datainsamlingsmetoden och bidra till en djupare 

förståelse för undersökningens frågor (Holme & Solvang, 1991). Kritiker av den kvalitativa 

metoden menar att forskarens subjektivitet kommer att påverka undersökningens objektivitet 

(Johansson & Svedner, 1998). Vi väljer därför att redovisa våra ställningstaganden för att i 

möjligaste mån redovisa vår grad av subjektivitet. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

För vår datainsamling har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun 

innebär att respondenten ger en fyllig bild av fenomenet som undersöks (Johansson & 

Svedner, 1998). Lantz (1993) menar att respondenten ska informeras om intervjuns ramar - 

uppskattad tidsåtgång, dokumentation av intervjun, resultatanvändning, etiska 

ställningstaganden samt undersökningens syfte. Vi har därför valt att inleda varje intervju med 

en kort presentation om intervjuns ram där vi även presenterar intervjuns avgränsningar det 

vill säga att vi är intresserade av konflikter emellan barn. Utan en intervjuguide är det lätt att 

glida ifrån ämnet (Lantz, 1993). Vi utformade en intervjuguide (Bilaga 1.) där vi försökte 

formulera frågor som syftar till att framkalla respondentens upplevelser. Vi valde att inleda 

intervjuerna med bakgrundsfrågor, detta menar Lantz (1993) skapar en positiv atmosfär 

mellan respondent och intervjuare. Dessa kan även vara intervjuaren till hjälp för att förstå 

respondentens situation. Kvale (1997) menar att frågorna i intervjun bör vara av beskrivande 
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form och inledas med hur eller vad. Frågor som inleds med varför bör undvikas eftersom 

respondenten kan uppfatta det som ett förhör snarare än en intervju. Detta har vi haft i åtanke 

vid skapandet av intervjufrågorna. Under intervjufrågorna i intervjuguiden skrevs punkter 

som fungerade som stöd för eventuella följdfrågor. Vi valde att spela in intervjuerna på band. 

Trost (1997) menar att en bandinspelning är användbar eftersom intervjuaren under samtalet 

kan koncentrera sig på vad respondenten svarar och riskerar inte att gå miste om information 

på grund av delad uppmärksamhet som anteckningar innebär. Bandinspelning tillåter också att 

intervjun senare kan skrivas ut ordagrant.   

5.3 Etiska ställningstaganden 

Vi valde att först ta kontakt med områdeschefer. Syftet med denna kontakt var dels att få 

tillstånd till intervju samt att få ett underlag av lärare för senare urval. Genom att först 

kontakta områdeschefen kan respondenten känna sig tvingad att delta detta kan enligt Kvale 

(1997) innebära ett problem. För att undgå ett sådant tryck tog vi sedan personlig kontakt med 

de utvalda respondenterna. 

Enligt Svedner och Johansson (1998) ska de respondenter som deltar i forskningen bemötas 

med respekt. Respekten mot respondenterna är viktig att bibehålla under hela arbetsprocessen, 

det vill säga från intervju till färdig rapport. Vetenskapsrådet har gett ut en skrift där de 

forskningsetiska principerna står skrivna. Den tar upp fyra allmänna huvudkrav gällande 

etiska ställningstaganden vid forskning. Informationskravet innebär att forskaren ska tala om 

för respondenterna vad undersökningens syfte är. Därför valde vi att redan vid den första 

kontakten med respondenterna informera dem om detta. Vi upplyste respondenterna om att 

deltagandet var frivilligt och de när som helst kunde avbryta samarbetet. Detta gjordes i 

paritet med vetenskapsrådets samtyckeskrav. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter behandlas konfidentiellt. Vi har därför försäkrat våra respondenters 

anonymitet genom att inte redovisa namn, skola eller kommun. Vi bad varje respondent om 

tillstånd till bandinspelning och garanterade att banden raderades efter transkription. Detta 

gjordes eftersom respondenterna ska känna sig säkra på att det insamlade materialet inte kan 

komma att användas till något annat ändamål än för denna undersöknings syfte. Detta stödjer 

vi i vetenskapsrådets fjärde krav, nyttjandekravet, som innebär att materialet endast får 

användas för forskning (www.vetenskapsradet.se).   
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5.4 Urval  

Vår undersökning är utförd i en medelstor kommun i mellersta Sverige. Vi valde att ta kontakt 

med fyra skolor där klasserna är åldershomogena vilket vi trodde skulle göra det lättare för 

respondenterna att fokusera på sin åldersgrupp. Det skulle underlätta för oss vid en senare 

analys av vår frågeställning angående skillnader i agerandet mellan lärare i år 1 och år 6. Ett 

kriterium var därför att skolorna hade klasser från årskurs 1 till årskurs 6. Vi valde även 

skolor där vi saknade tidigare insyn i verksamheten. Vi sökte i möjligast mån efter en 

spridning i urvalet gällande respondenternas kön, ålder och år i yrket. Genom att först ta 

kontakt med rektor fick vi en uppfattning om vilka lärare som fanns att tillgå. Utifrån det 

gjordes vårt val av respondenter. Dock var ett krav att våra åtta respondenter var jämt 

fördelade mellan år 1 och år 6 samt att de hade en lärarutbildning. Vi valde att ta personlig 

kontakt med respondenterna för att informera om vår undersökning samt bestämma tidpunkt 

för intervjun utifrån deras önskemål. Detta ansåg vi underlättade för den senare intervjun 

eftersom vi då redan hade etablerat en första kontakt. Vi hade även vid denna första kontakt 

bett om lov för bandinspelning, informerat om undersökningens syfte samt bett 

respondenterna att fundera kring en konfliktsituation som de under intervjun ombads berätta 

om. De övriga frågorna fick respondenten först ta del av under intervjutillfället för att de 

skulle ge så spontana svar som möjligt på våra intervjufrågor. 

5.5 Pilotintervjuer 

För att utveckla vår intervjuteknik valde vi att genomföra pilotintervjuer. Kvale (1997) skriver 

att intervjutekniken övas genom praktik där självförtroendet växer och ett fungerande samspel 

utvecklas. Pilotintervjuerna kan med fördel spelas in på band och transkriberas för att senare 

bidra till att utvärdera frågetekniken (Johansson & Svedner, 1998). Eftersom en del av syftet 

med undersökningen var att dra slutsatser om likheter och skillnader mellan lärares agerande i 

olika åldersgrupper valde vi att genomföra två pilotintervjuer. När en undersökning ska 

genomföras där slutsatser ska dras vid analysen menar Lantz (1993) att fler än en individ bör 

delta i pilotstudien. För att öka pilotstudiens tillförlitlighet är det viktigt att respondenterna 

representeras av personer tillhörande den kategori som sedan kommer att omfattas av 

undersökningen (Lantz, 1993). Vi valde därför två verksamhetsanknutna lärare i år 1 och år 6 

på en skola som vi har haft tidigare kontakt med. Ytterligare ett syfte var att genom 

pilotintervjuer kontrollera att våra intervjufrågor gav svar som kunde relateras till våra 
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frågeställningar, vilket vi upplyste pilotrespondenten om. Genom pilotintervjuerna ville vi 

även kontrollera intervjuernas tidsåtgång för att kunna upplysa senare respondenter om detta. 

Vi upplyste också om att intervjuerna inte skulle fungera som underlag för undersökningens 

analys. 

5.6 Genomförandet av intervjuer 

Samspelet mellan intervjuare och respondent är en komplicerad process eftersom en ständig 

påverkan sker dem emellan (Kvale,1997; Lantz, 1993). Lantz (1993) menar därför att det är 

viktigt att intervjuare och respondent är överens om ramarna. Ramförutsättningarna 

klargjordes därför redan vid den första kontakten med respondenten. Dock skedde en 

repetition av undersökningens syfte samt avgränsningar vid själva intervjutillfället för att 

bekräfta intervjuns ramar. Påverkan mellan intervjuare och respondent ska vara så liten som 

möjligt annars kan intervjuns tillförlitlighet och giltighet påverkas (Lantz, 1993). Därför 

försökte vi som intervjuare att ha en sådan liten påverkan på intervjun som möjligt genom att 

till exempel undvika ledande frågor och inte lägga vikt vid våra egna avsikter och intressen, 

genom detta ökar intervjuns tillförlitlighet. Vi valde att medverka båda två under intervjuerna. 

En av oss ledde intervjun och den andra lyssnade för att fånga upp intressanta, utifrån våra 

frågeställningar, detaljer i respondentens resonemang. Vi finner här ett stöd i Trost (1997) 

som skriver att två samspelta intervjuare kan få mer information och djupare förståelse från 

respondenternas utsagor. 

5.7 Databearbetningsmetod  

Vi valde att göra en transkribering med fokus på innehållet. Detta medförde att vi valde bort 

de bekräftande ord som förekommer i kommunikationssituationer så som mm och ja. 

Transkriptionerna gjordes på det som Linell (1994) enligt Wibeck (2000) beskriver som en 

blandning mellan nivå II och nivå III. Det innebär att transkriptionen skrivs ut relativt 

ordagrant men att medhållande ljud tas bort. Känsloutryck så som skratt skrevs ut eftersom 

det kan ge en djupare förståelse för det som respondenten säger. Linell (1994) menar enligt 

Wibeck (2000) att skratt kan ge utryck för skam och osäkerhet. Det transkriberade materialet 

var på 59 sidor och utgjorde grunden för en innehållsanalys. Lantz (1993) skriver att en 

generell modell för kvalitativ databearbetning inte passar in i en kvalitativ ansats eftersom det 

är det är det unika som eftersträvas. Vi väljer därför att presentera hur vi har gått tillväga vid 

databearbetningen. Vårt första steg var att göra en datareduktion där det material som var 
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intressant i förhållande till våra frågeställningar plockades ut. En datareduktion ska enligt 

Lantz (1993) ske på ett genomtänkt sätt där intressant information skiljs från ointressant. 

Nästa steg var att dela upp det komplexa begreppet konflikt för att kunna belysa vår första 

frågeställning genom att söka variationer i utsagorna. Utifrån dessa variationer skapades 

kategorier. För att kunna besvara de övriga frågeställningarna söktes till en början likheter och 

skillnader i lärarnas utsagor i år 1 och år 6 var för sig för att vi senare skulle kunna göra en 

jämförelse mellan dem. 

5.8 Metodens reliabilitet och validitet  

Med reliabilitet avses undersökningens tillförlitlighet. Med detta menas att respondenternas 

svar påverkas av yttre omständigheter (Trost, 1997). Vi kan ha påverkat respondenternas svar 

genom att vi turades om att leda intervjuerna. Detta kan ha lett till små skillnader i 

formuleringen av intervjufrågorna trots att vi utgick ifrån samma intervjuguide. Vi upplevde 

att respondenterna hade svårt att förstå frågan om förebyggande konflikthantering vilket 

bidrog till att den omformulerades för att bli tydligare. Våra förväntningar innan 

undersökningen gällande respondenternas teoretiska kunskaper om konflikthantering kan ses 

utifrån vår uppfattning om vad vår lärarutbildning tillhandahåller gällande konflikter. Vi har 

försökt att ställa frågorna utan att lägga vikt vid dessa förväntningar. Johansson och Svedner 

(1998) menar att intervjuaren omedvetet påverkar intervjusituationen med sina förväntningar 

och uppfattningar. Eftersom respondenterna sedan tidigare var okända för oss anser vi att en 

ömsesidig förförståelse i mindre utsträckning kommer att påverka resultatet. Lantz (1993) 

menar att förhållandet mellan intervjuare och respondent bör vara instrumentellt och inte 

ömsesidigt vilket innebär att uppgiften ska dominera över känslorna, relationen får ej ha ett 

egenvärde i sig.  

Validitet innebär att undersökningen är giltig, det vill säga om undersökningen syftat till det 

som från början var avsikten med undersökningen (Trost, 1997). Vi har med hjälp av vår 

intervjuguide fått svar på våra frågeställningar. En av intervjufrågorna visade sig dock vara 

överflödig och inte falla under någon av våra frågeställningar. Frågan vi valt bort är den som 

rör hur skolans övriga lärare agerar vid konfliktsituationer eftersom den inte rör vårt syfte. 

Dessa svar togs därför bort vid datareduceringen.  

Alla våra frågeställningar besvarades vilket tyder på en fungerande intervjuguide. Vi uppfattar 

att respondenterna tog våra frågor på stort allvar och utryckte att det var ett svårt men 
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intressant ämne att tala kring. Analysen har bidragit till att frågeställningarna är besvarade. 

Detta anser vi tyder på att vi gjort rätt val av databearbetningsmetod och analys.  

23 



”Bara den som är helt död kan undvika konflikter” 

6 Analys 

Vi inleder avsnittet med en presentation av de lärare som deltagit i undersökningen. Därefter 

följer en redogörelse av lärarnas utsagor.  Dessa utsagor presenteras utifrån undersökningens 

frågeställningar. Excerpterna är markerade, för att det tydligt ska skiljas från den övriga 

texten, genom att vi använt mindre textstorlek samt att de inleds på ny rad. 

6.1 Presentation av lärare 

Vi har valt att döpa de lärare som deltagit i undersökningen till A1 - A4, lärare verksamma i 

år 1, och till B1 - B4, lärare verksamma i år 6. Här följer en presentation av våra åtta lärare. 

A1: Kvinna 35 år som har arbetat som lärare i ett halvt år. Arbetade tidigare som 

förskolelärare. Hon säger sig inte ha någon specifik utbildning i konflikthantering men har 

praktisk erfarenhet. 

A2: Kvinna 44 år som har arbetat som behörig lärare i 20 år, tidigare arbetade hon som 

outbildad. Sin kunskap om konflikthantering har hon fått genom studiedagar, självvald 

litteratur och diskussioner i arbetslaget  

A3: Kvinna 38 år som har arbetat som lärare i ett halvt år. Hon har tidigare arbetat som 

fritidspedagog i 15 år och i den utbildningen fanns dramaövningar för att lära sig 

konflikthantering.  

A4: Kvinna 53 år som har arbetat som lärare i 33 år. Hon har under sina verksamma år fått 

fortbildning i konflikthantering. 

B1: Man 61 år som har arbetat som lärare i 37 år. Han kan inte erinra sig någon fortbildning i 

konflikthantering men säger att de diskuterar ämnet i arbetslaget. 

B2: Kvinna 40 år som har arbetat som lärare i 13 år. Hon tar lärdom av lärare i sin närhet 

genom iakttagelser och diskussioner. 

B3: Kvinna 24 år som har arbetat som lärare ett och ett halvt år. Hon har fått fortbildning i 

ämnet och har på eget initiativ läst en hel del litteratur i ämnet. 
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B4: Kvinna 53 år som har arbetat som lärare i 30 år. Hon har fått fortbildning under de år hon 

arbetat. 

6.2 Hur uppfattar läraren en konfliktsituation 

6.2.1 Lärarnas definition av konflikter 

Vi fann två skilda sätt att definiera en konflikt. Den vanligaste definitionen var att barnen var 

oeniga. Oenigheten kunde handla om skillnader gällande åsikter och inställningar samt vem 

som ska leka med en sak.  

A2: Det är så fort två barn är oense om vad dom faktiskt tycker och tänker och hur dom har upplevt en sak, då 

har du en konflikt anser jag. 

En lärare menar att missnöje inom en relation kan ses som en konflikt. Missnöjet kan bestå i 

att en eller båda parter känner sig orättvist behandlad. 

A3: Ja det är ju när någon… person inte känner sig nöjd med en...ja nån relation alltså mellan två personer och 

sen en som inte känner sig tillfreds med den då. 

6.2.2 Vad är enligt lärarna orsaker till konflikter 

Orsaker till konflikter kan vara många och av vitt skilda karaktärer. Vi har delat in dem i sex 

beskrivande kategorier. 

1. Barnet är egocentriskt. 

Lärare verksamma i år 1 menar att barn i 7-årsåldern bara kan se sig själva vilket bidrar till att 

skapa konflikter med andra.  

A2: Oftast tror jag att orsakerna är att dom alla barn talar sanning, sin egen sanning, det är bara att de klarar inte 

att få sanningarna att stämma med varandra. Det är min egen upplevelse så som jag ser det och eftersom jag inte 

kan prata och få ihop det med den andra så blir det en konflikt utav det. 

2. Status i gruppen 

Barnen tävlar om att vinna andras respekt genom att utmana eller trycka ner någon annan. 

B1: Ja, ja, en sak är att man ska ha status, jag ska visa att jag är bäst, duktigast och starkast… det är djurens 

beteende.  
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3. Stegvis upptrappning 

En lärare beskriver hur barn kan hantera enstaka tjuvnyp men vid upprepat beteende tar 

tålamodet slut och konflikten är ett faktum.  

B1: Sen är det väl som det har kommit många små gliringar under en lång tid och sen så tappar personen i fråga 

tålamodet och ger igen.  

Till denna kategori tillhör även ”skitsnack” när barn baktalar och förolämpar varandra.   

4. Avundsjuka 

Barn är missunnsamma mot varandra och kan inte glädjas med några andra utan att känna sig 

orättvist behandlad.  

B2: Det är framförallt bland tjejerna tycker jag, avundsjuka på varandra då. 

5. Missförstånd 

Här ger lärarna många förslag till vad som kan leda till missförstånd. Det kan vara att barnen 

har olika mognadsnivå och därför retar de sig på och missförstår varandra. Kommunikations- 

och språksvårigheter kan också leda till missförstånd vilka orsakas av att barn har svårt att 

lyssna på varandra samt att en del barn talar dålig svenska. Barn bildar sig en förutfattad 

mening om andra vilket leder till missförstånd. Missförstånd kan också uppkomma när barnen 

uppfattar saker på olika sätt till exempel lekregler.  

B3: Om vi pratar om barn så är det framförallt skillnader på hur dom uppfattar situationer med mera. 

6. Annan konflikt i grunden 

Ibland orsakas konflikten av något som inte har hänt under skoltid men som tas ut på någon 

individ i skolan. Personen i fråga kan också ha en dålig dag. 

B3: Oftast har dom ju nånting som har hänt nån annanstans som inte har med den konflikten att göra men som 

lever upp i den konflikten. Det kan va att dom har haft det jättestökigt hemma innan dom kommer till skolan och 

att dom måste ta ut det över någon eller någonting. 
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6.2.3 Hur yttrar sig konflikter enligt lärarna 

För att visa hur lärarna menar att konflikter yttrar sig gör vi en indelning i tre grupper. Den 

första handlar om känslomässiga yttringar. Här finns känslor som yttrar sig i samband med 

konflikter det kan vara att barnet blir ledset eller argt. När barnen tydligt fysiskt visar att de är 

i en konflikt handlar det om fysiska yttringar. De visar sig genom att barnen hamnar i 

slagsmål, tjurar, tar saker eller springer i väg. En lärare berättar om ett barn som gömmer 

saker när hon är i konflikt. 

B3: Blir hon arg på en speciell person då kan det sluta med att hon gömmer den personens skor eller ryggsäck 

eller vad det nu kan tänkas vara det kan va skolböcker, allt. 

En verbal yttring är när barnen skriker fula ord eller säger dumma saker till varandra.  

6.2.4 Lärarnas attityder till konflikter.  

Av våra åtta deltagande lärare säger sig en se enbart positiva effekter av konflikter medan de 

övriga anser att effekterna kan vara både positiva och negativa. En lärare säger dock att 

konflikten i sig är enbart negativ men att den kan leda till något positivt, medan två upplever 

att ordet konflikt har en negativ klang. De negativa effekterna som konflikter bidrar till är de 

sätter djupa spår som kan förhindra fortsatt vänskap.  

A3: Men sen är det ju klart att det är jättejobbigt och kan sätta kanske också djupa spår på vissa. Det kanske blir 

så att dom inte kommer att kunna bli vänner eller att riktigt ordentligt igen. 

Det negativa kan även bestå i ledsamhet, besvikelse samt att konflikter tar mycket energi. Det 

kan även vara jobbigt för barnen att se sina egna brister. Samtliga lärare ser något gott med 

konflikter. Det som sägs vara positivt med konflikter är att de rensar luften genom att orsaken 

synliggörs samt att missförstånd klargörs. Konflikter kan också resultera i stärkt vänskap.  

B3: Bara vi har löst försökt börja reda i den konflikt som har varit så kan det bli det att de blir bättre kompisar 

efter om det är två barn som har bråkat många gånger så är det även dom som faktiskt umgås mest som är mest 

osams emellanåt. 

Många betonar att barnen lär för framtiden samt får en förståelse för varandra om konflikten 

hanteras på ett konstruktivt sätt. 

I samband med konflikter väcks känslor hos två av lärarna som varken har positiv eller 

negativ laddning. Dessa är känslor av trygghet och lugn.  
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A3: Så jag känner att det här kan jag jag känner mig inte ett dugg orolig och det tror jag gör jättemycket nytta 

också för barnen.  

Hos tre av lärarna väcks även känslor som frustration, irritation eller ilska. Dessa känslor 

uppkommer när barnens beteende kraftigt avviker från lärarens värderingar om vad som är 

rätt eller fel. 

A2: Ju mera fel från dina egna värderingar ju starkare blir känslorna inom mig. 

Tre andra upplever konflikter som stressande och arbetsamma på grund av att de känner att de 

förlorar kontrollen över de barn som lämnas ensamma i klassrummet. En känner sig tvingad 

att lösa konflikter.  

A1: Det är ju ingeting man kan undvika eller får undvika men för det det ingår ju i jobbet det är ju en ständig 

konflikthantering det är ju så och det är ju inte roligt. 

Två lärare i år 6 uttrycker rädsla att gå emellan i en konflikt med större pojkar. Trots det säger 

ingen av de intervjuade lärarna att de är konflikträdda. 

6.2.5 När anser lärarna att konflikter är lösta 

Lösningen kan enligt en majoritet av lärarna innebära att barnen får en förståelse för varandra 

och konfliktens orsak eller att båda parter har insett sin brist och fått förståelse för sitt eget 

beteende.  

B4: Ja det är när dom har kommit till insikt kanske att man har gjort fel båda två, för oftast är det ju så att det är 

ju inte bara nån som gör fel. 

Lärarna har mer skilda uppfattningar om hur lösningen på en konflikt yttrar sig. 

Försoningsgesten, att skaka i hand eller säga förlåt, ses av några lärare som viktig. De 

poängterar dock att barnen ska mena det de säger. Denna lösning ser däremot ett par av 

lärarna som förlegad. En lärare säger följande: 

A2: Där kan inte jag säga: nu säger ni förlåt till varandra och tar i hand sen ska allt vara bra. Vad har jag löst då? 

Glöm det, vi har inte löst nånting, ta varandra i hand också sen är det bra, ja men ja då tror jag att man är väldigt 

illa ute. 

 Lösningen kan också yttra sig genom att barnen släpper konflikten. Två lärare säger sig se 

detta när barnen börjar arbeta tillsammans eller börjar pratar om annat. Några lärare nämner 

att de genom att se på barnet kan få en känsla av om konflikten är löst.  
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A4: Man ser liksom att dom är… man ser i ögonen på dom att dom inte är arga på varandra eller ledsna för 

någonting utan att det är lugnt. 

Samtliga lärare anser att det inte går att lösa alla konflikter. Svårigheten ligger i att få en 

varaktig lösning eftersom den med tiden kan blossa upp igen. Däremot så säger två lärare att 

tiden kommer att lösa konflikten. Långvariga och djupa konflikter anses också mer 

svårlösliga. En av lärarna hävdar att konflikter enbart kan hanteras ej lösas. 

6.3 Vilka föreställningar har lärarna om  sitt agerande vid  konfliktsituationer 

För att senare kunna göra en jämförelse mellan lärarnas agerande i år 1 och år 6 har vi i denna 

del valt att presentera deras uppfattningar om sitt agerande åtskilda. Vi har valt att börja med 

en presentation av likheter i lärarnas utsagor som bildar en gemensam grundmodell för att 

sedan gå in på de enskildas variationer. Dessa variationer har vi delat in i två teman, arbetssätt 

och lärarens roll. Under arbetssätt presenterar vi hur lärarna säger sig arbeta när de hanterar 

konflikter och under lärarens roll presenteras det som lärarna anser viktigt att tänka på i sin 

roll vid konflikthantering. 

6.3.1 Lärare verksamma i år 1 

Den gemensamma grundmodell vi kan urskilja i år 1 är följande. Det viktigaste i lärarens 

agerande är att gå rakt in och bryta konflikten och de poängterar vikten i att påbörja 

konflikthanteringen omgående. Det motiverar de med att barnen i den här åldern inte kan 

hålla händelsen i minnet någon längre tid. Sedan sätter sig läraren och de inblandade barnen 

på en neutral plats där de får lugn och ro.  

A2: Få bort dom från platsen få bort dom från känslan, för på platsen där det hände så har du faktiskt känslan 

kvar mycket mera, till ett neutralt område. 

Samtliga lärare säger att det är av vikt att alla parter får komma till tals och ge sin version av 

det inträffade. Detta görs för att barnet ska känna sig respekterat samt för att pedagogen ska 

kunna bilda sig en uppfattning om konflikten. Under detta samtal är det inte tillåtet att avbryta 

den som talar. Lärarens uppgift är att förhålla sig neutral och leda samtalet så att barnen 

kommer fram till en egen lösning. Konfliktlösningen måste få ta den tid den kräver och andra 

arbetsuppgifter får stå tillbaka eller delegeras.  

1. Arbetssätt  
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Genom att låta det gå en tid mellan händelse och hanteringen menar en lärare att de upprörda 

känslorna hos de inblandade hinner lugna sig och det är lättare att föra ett samtal. Det är också 

viktigt att tala om sin egen roll, det vill säga få barnen att utgå ifrån sig själva. Detta gör att 

barnen inte enbart anklagar varandra menar en lärare.  

A3: Jag försöker se till att det inte bara blir att han gjorde eller hon gjorde hela tiden utan jag vill liksom att dom 

pratar om: Vad gjorde du? Berätta hur du? Vad hände för dig? 

Med hjälp av hur-frågor istället för varför-frågor förs samtalet framåt. Läraren förklarar detta 

med att barnet handlar instinktivt och därför inte kan besvara varför-frågor. För att barnet ska 

få förståelse för sitt eget handlande ställs motfrågor som:  

A1: Ska man göra så eller tyckte du att det var bra att göra så? 

Den gyllene regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad, fungerar för en lärare som 

utgångspunkt i konflikthanteringsarbetet. Det hjälper barnet att känna empati. Empati väcks 

även genom att barnet talar om vad det känner och då skapas en förståelse för andras känslor 

vilket annars kan vara svårt i 7-årsåldern eftersom barnen då är egocentriska enligt ett par av 

lärarna i år 1. En lärare uppmanar därför barnen att berätta om sina känslor.  

A1: Tala om för Lotta att det gjorde ont när hon sparkade dig. 

Ytterligare ett sätt att få barnen att få förståelse för varandra är att hitta liknelser i barnens 

egen värld. Läraren ger följande exempel: 

A2: Då blir han så här arg så han kan bara inte behärska sig längre, ni vet som Kalle Anka kan se ut när han blir 

så här rödare och rödare och rödare tills han exploderar, ja det känner dom igen, det vet dom ju för det har dom 

ju sett.  

När en lärare anser att konflikten är löst, men barnen fortsätter att älta den, säger hon att hon 

tydligt markerar att konflikten är slutdiskuterad. 

 2. Lärarens roll 

En lärare säger att det är viktigt att vara lugn eftersom hon anser att skäll leder till att barnen 

går i försvarsställning. Det är viktigt att det verbala och det kroppsliga språket 

överensstämmer, annars anser en lärare att beteende blir mångtydigt och barnet kan inte ta det 

på allvar. I konflikthanteringssamtalet är lärarens roll att aktivt lyssna och endast samla in 

fakta och läraren menar att detta ska ligga till grund för fortsatt konflikthanteringsarbete. En 
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lärare menar att hennes roll blir mer stödjande när ett barn har svårt att på egen hand tala om 

det inträffade. Att fostra barnen till demokratiska medborgare anser en av lärarna vara en del 

av hennes roll. Därför måste läraren vara medveten om vilka värderingar hon vill förmedla. 

Det är också viktigt att vara medveten om och ha kontroll över de egna känslorna för att 

kunna hålla sig objektiv och styra konflikten i rätt riktning.  

A2: Om jag får för mycket känslor i min konflikthantering, att jag går in för mycket som människa i det istället 

då för lärare, att leda det hela, då förstör jag, för det är ju så länge jag kan hålla mig objektiv, jag kan lyssna, jag 

tar inte någon ställning någonstans, det är då jag är viktig. 

Denna medvetenhet leder till en tryggare ledarroll. Läraren kan leda barnen till att bli säkrare i 

sin egen konflikthantering, att få ett handlingsmönster. Detta säger sig en lärare göra genom 

att plantera tankar hos barnen.  

6.3.2 Lärare verksamma i år 6 

Även bland lärarna i år 6 har vi kunnat urskilja en gemensam grundmodell för deras 

handlande vid konflikthantering. Lärarna anser att en konflikt bör lösas i en miljö där barnen 

får lugn och ro. Läraren tar antingen barnen som har deltagit i konflikten var och en för sig 

eller samlar dem gemensamt. Det är viktigt att alla parter får komma till tals för att läraren ska 

få höra samtliga versioner av de inblandades upplevelser av konflikten. Samtalet strävar till 

att barnen ska få förståelse för varandra samt att gemensamt komma fram till en lösning som 

alla accepterar. Det är viktigt att läraren under konflikthanteringen förhåller sig objektiv 

annars kan hon/han upplevas som orättvis av barnen. Lärarna poängterar även vikten av att 

bevara sitt lugn och kontrollera sina känslor för att lättare kunna hålla sig objektiva. 

1. Arbetssätt 

En lärare inleder konflikthanteringen i direkt anknytning till konflikten. Det efterföljande 

konflikthanteringssamtalet syftar, enligt en lärare, till att de inblandade ska inse sin egen del i 

konflikten. För att hålla ordning på det enskilda barnets utsaga för en lärare anteckningar som 

stöd för minnet men även för att få en helhet av konflikten. Genom att hjälpa barnen att 

komma på liknelser menar en lärare att det hjälper dem att förstå varandras känslor.  

B3: När man är riktigt arg var känns det i kroppen och då var det någon som gav exemplet att det känns i 

händerna för jag spänner händerna så hårt när jag blir riktigt riktigt arg. 
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När en lösning av konflikten har nåtts följer en lärare upp och utvärderar den genom att hon 

frågar barnen om hur det överenskomna efterlevs. En lärare upplever ältandet av en redan löst 

konflikt som arbetsamt och säger sig därför sätta stopp för fortsatta diskussioner. 

B2: Alla andra förstår att nu har vi nått en lösning men dom fortsätter att älta det här. Och kanske, det behöver 

inte betyda att man gör det för att man inte tycker att det är löst. Det kanske är för att man inte vill ha lektion. Då 

gäller det för läraren att sätta punkt, att nu är det faktiskt stopp. 

2. Lärarens roll 

Enligt en lärare är hennes roll att lyssna och visa omtanke. Genom detta skapas en ömsesidig 

tillit. En annan lärare betonar även vikten av att vara den som leder samtalet vidare. 

Självförtroendet i barnens egen konflikthantering ökar när de bemöts av uppmuntran och 

positiv respons. En av lärarna kallar detta för ”hjärntvätt”. 

B2: Men det har jag märkt genom åren att man kan ju hjärntvätta en klass till det här, ja men säger man det 

tillräckligt ofta, ni är så duktiga på att lösa konflikter eller men det här klarar ni, även om dom inte är så duktiga. 

Dom växer ju, dom gör helt klart det. 

En lärare sticker ut från de övriga. Vederbörande säger att rollen påverkas av deltagarnas 

personlighet och det egna humör.  

6.4 Vilka skillnader kan vi se i lärarnas föreställningar om sitt agerande i  
konfliktsituationer i år 1 och år 6? 

Vid en jämförelse mellan de generella grundmodellerna vid konfliktsituationer i år 1 

respektive år 6 fann vi följande skillnader. När barnen går i år 1 är det av större vikt att 

konflikthanteringen inte skjuts på framtiden. En lärare verksam i år 1 säger följande:  

A3: Jag tycker att det är viktigt att ta hand om den här konflikten direkt, speciellt tycker jag att det är viktigt när 

dom är så små, när dom går i ettan. För att dom har så svårt att för det första att hålla den här konflikten i minnet. 

Lärarna i år 1 betonar vikten av att barnen inte får avbryta ett annat barn när det talar om sin 

version av händelsen för att visa varandra respekt. Detta påtalas inte av någon av lärarna i år 

6. I år 1 framhävs betydelsen av att grundligt hantera konflikten, den tillåts få en större 

tidsåtgång än i år 6. Till skillnad från lärarna i år 1 nämner ett par av lärarna i år 6 att de 

skiljer barnen åt i det inledande arbetet för att få deras version av det inträffade. En av lärarna 

motiverar detta med att de upprörda känslorna annars styr samtalet. De strävar även efter att 

skapa en djupare förståelse mellan parterna än vad lärarna gör i år 1. Ytterligare en skillnad är 
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att lärarna i år 6 i större utsträckning betonar vikten av att behålla sitt lugn något som inte ges 

samma betydelse i år 1. 

När vi jämförde de enskilda utsagorna gällande hur lärarna säger sig arbeta vid 

konfliktsituationer fann vi några påtagliga skillnader. En lärare i år 1 tänker på att ställa hur-

frågor istället för varför-frågor. 

A1: Varför är ju ofta svårt för ett barn att svara alltså varför gjorde du så. Många handlar ju instinktivt i den här 

åldern. 

Även den gyllene regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad, ligger till grund för 

konflikthanteringsarbetet för en lärare i år 1. Dessa två utsagor är det ingen av lärarna i år 6 

som nämner. I år 6 följer en av lärarna upp konfliktens lösning.  

B4: Vi checkar av det här varje dag för att kolla att det är lugnt. 

Detta gör ingen av lärarna i år 1. 

Vår bedömning är att lärarna ser annorlunda på sin roll vid konflikthantering beroende på om 

barnen går i år 1 eller i år 6. Det visar sig bland annat i att en lärare i år 1 säger sig fungera 

som ett stöd för barn som har svårt att beskriva sin upplevelse av situationen. Stödet består av 

att ställa frågor om det inträffade. Det är, enligt en lärare, även viktigt att hela kroppen talar 

samma språk. Hon menar att läraren tydligt måste visa, med kropp och röst, att hon/han menar 

allvar och inte le vid tillsägelser. Skäll kan framkalla försvarsbeteenden hos barnen, därför bör 

detta undvikas säger en av lärarna. En lärare lär barnen ett handlingsmönster om 

konflikthantering genom att plantera tankar om det hos dem. Inget av ovanstående tar lärarna i 

år 6 upp. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera analysen i förhållande till tidigare forskning. Varje del i 

diskussionen belyses med hjälp av tidigare forskning samt egna reflektioner. För att göra 

diskussionen lättöverskådlig har vi valt att även här utgå ifrån våra frågeställningar som ska 

bidra till att syftet med undersökningen uppnås. Syftet med vår undersökning är att få en 

inblick i lärares föreställningar om och attityder till konfliktsituationer för att om möjligt 

härleda till teori om konflikter, konflikthantering och barns utveckling. Vi vill även om 

möjligt tydliggöra skillnader i lärares föreställningar om sitt agerande i konfliktsituationer i år 

1 och år 6. 

7.1 Definition av en konflikt 

Enligt lärarnas definition av en konflikt är det antingen när barnen är oeniga om saker eller 

har olika åsikter. Det kan även vara ett missnöje inom en relation. Prismas uppslagsbok 

(1986) definierar ordet konflikt som strid, slitning eller stridighet. Det lärarna benämner som 

oenighet liknar vi vid uppslagsbokens strid eller stridighet eftersom det handlar om en 

maktkamp mellan olika intressen. Missnöjet finner vi däremot i slitningen där det är 

relationen som utgör den kritiska punkten när personernas olika stil och värderingar ställs mot 

varandra. Maltén (1998) utvecklar detta genom att beskriva en konflikt som en kamp mellan 

personer som har olika mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov och 

personlig stil.  

7.2 Orsaker till att konflikter uppstår 

Orsaker till konflikter uppfattas som många. Detta har vi kunnat konstatera dels med hjälp av 

lärarnas utsagor och dels genom tidigare forskning. När barnet är i 7-årsåldern säger lärarna 

att de har svårt att se och förstå andras sätt att tänka och känna. Det egocentriska tänkandet 

beskriver Jean Piaget i sitt preoperationella stadie där barnet är i 2-6/7-årsåldern. Han säger att 

barnet har svårt att förstå att andra barn kan uppleva en händelse på annat sätt än det egna 

(Jerlang, 1991). Denna kunskap kan hjälpa lärarna att bemöta barnen på ett sätt som bidrar till 

att barnen lär sig förstå varandra genom att de uppmuntras till att utrycka sina egna känslor. 

Lärarna ser också status i gruppen som en orsak till konflikter. Detta kan vi härleda till studier 

om grupprocesser något som vi i denna uppsats valt att ej ta upp.  
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Genom att barnen har ett ömsesidigt utmanande beteende under en längre tid menar Ekstam 

(2000) att en konflikt kan trappas upp. Det utmanande beteendet kan enligt lärarna 

exempelvis bestå av upprepade gliringar, tjuvnyp samt att baktala eller förolämpa varandra. 

Den stegvisa upptrappningen som lärarna uppger som orsak till en konflikt tolkar vi som en 

del i det av Ekstam nämnda beteende. Tolkningen ligger i att en liten konflikt som får fortgå 

växer med tiden och allt mer irriterade känslor uppkommer vilket leder till att en stor konflikt 

utbryter.  

Barns avundsjuka och oförmåga att glädjas med någon annan sågs av lärarna som en orsak till 

konflikter. Stensaasen och Sletta (1997) nämner också avundsjuka som en orsak. De 

framställer det dock som att en individ uppfattar något som orättvist i förhållande till sig själv. 

Vi tolkar det som att denna uppfattning av orättvisa leder till ett avundsjukt beteende som 

orsakar konflikten. 

Lind (2001) anser att den vanligaste orsaken till konflikter är missförstånd eller feltolkningar. 

Detta har även vi sett vid databearbetningen. Lärarna nämnde många olika anledningar till att 

missförstånd uppstår. Det kan vara att barnen är på olika mognadsnivå, kommunikation och 

språksvårigheter, förutfattade meningar samt skilda uppfattningar kring tidigare given 

information gällande exempelvis lekregler. Dessa orsaker är också något vi tidigare tagit upp i 

avsnittet tidigare forskning. En intressant iakttagelse är dock att barnens mognadsnivå ej 

nämns som en orsak till konflikter i den forskning vi tagit del av. Genom att vi tagit del av 

olika teorier kring barns utveckling kan vi förstå att barnens olika mognadsnivå kan leda till 

konflikter. I de olika mognadsnivåerna tänker barnen på helt skilda sätt gällande händelser 

och relationer. 

Den sista orsaken till konflikter vi funnit i lärarnas utsagor är att en konflikt i skolan kan 

bottna i en konflikt inom individen eller en annan mellanmänsklig konflikt. Detta samband 

mellan de olika konfliktnivåerna poängterar Stensaasen och Sletta (1997) och Lind (1995). De 

menar att nivåerna inte helt går att skilja åt utan beror av varandra. Dessa underliggande dolda 

delar, det vill säga det som bottnar i en annan konflikt antingen inom eller mellan individer, 

menar Svedberg (2000) är viktiga att synliggöra vid konflikthantering för att resultatet ska bli 

bra. Genom att lärarna nämner konfliktens komplexitet kan vi se att de har en djupare 

förståelse för konfliktbegreppet vilket kan hjälpa dem vid den framtida hanteringen.  
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7.3 Tre sätt som konflikter yttrar sig på 

Vi har i vår analys presenterat tre olika sätt för hur en konflikt kan yttra sig. I likhet med Lind 

(1995), Colnerud och Granström (1999) och Havnesköld (1998) har lärarna beskrivit att 

barnet kan bli ledset eller argt, vad vi kallar känslomässig yttring, brukar våld eller går sin 

väg, vad vi benämner fysisk yttring samt när barnen tar till verbala angrepp, som vi valt att 

beskriva som verbal yttring. Lind (1995) tar även upp att ett barn kan reagera med fysiska 

symptom på en konflikt genom att de får ont i magen, huvudet eller mår illa. Ingen av lärarna 

nämner ovanstående, vi tolkar detta som att lärarna inte uppfattar att konflikter kan ta sig 

sådana uttryck.  

7.4 Lärarnas attityder till konflikter 

Lind (1995) diskuterar hur konflikter upplevs som mycket olika hos individer. Detta har även 

vi sett under vår databearbetning. Alla lärare utom en, som enbart ser positivt på konflikter, 

ser både positiva och negativa effekter av konflikter. Dock skiljer sig det som upplevs positivt 

och negativt åt. Till det positiva nämns exempelvis att barnen lär för framtiden och att de får 

en förståelse för varandra genom konflikter. Även Maltén (1992) beskriver positiva aspekter 

vid konflikter och pekar på att de stimulerar till utveckling, utmaning och engagemang. 

Genom att läraren ser konflikter som något barnen kan få lärdom av kan detta bidra till att 

stimulera barnets utveckling gällande bland annat personliga relationer. En av lärarna 

verksam i år 6 anser att konflikter kan resultera i stärkt vänskap. Selmans (1980) studie som 

bland annat visar hur barn resonerar om konfliktlösning stärker denna lärares iakttagelse 

eftersom barn i 10-15-årsåldern själva säger att en konflikt kan stärka vänskap. Vår 

undersökning visar att samtliga lärare ser flera negativa effekter av konflikter, men ingen ser 

sig själv som konflikträdd. Dock väcks känslor av rädsla och osäkerhet i samband med 

konflikter enligt ett par av lärarna i år 6. Maltén (1992) beskriver att individer som ser 

negativt på konflikter ofta undviker dem på grund av rädsla och tvekan. Detta kan innebära att 

lärare som utrycker negativa känslor i samband med våldsamma konflikter i realiteten faktiskt 

är konflikträdda. Ekstam (2000) menar att det vid konflikthantering är viktigt att läraren, det 

vill säga medlaren, har en neutral roll. Han menar att det neutrala ligger i att medlaren inte tar 

ställning för någon part samt har en fungerande strategi. Lärarens känslor för konflikter kan 

påverka dennes neutralitet. Starka negativa känslor som frustration, irritation, ilska och stress 

kan göra att läraren får svårigheter med att hålla sig neutral.  
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7.5 Konflikters olika lösningar 

Liksom Maltén (1998) poängterar en av lärarna att hon inte tror att konflikter kan lösas helt 

utan enbart hanteras på bästa sätt. Övriga lärare menar även de att inte alla konflikter går att 

lösa och pekar på långvariga och djupa konflikter som mer svårlösliga. Detta överensstämmer 

med Svedbergs (2000) tankar kring en konflikts lösning. Han menar att konflikter som 

innehåller dolda dimensioner eller innefattar intresse- eller värderingsmotsättningar är de mest 

svårlösta. Lärarna uttrycker att lösningen ligger i att barnen får förståelse för varandra och 

konfliktens orsak eller att parterna har insett sina brister. Även försoningsgester, som att skaka 

hand eller säga förlåt, ses av några lärare som viktigt för en konflikts lösning. Vi har inte 

funnit något i den tidigare forskningen om hur lärare uppfattar konflikters lösning. Däremot 

har Selman (1980) i sin studie visat hur barn i olika åldrar ser på detta. I sin studie påvisar han 

att barn i 5-9-årsåldern anser att konflikten är löst när den skyldige ber om ursäkt medan de 

lite äldre barnen, 7-12 år, kräver att ursäkten är allvarligt menad. Vi har funnit att det råder 

delade meningar om försoningsgesten bland de intervjuade lärarna. En del av dem anser den 

vara förlegad och detta är förståeligt eftersom det är svårt att verkligen veta om barnen menar 

vad de säger. En av lärarna säger att hon kan se på barnen när konflikten är löst. Detta kan 

vara ett problematiskt förhållningssätt att se på en konflikts lösning eftersom läraren aldrig 

kan veta barnets innersta tankar. Ljungberg (1998) beskriver ett beteende som framkommer 

direkt efter det att konflikten avslutats, nämligen vad som kallas ett försoningsbeteende. Det 

innebär att barnet söker upp motparten och försöker starta relationen på nytt. Detta är också 

något som lärarna säger sig se. Det kan yttra sig som att barnen söker upp varandra och börjar 

prata om någonting annat. 

7.6 Lärarnas föreställningar om sitt agerande vid konflikter. 

Vår undersökning visar att de intervjuade lärarna har en generell grundmodell, det vill säga en 

medveten strategi för hur de bör agera vid konflikter, som till stor del liknar varandras. Detta 

mönster säger sig en majoritet av lärarna i år 1 och år 6 använda sig av. Att ha en sådan 

fungerande strategi är viktigt menar Ekstam (2000) eftersom det bidrar till att de inblandade 

kan finna en konstruktiv lösning på problemet. Konflikthanteringen inleds med att läraren går 

rakt in och bryter konflikten. Detta för att förhindra att barnen fortsätter skada eller såra 

varandra. Detta kan tolkas som att läraren har gjort den bedömningen att de inblandade inte 

kan hantera situationen själva utan behöver ha hjälp av läraren som medlare. Lärarna i år 6 
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säger inte rakt ut att de går in och bryter en konflikt men vi kan i utsagorna tolka att detta sker 

eftersom ett par lärare uttrycker rädsla att gå emellan slagsmål med större barn. Efter att 

läraren avbrutit konflikten tas de inblandade barnen till en neutral plats eller en plats med lugn 

och ro där den fortsatta konflikthanteringen sker. En lärare förklarar detta agerande med att 

det på platsen för konflikten finns så mycket känslor kvar. Lärarna tycks ha funnit detta som 

en framkomlig väg eftersom de som ej är inblandade i konflikten avlägsnas och samtalet kan 

fortsätta utan att några utanför konflikten stör. I samtalet betonar lärarna vikten av att alla får 

komma till tals och ge sin version av konflikten. Ellmin (1985) menar att en varaktig lösning 

ligger i att de inblandade själva definierar konflikten. Även Maltén (1998) poängterar vikten 

av att alla är delaktiga och därför måste allas röster bli hörda. På detta sätt förs konflikten 

fram i ljuset, något som Svedberg (2000) menar tar makten från den. Ekstam (2000) menar att 

det är medlarens uppgift att få parterna att tala med varandra. Han betonar även vikten av att 

medlaren är neutral något som också återkommer i lärarnas utsagor. Det kan dock finnas en 

risk med att medlaren på grund av starka känslor inte kan hålla sig neutral, vilket kan leda till 

att en domstolssituation uppstår där en syndabock söks. Detta tolkar vi kan leda till att 

konflikten fortskrider och att det i sin tur kan leda till kränkningar.  

Många lärare tycker att det är viktigt att barnen kommer fram till en egen gemensam lösning. 

Detta synsätt överensstämmer med vad barnen i 10-15-årsåldern anser vara viktigt för en bra 

lösning vilket Selmans (1980) studie visar. Om inte ett samförstånd nås är risken att en eller 

båda parterna inte känner sig nöjda med lösningen och därmed kan konflikten inte sägas vara 

löst utan riskerar att blossa upp igen. Läraren bör därför arbeta för att nå en gemensam 

lösning. Som lärare kan det vara svårt att veta hur mycket ansvar som kan läggas på barnet 

vid konfliktlösningen. Lind (1995) menar att om läraren är medveten om varje barns 

personlighet och utveckling kan han/hon underlätta för barnets deltagande i gruppen samt 

avgöra om barnet behöver stöd vid konflikthantering. Ett sådant resonemang kan dock leda 

till att barnets egen kapacitet undervärderas. Maltén (1998) beskriver en samverkansstrategi 

för konfliktlösning som innehåller förhandling och problemlösande samtal som strävar efter 

att alla parter ska bli vinnare. Det lärarna gör, när de tillsammans med barnen söker efter en 

gemensam lösning, är att skapa sämja utan att någon behöver känna sig som en förlorare.  

Vi har i vår undersökning funnit att lärarna, utöver den generella grundmodellen, har sina 

egna sätt att arbeta beroende på den rådande situationen. Det gäller även för hur de ser på 

medlarrollen vid konflikter. Det vi sett är att en del av lärarna anser att empati är viktigt för att 
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kunna lösa konflikter. För att utveckla barnens empati använder lärarna olika arbetssätt. Till 

exempel uppmanas barnen att berätta om sina känslor eller att använda sig av liknelser. Vi har 

uppfattat att empati ingår i den emotionella intelligensen som Havnesköld (1998) anser vara 

viktig för att barnen bland annat ska kunna ta motgångar och utveckla och bibehålla 

relationer.   

Lpo 94 säger att skolan ska se till att barnen får en ökad förmåga till inlevelse och förståelse 

för andra människor (Utbildningsdepartementet, 1998). När lärare kontinuerligt arbetar med 

att utveckla barns emotionella förmåga kan det leda till ett mindre konfliktbenäget skolklimat 

samt att de konflikter som uppstår blir lättare att hantera. För att väcka empati hos barnen 

används liknelser av en lärare i år 1 och en i år 6. Skillnaden ligger i att läraren i år 1 använder 

sig av en liknelse som hon tror att barnen förstår eftersom den är hämtad ur deras egen värld. 

Läraren i år 6 låter däremot barnen själva komma på liknelser som hon sedan refererar till. 

Skillnaden kan bero på att de små barnen har svårt att sätta ord på sina känslor och därför 

behöver hjälp av läraren. Liknelser kan fungera som ett bra verktyg för att få barnen att känna 

empati.  

Vi har funnit att en lärare i år 1 ger uttryck för en ambivalent hållning. Ena stunden 

förespråkar hon att konflikthanteringen ska påbörjas omgående efter avslutad konflikt för att 

vid ett senare tillfälle säga att det kan vara bra att vänta en tid för att de upprörda känslorna 

ska lägga sig. Detta tolkar vi som om hon agerar olika beroende på situationen. Vi ser hennes 

poäng med att vänta en stund så känslorna bedarrar för att förhindra känslomässiga utbrott vid 

konflikthanteringen. Däremot bör kanske denna tid inte vara för lång eftersom de inblandade 

kan hinna glömma sin del i konflikten på grund av, som några av lärarna i år 1 säger, att 

minnet är begränsat i de lägre åldrarna.   

7.7 Vilka skillnader kan vi se i lärarens föreställningar om sitt agerande i 
konfliktsituationer i år 1 och år 6? 

Lärarna i år 1 lägger större vikt vid att konflikthanteringen startar direkt efter det att 

konflikten avbrutits än i år 6. Detta agerande kan bero på lärarnas kunskaper om att 

minnesfunktionen är begränsad i de lägre åldrarna och att konflikterna blir mer komplexa med 

barnens ökande ålder. Djupa komplexa konflikter torde medföra starkare känslor som kräver 

att de inblandade får tid att lugna sig för att undvika personangrepp under 

konflikthanteringen. Om de inblandade övergår från att strida om saken till att angripa 
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personen uppfattar vi liksom Ekstam (2000) att konflikten blir destruktiv. Det innebär enligt 

Ellmin (1985) att ingen av parterna kommer att gå nöjd ur konflikten. Ett par av lärarna väljer 

att skilja parterna åt i det inledande samtalet och det tolkar vi som ett sätt att förhindra att en 

destruktiv konflikt uppstår. Lärare i år 6 säger till skillnad från de i år 1 att det är viktigt att 

behålla sitt lugn. Det kan bero på att även för lärarna tar upprörda känslor över vid djupa 

komplexa konflikter. I vår analys har vi sett att konflikthantering tillåts få mer tid i år 1 än i år 

6. Vi tycker att detta är en mycket intressant skillnad eftersom konflikthantering torde vara 

lika viktig oavsett barnens ålder, och dessutom tillåtas få lika mycket tid. Vi tolkar detta som 

att lärarna i år 6 känner en större stress eftersom det vid konflikthantering ofta betyder att de 

måste lämna resterande del av klassen ensamma. Detta kan uppfattas som en paradox 

eftersom barn i år 6 i allmänhet borde klara av en sådan situation bättre än barn i år 1.   

I vår analys har vi funnit att konflikthantering kan se ut på många olika sätt. Var och en av de 

intervjuade lärarna har, utöver den generella grundmodellen vi tidigare nämnt, egna 

variationer. Dessa variationer återfinns i det situationsbundna arbetssättet samt i synen på 

medlarrollen. En lärare i år 1 använder sig av den gyllene regeln, behandla andra som du själv 

vill bli behandlad, i sitt konflikthanteringsarbete. Vi utgår därför från att det är ett ideal hon 

själv står för. Ekstam (2000) menar att våra värderingar visar sig i våra handlingar och om 

medlarens etik och moral stämmer med den gyllene regeln är den en bra grund att arbeta efter. 

Lpo 94 förespråkar att de värderingar skolan ska förmedla ska härstamma ur kristen tradition 

och västerländsk humanism (Utbildningsdepartementet, 1998). Detta menar Orlenius (2001) 

är problematiskt dels beroende på att ordet humanism är ett dubbeltydigt begrepp och dels på 

att skolan ska vara icke-konfessionell. En lärare i år 1 menar att hon genom att ställa frågor 

om det inträffade kan hjälpa ett barn som själv inte klarar av att berätta om situationen. All 

konflikthantering bygger på kommunikation och därför måste alla parter vara delaktiga 

(Ekstam, 2000). Ekstam (2000) skriver att kommunikation, motivation och moderation är 

olika verktyg som medlaren har att tillgå för att underlätta samtalet. Vi uppfattar att det 

läraren gör genom att ställa frågor till barnet är moderation. Det är dock viktigt att frågorna 

inte är utpekande och värderande eftersom det då kan leda samtalet i fel riktning. En lärare i 

år 1 säger att hon planterar tankar hos barnen, tankar som rör hur de bör agera vid 

konflikthantering. Detta gör att barnen i en framtid kan klara av att hantera de egna 

konflikterna bättre. Det som läraren här ovan gör är att hon ger barnen handledning i 

konflikthantering något som vi kan likna vid Lev Semonovitj Vygotskijs teori om närmaste 
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utvecklingszonen, vilken Säljö (2000) beskriver med att en individ med hjälp av handledning 

kan lösa problem den annars inte skulle klarat av. 

7.8 Tyder deras utsagor på en bakomliggande teoretisk kunskap om 
konflikter, konflikthantering och barns utveckling? 

I analysen av lärarnas utsagor kan vi se att mycket som nämns återfinns i forskning och 

litteratur trots att lärarna hävdar att de har ytterst lite utbildning om konflikter och 

konflikthantering. Vad den påvisade teoretiska kunskapen bottnar i kan vi inte säkert veta. Det 

kan vara så att lärarnas tidigare förmodade studier om barns utveckling har bidragit till 

kunskap som de har applicerat på konfliktsituationer. De relaterar således inte till forskningen 

utan säger att den kunskap de har är förvärvad genom praktisk erfarenhet samt diskussioner 

med kollegor. Ytterligare en tolkning är att den lilla kunskap om konflikthantering som 

inhämtas under lärarutbildningen fungerar som en grund för utvecklandet av en egen 

arbetsmodell. Den egna arbetsmodellen utvecklas genom praktisk erfarenhet som finner stöd i 

den tidigare kunskapen. Eftersom lärarnas utsagor tyder på att de har kunskap om konflikter 

och konflikthantering som, enligt lärarna, ej härstammar ur teoretisk kunskap tolkar vi det 

som att den praktiska erfarenheten är viktig för att kunna utvecklas som konflikthanterare. Det 

kan dock vara så att ett personligt intresse leder till att teoretisk kunskap inhämtas vilket kan 

göra det lättare att reflektera över sin roll som konflikthanterare.        
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8 Slutkommentar 

Denna undersökning har givit oss mycket kunskap om konflikter och konflikthantering. Den 

har givit oss en ökad handlingsberedskap i de konfliktsituationer vi kommer att möta i vårt 

framtida yrke. Handlingsberedskapen innebär en ökad förståelse för konflikters komplexitet 

samt en förståelse för medlarens roll. Vi anser att alla våra frågeställningar är besvarade. Det 

mest centrala i vår undersökning har varit lärares attityder till konflikter samt föreställningar 

om sitt agerande vid konflikter. Eftersom vi i vår egen lärarutbildning inte anser oss ha fått 

tillräckligt med kunskap om konflikter och konflikthantering förväntade vi oss att de 

intervjuade lärarna hade haft samma förutsättningar. Dessa förväntningar visade sig inte 

stämma. Trots att lärarna menade att de hade bristfällig teoretisk kunskap inom området 

visade deras utsagor på motsatsen. Vår undersökning har visat att samtliga lärare tycks ha en 

gemensam grundmodell för konflikthantering som följer det forskningen förespråkar.  Det 

innebär ett arbetssätt som blickar framåt genom att konfliktens lösning sker i samförstånd och 

syftar till att barnen ska få ett redskap för att kunna möta liknande situationer i framtiden. 

Läraren ser sig själv som en medlare vars viktigaste egenskaper är att förhålla sig neutral och 

fungera som ett stöd för barnen. Utöver denna gemensamma grundmodell har varje lärare sina 

egna strategier vilka skiljer sig åt beroende på situation och till viss del beroende på vilken 

ålder det är på barnen. Innan undersökningen påbörjades hade vi en tanke om att 

konflikthanteringen skulle skilja sig åt mellan år 1 och år 6 vilket vår undersökning bekräftat. 

Lärares individuella attityder och känslor till konflikter påverkar även de hur en konflikt 

hanteras. När starka känslor, ilska, rädsla och frustration, väcks i samband med konflikter kan 

det vara svårt för lärarna att hålla tillbaka de egna värderingarna och därmed får de svårt att 

förhålla sig neutrala. Konflikthantering är en del av skolans vardag och inget som går eller får 

undvikas. För att på ett bra sätt kunna möta och hantera dessa konflikter krävs både praktisk 

och teoretisk kunskap. Denna undersökning kan stödja blivande lärare i sitt sökande efter 

teoretiska handlingsmönster gällande konflikthantering som sedan kan fungera som stöd och 

grund i mötet med verkligheten. Även redan verksamma lärare och övrig skolpersonal kan 

med fördel ta del av denna undersökning för att utveckla det egna agerandet samt reflektera 

över detsamma. Under forskningsprocessen har tankar om en utökad undersökning väckts 

gällande en jämförelse mellan lärarperspektiv och barns perspektiv på konflikter. Det vore 

intressant att se hur dessa perspektiv överensstämmer för att på så sätt utveckla ett mer 

konstruktivt möte vid konflikthantering.     
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Vid tidpunkten för inplaneringen av intervjun ombeds respondenten att tänka på en 

konfliktsituation för att kunna berätta för oss hur hon/han agerade vi det tillfället. Vi upplyser 

även om att bandspelare kommer att användas vid intervjun. Innan intervjun startar samtalar 

vi om undersökningens och intervjuns syfte. Vi talar även om vår avgränsning till Barn-barn 

konflikter. Även etiska ställningstaganden diskuteras. Innan intervjun startar läses 

respondentens namn, skola och dagens datum in på bandet. De punkter som står under 

intervjufrågorna fungerar som stöd för eventuella följdfrågor. 

Inledning  

Be informanten att presentera sig. 

- ålder 

- arbetar i år 

- antal år i yrket 

Frågor 

1. Vad anser du att en konflikt är? 
- orsak 
- yttrar sig 
 
2. Beskriv hur du känner inför en konflikt? 
- Är konflikter alltid positiva/negativa? 
- Kan du beskriva det positiva/negativa? 
( pedagogens uppfattning om konflikter, är de alltid av ondo eller godo, känns det hotfullt 
eller inger de hopp?) 
 
3. Du hade fått i uppgift att tänka tillbaka på en konfliktsituation och hur du agerade i         
den. Kan du berätta för oss om den? 
- Pedagogens agerande, vad gjorde du? 
- pedagogens upplevelse, hur kände du? 
 
4. Beskriv din känslomässiga upplevelse av konfliktsituationer! 
 
5. Hur agerar du när en konflikt uppstår? 
- Hur menar du? 
- Hur gör ni sedan? 
- Barn du känner / inte känner? 
- Har du någon form av utbildning i konflikthanteringsområdet? 
- Vid eventuella samtal, vad pratar ni om? ( Skillnad år ett och år sex) 
- När är en konflikt löst? 

 



”Bara den som är helt död kan undvika konflikter” 
 

Bilaga 1 
- Går det alltid att lösa konflikter? 
- Bör föräldrar kontaktas? Varför/varför inte? 
- Summera för bekräftelse.  
 
6. Vad anser du är viktigt att tänka på under konflikthanteringen? 
 
7. Om du har all tid i världen och inga elever som väntar, hur skulle då den optimala 
konflikthanteringen se ut? 
- respekt 
- rättvisa 
- göra gott 
- hindra skada 
 
8. Vilken uppfattning har du om hur skolans övriga pedagoger agerar i 
konfliktsituationer? 
 
 
9. Hur arbetar ni på skolan för att förebygga konflikter? 
- Sök efter gemensam arbetsmetod på skolan. 
- Hur tänker du kring detta i din egen undervisning? 
- Vilka förmågor är viktigt att träna i detta avseende? 
 
 
 

 
 

 


