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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur barn tänker kring konflikter i skolan. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer i år tre, 
har vi fått fram hur barn tänker om konflikter och konfliktlösning, detta för att få fram ett barnperspektiv.  
 
I litteraturgenomgången tar vi upp skillnader mellan konflikthantering och konfliktlösning samt vad den tidigare forskning har kommit fram 
till som finns kring ämnet.   
 
I metoddelen beskrivs hur vi har gått tillväga i studien. Vi har använt oss av videofilm för att få barnen inspirerade till att diskutera ämnet 
konflikter, utifrån filmen har vi utarbetat intervjufrågor.  
 
I resultatet har vi kommit fram till att barn har många erfarenheter av konflikter och att det arbetas med olika metoder för att barnen ska lära 
sig att lösa och hantera konflikter i skolan. Det har även framkommit olika konkreta förslag på vilka sätt barnen vill lösa konflikter. Barnen 
anser att det är viktigt att kunna hantera och lösa konflikter på bra sätt.  

Nyckelord 
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INLEDNING............................................................................................................................. 3 

SYFTE....................................................................................................................................... 4 

FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................................................... 4 

Avgränsning ....................................................................................................................... 4 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR ............................................................................................. 5 

DEFINITION AV BEGREPPET KONFLIKT..................................................................................... 5 

LITTERATURGENOMGÅNG.............................................................................................. 6 

JÄMFÖRELSE AV LPO 94 OCH LGR 80 ...................................................................................... 6 

KONFLIKTER ........................................................................................................................... 6 

OLIKA SYNSÄTT PÅ KONFLIKTER............................................................................................. 7 

KONFLIKTKUNSKAP................................................................................................................. 7 

KONFLIKTHANTERING UR ETT SKOLPERSPEKTIV ..................................................................... 8 

KONFLIKTLÖSNING UR ETT SKOLPERSPEKTIV.......................................................................... 9 

TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................... 11 

METOD................................................................................................................................... 13 

URVAL .................................................................................................................................. 13 

DATAINSAMLING................................................................................................................... 14 

ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE............................................................................................... 14 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT........................................................................................................... 15 

Genomförandet av intervjuer ........................................................................................... 16 

DATABEARBETNING .............................................................................................................. 17 

Metodens reliabilitet och validitet.................................................................................... 18 

RESULTAT ............................................................................................................................ 19 

HUR DEFINIERAR BARN KONFLIKTER? ................................................................................... 19 

HUR HANTERAR BARN KONFLIKTER?..................................................................................... 20 

VAD GER BARN FÖR FÖRSLAG NÄR DET GÄLLER KONFLIKTLÖSNING?.................................... 20 

VILKEN ROLL FÖRVÄNTAR SIG BARN AV LÄRARE I KONFLIKTSITUATIONER?......................... 21 

ANALYS ................................................................................................................................. 23 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 26 



REFERENSER ....................................................................................................................... 27 

Bilaga 1 ............................................................................................................................ 29 

Bilaga 2 ............................................................................................................................ 30 

 2



Inledning 
I vår uppsats har vi valt att belysa ämnet konflikter ur ett barnperspektiv. Vi har använt oss av 

barnens synvinkel som en grund till vår uppsats. Detta perspektiv anser vi vara extra 

intressant för att vi vill komma åt hur barnen tänker om konflikter och konfliktlösning. 

Genom att gå djupare in på ämnet kan vi förhoppningsvis kunna hantera konflikter i skolan. 

Utifrån barnens svar har vi kunnat analysera och diskutera detta i vår uppsats.  

 

Konflikter i skolan blev mer påtagligt efter att vi skulle uppmärksamma detta under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi skulle observera hur läraren löste konflikter och hur 

mycket barnen deltog i konfliktlösningen. Under denna uppgift kom aldrig barnperspektivet 

fram. Vi har valt kvalitativa intervjuer till vår uppsats för att kunna undersöka hur barn tänker 

i konfliktsituationer. På detta sätt får vi en utökad kunskap i ämnet. Vi vill kunna hjälpa 

barnen som är i konflikt med varandra att komma överens. Den åldersgruppen vi har valt att 

undersöka är år tre för att vi tror att de har en viss erfarenhet av konflikter. I framtiden vill 

båda arbeta med barn i lägre åldrarna inom skolan.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning i skolorna upptäckte vi att konflikter är något 

oundvikligt, det tillhör en lärares vardag och de kommer förmodligen alltid att finnas i skolan. 

Som lärare måste vi vara goda förebilder och vi vill ta reda på hur vi kan hantera konflikter på 

ett bra sätt. Genom att lyssna på barnen lär vi oss hur de vill lösa konflikter, utifrån detta kan 

vi utvecklas tillsammans med barnen på ett mer effektivt sätt och kommer gemensamt att 

kunna hantera konflikter i skolan. Det är även viktigt att vi lär barnen att de ska respektera 

och ta hänsyn till varandra. Vi tror att detta är av stor vikt för att barnen ska må så bra som 

möjligt.  
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Syfte  
Vårt syfte med uppsatsen är att studera konflikter ur barns synvinkel. Vi vill undersöka, 

analysera och diskutera hur barn uppfattar konflikter med andra barn i skolans kontext och 

hur de vill lösa dem.  

 

 

Frågeställningar 
Hur definierar barn konflikter? 

Hur hanterar barn konflikter?  

Vad ger barn för förslag när det gäller konfliktlösning? 

Vilken roll förväntar sig barn av lärare i konfliktsituationer?  

 

 

Avgränsning 
För att arbetet ska bli greppbart har vi valt att studera konflikter i skolan mellan jämnåriga 

barn. Vi har valt att intervjua barn om hur de tänker kring konflikter och konfliktlösning. Det 

vi eftersträvar är ett barnperspektiv och riktar därför vårt intresse mot barns uppfattningar av 

konfliktsituationer. 
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Begreppsförklaringar 
Vi har valt att använda begreppet barn istället för elever, detta för att vår studie är ur ett 

barnperspektiv. Istället för att använda ordet pedagog har vi valt att använda begreppet lärare. 

Anledning till detta är att en pedagog är ett stort begrepp. Begreppet pedagog kan förväxlas 

med flera andra yrkeskategorier till exempel danspedagog och sångpedagog med mera. Vi har 

valt att använda ordet lärare i stället för en vuxen för att det är i skolan vi har valt att göra 

denna studie och de vuxna är oftast lärare.  

 

 

Definition av begreppet konflikt 
Begreppet konflikt kommer från latinets conflictus. Det betyder tvist, motsättning eller 

sammanstötning. En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 

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

stil.1  

 

Morton Deutsch är professor i psykologi på Columbia Universitet. Han definierar begreppet 

konflikt på följande sätt: En konflikt förekommer då motsatta åsikter uppstår mellan två eller 

flera personer. En åsikt som är motsatt med andra åsikter, skadar eller hindrar en gemensam 

lösning.2

 

Konflikter kan benämnas som konstruktiva eller destruktiva. Konstruktiv betyder 

uppbyggande eller nyskapande.3 Konstruktiva konflikter är när alla personer i en konflikt blir 

nöjda med resultatet.4 Destruktiv betyder förstörande eller upplösande.5 En destruktiv 

konflikt är när personerna i en konflikt blir missnöjda med resultatet och de anser att de 

förlorat i konflikten.6  

                                                 
1 Maltén, A. (2000) Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. s. 145. 
2 Deutsch, M. (1973) The Resolution of conflict. Constructive and destructive Processes. s. 10.  
3 Svenska akademien (1995) Svenska akademiens ordlista. s. 286. 
4 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 39. 
5 Svenska akademien (1995) Svenska akademiens ordlista. s. 101. 
6 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 39. 

 5



Litteraturgenomgång 
Vi börjar vår litteraturgenomgång med att jämföra två läroplaner sedan följer en allmän 

beskrivning av konflikter. Vidare belyser vi hantering och lösning av konflikter i ett 

skolperspektiv. I slutet sammanställer vi vad tidigare forskning har kommit fram till inom 

detta område. 

 

 

Jämförelse av Lpo 94 och Lgr 80 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

finns det inga direkta mål för konflikter och konflikthantering. Det som står i styrdokumentet 

är att skolan ska lära barnen att lyssna och diskutera för att kunna lösa problem.7  

 
I den gamla läroplanen för grundskolan, Lgr 80, finns det skrivet om att skolan ska lyfta fram 

konflikter genom samtal och diskussioner. Läraren ska påverka barnen aktivt genom att låta 

dem ta ställning till konfliktfrågor.8  
 

 

Konflikter 
Har barn levt i en miljö utan krav från andra i sin omgivning, kan barnen ha svårt att hantera 

en förändrad tillvaro. Begreppet konflikt är nära förknippad med utveckling, detta kan leda till 

en öppning för en positiv förändring.9 När en konflikt löses bidrar det till en omvärdering av 

tidigare erfarenheter och uppfattningar hos barnen. De konflikter som barnen löser leder till 

en ökad trygghet, sympati och förståelse för andras behov.10  

 

Att en konflikt uppstår kan ha sitt ursprung i flera orsaker. En orsak är människans inre 

faktorer. De inre faktorerna innebär de konflikter som uppstår inom människan som gör att 

personen inte kan nå sitt mål. En annan orsak kan vara människans yttre faktorer. Yttre 

faktorer innebär hinder i sin omgivning som gör att människan inte kan nå sitt mål, det kan 

vara till exempel i familjen eller inom barngruppen i skolan. Även personens tidigare 

upplevelser och erfarenheter kan ha betydelse när personen tolkar konfliktsituationer.11  

                                                 
7 Utbildningsdepartementet. (1998) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmets. s. 12. 
8 Skolöverstyrelsen. (1980) Läroplan för grundskolan. s. 18. 
9 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 20. 
10 Carlander, M. (1990) Konflikter och konfliktbearbetning. s. 15. 
11 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 69; Carlander, M. (1990) Konflikter och 
konfliktbearbetning. s. 3. 
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Genom att läraren gör barnen medvetna om orsaker till varför konflikter trappas upp, hjälper 

läraren barnen att tidigt upptäcka det som händer. Barnen kan på det viset förebygga eller 

stoppa upptrappningen av konflikten. Med upptrappning av konflikten menas att en konflikt 

blir värre.12

 

 

Olika synsätt på konflikter 
Människor kan ha typiskt två olika syn på konflikter beroende på sin omgivning och tidigare 

erfarenheter. En del människor upplever konflikter som något negativt och försöker därför att 

undvika konflikter. En negativ konflikt är när människor inte vågar ta itu med konflikten utan 

de undviker den istället. Detta kan bero på att människor är rädda eller osäkra att möta 

konflikter.13 Andra människor kanske inte anser att konflikter är något negativt men de kan 

ändå skjuta undan problemen och hoppas att andra ska ta tag i dem. Människor som väljer att 

blunda för konflikter kan vara konflikträdda och de kan vara rädda för att de sårar någon 

annan.14  

 

Det finns även de människor som inte är konflikträdda och anser att konflikter är en naturlig 

del av vardagen. Konflikter är något oundvikligt och alla människor måste lära sig att lösa 

dem på ett eller annat sätt. Människor som tillhör denna grupp ser möjligheter i en konflikt 

och ser det som något positivt som kan leda till en förnyelse i sitt sätt att tänka. Genom att 

människan förnyar sitt sätt att tänka och bearbeta konfliktsituationer gör att självkänslan ökar. 

Detta leder till att vi människor är bättre förberedda att lösa konflikter när de uppkommer.15  

 

 

Konfliktkunskap 
Enligt Ingegerd Edman Ståhl som är speciallärare och skolledare, menar att om lärare ska 

kunna hantera konflikter behövs det mycket kunskap om hantering och lösning. Detta för att 

läraren ska förmedla sin kunskap till barnen så att de i sin tur kan lära sig att hantera och lösa 

konflikter. Läraren måste sedan överföra sin kunskap till barnen. När barnen får träna på att 

hantera konflikter blir de bra på det och sedan kan barnen lösa konflikter på egen hand.16 

Roger Ellmin är förskole- och skolpsykolog, han arbetar även som skolforskare vid 

                                                 
12 Utas Carlsson, K. (2001) Lära leva samman- Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik. s. 195.  
13 Maltén, A. (2000) Kommunikation och konflikthantering. s.151 ff. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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psykologiska institutionen vid Stockholm universitet. Ellmin menar att en lärare måste ha 

kunskaper om hur barnen tänker, känner och handlar för att kunna hantera konflikter som 

uppstår i skolan. Barn i en konfliktsituation behöver trygghet, kunskaper och kompetenser för 

att kunna ta sig ur en konfliktsituation.17 Karin Utas Carlsson som är barnläkare och Filosofie 

doktor i pedagogik, menar att lärare behöver grundläggande kunskaper om konflikter. Detta 

kan de få genom studiedagar. Utbildningen behövs för att lärare och övrig personal ska lära 

sig pedagogiska övningar som till exempel rollspel och forumspel.18

 

 

Konflikthantering ur ett skolperspektiv 
En konflikthantering kräver ett samspel mellan lärare- barn, lärare- lärare samt barn-barn för 

att kunna lösa konflikter. Detta för att undvika att konflikten övergår till en destruktiv 

konflikt.19 Innan läraren tar itu med konflikten bör han/hon analysera situationen, vilket 

betyder att konflikten synliggörs. För att kunna analysera konflikten måste läraren samtala 

med de barn som är inblandade om vad som har hänt. Detta för att det ger barnen en möjlighet 

att förtydliga och uttrycka sina tankar och upplevelser. Att analysera och söka lösningar på 

konflikter handlar inte bara om metoder eller tillvägagångssätt utan även lärarens synsätt. Det 

är viktigt att lärare är tydlig med det han/hon själv gör vid olika konfliktsituationer.20 När 

man arbetar med konflikter i skolan måste man utgå från såväl individen som skolans 

situation och behov. […] Varje konflikt måste hanteras utifrån vilka förhållanden och villkor 

som gäller i den aktuella situationen.21  

 

Att låta barnen lösa uppgifter tillsammans, till exempel gruppuppgifter, lär sig barnen att 

samarbeta och de lär sig även respektera varandra, detta leder till en trygg omgivning för 

barnen.22 En trygg omgivning kan även vara att skolan erbjuder en bestämd plats där 

konflikter kan lösas. Den bestämda platsen ger trygghet till barnen då de vet att platsens 

funktion är att lösa konflikter.23  

 

                                                                                                                                                         
16 Edman Ståhl, I. (1999) Det går att göra så här! – om att lösa vardagskonflikter. s. 20 ff. 
17 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 26, 140. 
18 Utas Carlsson, K. (2001) Lära leva samman- Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik. s. 330. 
19 Van Slyke, E. (2001) Konfliktlösning på ett nytt sätt. s. 178. 
20 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 70 ff. 
21 Ibid. 
22 Stensaasen, S. & Sletta, O. (1997) Grupprocesser – om inlärning och samarbete i grupper. s. 76. 
23 Edman Ståhl, I. (1999) Det går att göra så här! – om att lösa vardagskonflikter. s. 31. 
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Genom att skolan utformar en modell för konflikthantering och lärarna arbetar efter denna 

modell får barn lära sig hur de ska hantera konflikter. Barnen lär sig hur de kan lösa konflikter 

konstruktivt efter ett visst mönster. Barnen måste lära sig att visa respekt för de inblandades 

upplevelser i konflikten. Genom detta ökar förståelsen för hur någon annan tänker och känner 

på det sättet minskar konflikter i skolan.24  

 

 

Konfliktlösning ur ett skolperspektiv 
Konfliktlösning innefattar alla de metoder och de sätt som leder till att konflikter avtar eller 

försvinner. Att konflikter avtar eller försvinner menas att konflikter löses på ett konstruktivt 

sätt.25  

 

I vissa konfliktsituationer behöver barnen stöd ifrån läraren även om läraren inte alltid har den 

bästa lösningen. Detta för att läraren ser lösningen ur ett vuxenperspektiv. Läraren behöver 

inte alltid lägga sig i när barnen är i konflikt med varandra utan att läraren kan avvakta för att 

se om barnen hittar egna lösningar. Det är inte alla konflikter som går att lösa men de går att 

bearbeta och det är viktigt för barnen så de inte mår dåligt efteråt.26 Om konflikten förblir 

olöst kan barnen känna sig besvikna, eftersom känslorna kommer att förbli negativa. Genom 

att öka förståelsen och medkänslan hos barn kan de lära sig att förstå andra barns tankar, 

känslor och behov.27  

 

Att arbeta med samarbete och konfliktlösning i barngrupp leder till att barn inser hur 

konflikter uppstår. Om barnen lär sig konflikthantering i skolan kan våldshandlingar minska 

och konflikthanteringen blir ett annat verktyg än att använda fysiskt våld. Barnens 

självförtroende ökar när de vet att konflikter kan lösas utan att någon utses som förlorare eller 

vinnare.28  

 

Det är viktigt att lärare inte tvingar barn, som är i konflikt, att be om ursäkt till varandra utan 

att mena det. Ursäkten ska vara ömsesidig annars kan konflikten fortsätta några dagar 

                                                 
24 Edman Ståhl, I. (1999) Det går att göra så här! – om att lösa vardagskonflikter. s. 26. 
25 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 72. 
26 Brodin, M. & Hylander, I. (2002) Själv- känsla – att förstå sig själv och andra. s. 110. 
27 Carlander, M. (1990) Konflikter och konfliktbearbetning. s. 15 ff. 
28 Ibid. 
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senare.29 Innan lärare kan börja med konfliktlösning måste barnen ha empatiförmåga. Empati 

innebär att barnet har inlevelseförmåga i ett annat barns tankar och känslor. Känner inte 

barnen empati kan läraren inte gå vidare i konfliktlösningen. Empati är något som är medfött 

hos alla barn, men barnen utvecklar empatin olika. Att empatin utvecklas olika hos barnen 

beror på uppväxtmiljön alltså det tidiga samspelet mellan barn och förälder. Alla barn kan inte 

tycka om varandra lika mycket men de måste lära sig att respektera andra i sin omgivning.30 

För att kunna visa respekt krävs att barnen är trygga i skolan, då utvecklas ömsesidigt 

tänkande. Med ömsesidigt tänkande menas att barnen kan sätta sig in i hur andra tänker, 

känner och kunna ge egna omdömen om andra barn.31 Barn har olika förmåga till 

ömsesidighet, att kunna ta andras perspektiv, att förstå hur andra tänker och känner.32  

 

Har inte barn empatiförmåga så är det inte säkert att de kommer överens i en konflikt, då kan 

det behövas att någon går in och medlar i konflikten. Medling är när en opartisk person som 

underlättar kommunikationen mellan två eller flera personer i en konflikt. Medlaren hjälper 

personerna att komma fram till en gemensam lösning på konflikten. Under medlingen ska inte 

medlaren visa sina egna värderingar på konflikten. Medlaren bör inte själv föreslå lösningar, 

dessa skall komma från de inblandade själva.33 I en konflikt måste alla barn ge sin version av 

konfliktsituationen. Den här metoden tar tid i att lära ut men på längre sikt lär sig barnen att 

kommunicera med varandra och det medför att konflikter minskar.34  

                                                 
29 Edman Ståhl, I. (1999) Det går att göra så här! – om att lösa vardagskonflikter. s. 65 ff. 
30 Brodin, M. & Hylander, I. (2002) Själv- känsla – att förstå sig själv och andra. s. 110; Raundalen, M. (1997) 
Empati och aggression - Om det viktigaste i barnuppfostran. s. 24. 
31 Carlander, M. (1990) Konflikter och konfliktbearbetning. s. 18. 
32 Brodin, M. & Hylander, I. (2002) Själv- känsla – att förstå sig själv och andra. s. 117. 
33 Utas Carlsson, K. (2001) Lära leva samman - Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik. s. 219.  
34 Edman Ståhl, I. (1999) Det går att göra så här! – om att lösa vardagskonflikter. s. 32 ff. 
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Tidigare forskning 
Ellmin har i sin undersökning används sig av andras forskningsprojekt. En studie från 1969, 

handlade om barns konfliktbeteende. Syfte med denna undersökning var att få reda på 

bakomliggande faktorer som gör att människor försöker undvika konflikter. Resultat som 

framkom var att barn i olika åldrar har olika sätt att lösa konflikter. De yngre barnen i 4-6 års 

ålder, löser konflikter genom att en av dem vinner och den andre förlorar. Medan de äldre 

barnen i 7-12 års ålder, löser konflikter genom slagsmål eller muntliga dispyter. Vidare i 

studien framkom det att lärare, på eget initiativ, ingriper oftare i pojkkonflikter. I 

flickkonflikter ombads lärare att medla i konflikten.35  

 

Ellmin beskriver ytterligare en studie från 1973, som syftar på att undersöka barns förståelse 

för konfliktsituationer. Barnens ålder vid denna undersökning var från 5 år och upptill 13 år. 

Förståelsen hos barnen i samband med konfliktsituationen stämmer inte alltid överens med 

valet av metod och sätt att lösa en konflikt. Barnens beteende i en konflikt varierar beroende 

på vilken situation det var. I vissa situationer använder barnen en metod som är accepterad av 

både barn och vuxna då barnen har förståelse för situationen, i andra situationer används en 

metod som fortfarande är accepterad men barnen saknar förståelse för situationen. Det finns 

även de barn som löser konflikten utan att metoden är accepterad vare sig av barn eller vuxna, 

dessa barn som löser konflikten med denna metod saknar även förståelse av 

konfliktsituationen.36

 

Andrzej Szklarski är filosofie doktor på Linköpings universitet. Szklarski har skrivit en 

avhandling om hur barn erfar och upplever konflikter. Barnen i studien är i 12 års ålder och de 

kommer ifrån både Polen och Sverige. Det resultat som finns i avhandlingen visar på barnens 

känslor och upplevelser som är relaterade till konfliktsituationer. I studien beskrivs barnens 

olika sätt hur de kan hantera konflikter. Vissa barn anser att de vill avbryta konflikten, medan 

andra barn vill minska risken för konflikter. Barnen tog upp olika känslor som uppkommer 

vid konfliktsituationer. Dessa känslor var bland annat rädsla, besvikelse och ilska. Szklarski 

kom fram till att läraren måste ha kunskap om vilka orsaker som leder till barnens konflikter. 

                                                 
35 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 46 ff. 
36 Ibid 
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Det är viktigt att läraren tar tillvara och skapar förutsättningar som leder till att barnens 

empatiförmåga ökar.37

 

Vidare skriver Szklarski att lärare måste kunna hantera konflikter på ett snabbt sätt, vid dessa 

tillfällen hinner inte läraren tänka efter om han/hon löser konflikten på ett bra sätt. Tillfällen 

som kräver snabb konflikthantering är när barnen är i slagsmål. I samband med detta sätt att 

hantera konflikten försöker oftast läraren att få barnen att be varandra om ursäkt. Tvingas 

barnen att be om ursäkt, som inte är ärlig menad, leder detta till att barnen får skamkänslor 

och de utvecklar inte sin empatiförmåga.38

 

I Utas Carlssons avhandling finns det beskrivet om konfliktlösning och hur lärare kan 

förebygga våld. Studien är gjord i Malmö 1988 på 60 stycken barn i åldrarna 10 – 12 år. 

Syftet med studien var att bidra och utveckla metoder för att förebygga våldshandlingar och 

finna olika sätt att lösa konflikter mellan barn. Avsikten med studien var att lära barnen att 

hantera konflikter utan att våld används, barnen skulle lära sig att upptäcka det som ligger 

bakom en konflikt som uppstått. Målet med studien var att ge barn färdigheter för 

konfliktlösning. Barnen som var med i studien fick ett påstående som de sedan skulle 

diskutera om barnen var för eller emot. De lärde sig även vilken roll en medlare har i 

konfliktlösning och arbetade sedan i klassen efter denna modell. Resultatet som Utas Carlsson 

hoppas på är att barn lär sig att hantera och lösa konflikter, så att alla inblandade blir nöjda, då 

är det en lärdom som är hållbar hela livet ut.39

                                                 
37 Szklarski, A. (1996) Barn och konflikter - En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns 
medvetande. s. 109 ff.  
38 Ibid. 
39 Utas Carlsson, K. (1999) Violence prevention and conflict resolution – A study of peace education in grades 4-
6. s. 14 ff. 
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Metod  
I metodavsnittet kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att kunna belysa vårt 

syfte och besvara våra frågeställningar. Vi kommer till exempel att beskriva hur vi gjorde vårt 

urval, etiska ställningstagande, reliabilitet och validitet. 

 

 

Urval  
Vi funderade över vilken åldersgrupp som var mest intressant till vår undersökning. Vi kom 

fram till att vi var intresserade av barn i år tre. Detta på grund av att vi anser att barn i år 3 kan 

ha utvecklat förmågan att kunna lyssna och sätta sig in i hur andra barn tänker. Till vår 

undersökning har vi intervjuat tolv barn från två olika skolor i en kommun i mellersta Sverige. 

Efter att ha pratat med olika rektorer, fick vi tillstånd från en rektor att använda dennes 

rektorsområde till vår undersökning. Senare tog vi kontakt med respektive lärare för varje 

klass i år 3. 

 

Kriterierna bestäms av forskaren för den bestämda undersökningen.40 Kriterierna för skolorna 

vi valde var att båda skolorna skulle ha en klass av år 3. Ytterligare ett kriterium var att en 

skola skulle ha ungefär 50 barn, för att vi anser att det är en liten skola. Den andra skolan 

skulle vara tvungen att vara minst 200 barn, för att vi ska kalla det stor skola. 

 

Enligt Holme & Solvang kan urvalet kan göras antingen slumpvis eller tillfälligt.41 Urvalet 

bland skolorna blev på detta sätt inte slumpmässigt utvalda eftersom vi hade vissa kriterier. 

Anledning till detta var att vi ansåg det intressant att undersöka konflikter på en liten skola 

respektive en större skola.  

 

Enlig Johansson & Svedberg ska författaren till uppsatsen redovisa bortfall som eventuellt 

kan finnas.42 I vår undersökning upptäckte vi bortfall efter att vi hämtat påskrifterna i 

klasserna. Det var endast 50 procent av barnen som fick eller ville ställa upp i vår 

undersökning. Av alla godkännande svar var det tio flickor och två pojkar som ville bli 

intervjuade. Våra resonemang om detta bortfall är att undersökningen om konflikter kan vara 

                                                 
40 Holme, I. M. & Krohn Solvang, B. (1997)Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 
101. 
41 Ibid. 
42 Johansson, B. & Svedner, P-O. (2004) Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och 
språklig utformning. s. 68. 
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ett känsligt ämne eller att intervjuas på band är främmande och obehagligt. Enligt Trost är det 

inte säkert att intervjupersoner vill bli inspelade på band. Säger de nej måste forskaren 

acceptera detta. Det finns även intervjupersoner som accepterar att bli inspelade på band men 

blir osäkra och besvärade av detta.43

 

 

Datainsamling 
Vi valde kvalitativa intervjuer av barn till vår undersökning. I kvalitativa intervjuer ska 

informanten ge sin version av hur de uppfattar ämnet och intervjun ska ge många uttömmande 

svar.44 En informant är en person som står utanför konflikten men har information eller tankar 

kring fenomenet konflikter.45 Vi valde intervjuer som metod för att vi ville komma åt barnens 

syn på konflikter. Enligt Doverborg & Pramling är barnintervjuer ett redskap för att kunna 

förstå hur barn tänker. De menar även att läraren kan bli bättre med hjälp av att förstå barns 

tankar så att läraren kan utveckla lärandemiljö, det vill säga den miljön som barnen vistas i på 

skoltid.46  

 

För att vi skulle nå vår frågeställning och vårt syfte har vi använt oss av frågor vi på förhand 

bestämt. Dessa frågor bestod av grundfrågor beroende på hur barnen angav sina svar ställde 

frågor som: ”Hur tänker du då?” och ”Kan du berätta mera?”  

 

 

Etiskt ställningstagande 
I en studie som innehåller intervjuer måste den som utför studien tänka på olika etiska 

ställningstagande. Varje deltagare som deltar i studien måste själv kunna avbryta om den 

tycker att den vill det. Det är alltså frivilligt att delta i studien. De som låter sig intervjuas 

måste vara säkra på att deras anonymitet inte avslöjas. Intervjuaren har således 

tystnadsplikt.47 Det är viktigt att informanten ger sitt samtycke till undersökningen genom att 

skriva under ett tillstånd.48

                                                 
43 Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer s. 54.  
44 Johansson, B. & Svedner, P-O. (2004) Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och 
språklig utformning. s. 25 ff. 
45 Holme, I. M. & Krohn Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 
104. 
46 Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar. s. 8. 
47 Johansson, B. & Svedner, P-O. (2004) Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och 
språklig utformning. s. 23 ff. 
48 Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. s. 104. 
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Eftersom rektorn gav sitt tillstånd var det upp till respektive lärare att ta beslut om de ville att 

klassen fick delta i studien. Vi bestämde tid för att göra besök på respektive skola då breven 

skulle lämnas ut till barnen. I samband med detta lämnades muntligt information av oss till 

barnen. Den information vi gav barnen var att uppsatsen handlade om konflikter och att 

intervjuerna skulle bandas. Vi garanterade vid detta besök att banden bara var till för vår 

undersökning, att vi inte skulle avslöja barnens identitet eller vilka skolor de gick på. Vi 

betonade även att det var frivilligt att delta i undersökningen för att ingen skulle känna sig 

tvingad till detta. När de fått den informationen delade vi ut brevet, se bilaga. Brevet var riktat 

till både barnet och målsman och de skulle gemensamt ta beslut om barnet ville delta, brevet 

skulle även skivas under av båda.  

 

 

Tillvägagångssätt 
Med utgångspunkt från vår frågeställning och vårt syfte kom vi fram till att det skulle vara 

intressant att ta reda på hur barn uppfattade konflikter utifrån en filmsekvens. Anledning var 

att vi ville visa något konkret när det gäller konflikter. Att använda sig av video gör att barn 

kan känna igen sig och under intervjun kunna använda sig av sina egna erfarenheter. När barn 

ser samma film kan de koncentrera sig på innehållet i jämförelse med om vi skulle ha läst 

eller berättat om en situation. Då kan barnen tänka eller associera till olika konfliktsituationer 

utifrån sina egna erfarenheter. Genom detta kan intervjuaren få fram vad och hur barn tänker 

kring ämnet.49  

 

Vi tittade på olika svenska barnfilmer som kunde tänkas handla om konflikter mellan barn. 

Efter att vi har valt ut en film analyserade vi filmen. Vi kom fram till att ”Madicken på 

Junibacken”50 var den bäst lämpade för vår studie, samt att Madicken är en välkänd figur 

bland barnen. Scenen vi valde är när Lisabeth och Madicken befinner sig hos Linus-Ida. Inne 

hos Linus-Ida hittar Madicken en gitarr som hon börjar spela på. Lisabeth tittar ut genom 

fönstret. Genom fönstret ser Lisabeth hur Mattis sitter på en trappa mittemot och täljer. 

Lisabeth går ut och harklar sig lite. Mattis tittar upp säger ”snorunge”. Lisabeth svarar genom 

att säga ”snorunge för dig va’ lortjänta”. Mattis tar sig ner för trappen och går fram till 

Lisabeth. Mattis säger ”Jag ska ge dig allt för snorunge” och börjar knuffa Lisabeth. Lisabeth 

försöker gå undan medan Mattis fortsätter att knuffas. Lisabeth ropar på Madicken som sitter 

                                                 
49 Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar. s. 36. 
50 Lindgren, A. (1980) Madicken på Junibacken. AB Svensk filmindustri. tid. 50:28. 
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och spelar på gitarren. När Madicken hör Lisabeths rop springer hon fram till fönstret och 

tittar ut. Hon ser att Mattis knuffar på Lisabeth. Madicken springer ut och knuffar till Mattis 

som far omkull. När Mattis ligger på marken går Lisabeth fram och säger ”Pillutta dig”. 

Mattis skriker på Mia och hon i sin tur tittar ut genom fönstret. När Mia ser lillasyster ligga på 

marken springer Mia ut och frågar ”Vad är det”. Mattis säger att ”Hon klippte till mig så att 

jag for omkull”. Mia säger till Madicken, ”Det ska du låta bli” och börjar slå Madicken. 

Madicken och Mia börjar slåss. Efter en stund knuffar Madicken omkull Mia. Madicken 

håller fast Mias händer i marken och frågar om Mia tänker ge sig och Mia svar ”Inte för dig 

din djävulunge”. Madicken släpper Mias händer och Mia ger Madicken en snytning så näsan 

börjar blöda. Här bryter vi filmen.  

 

Filmsekvensens syfte var att ge barnen inspiration till att diskutera konflikter. Detta för att 

barnen skulle ha en konfliktsituation att relatera till och att barnen skulle kunna associera till 

sina egna erfarenheter. Vi valde denna sekvens ur Madicken för att vi ansåg det var en bra 

konfliktsituation, konflikten utspelade sig mellan barn, som vi tyckte var passande för den 

åldern vi valt att undersöka.  

 

 

Genomförandet av intervjuer 
Vi valde att spela in intervjuerna på kassettbandspelare. Detta för att vi kunde koncentrera oss 

på ämnet och kunde lyssna på vad barnen sa. Det är lättare att analysera intervjuerna efteråt 

genom att transkribera dem. Bandinspelade intervjuer har den fördelen att intervjuaren kan 

koncentrera sig på att prata och slipper att föra anteckningar. Efteråt kan banden avlyssnas 

flera gånger.51 Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att vi besökte läraren innan 

intervjutillfället. På skolan tog vi reda på vilket rum som vi kunde använda oss av och vi tog 

reda på om det fanns en inspelningsbar bandspelare vi kunde låna. Enligt Ekholm & Fransson 

är det viktigt att intervjuaren har noggrant planerat och förberett intervjun och den yttre 

miljön.52 Vid första intervjutillfället glömde vi att sätta upp en lapp på dörren till rummet där 

vi satt, vilket resulterade i att vi blev störda.  

 

Efter att vi samlat in tillstånden delade vi in barnen i par. Detta för att vi ville att barnen skulle 

kunna resonera kring frågorna och associera till egna erfarenheter. Vid två tillfällen blev det 

                                                 
51 Fägerborg, E. (1999) Intervjuer. s. 67 ff. 
52 Ekholm, M. & Fransson, A. (2002) Praktisk intervju teknik. s. 15. 
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tre barn vid varje intervju för att det var ojämnt antal barn. Det är även svårare att resonera 

ensam än tillsammans med andra barn.  

 

På den första skolan som vi genomförde våra intervjuer fanns bandspelaren, videon och teven 

redan på plats. Innan vi hämtade barnen kontrollerade vi att apparaterna fungerade, ställde i 

ordning bord och stolar så att det var förberett inför intervjuerna. Bandspelaren hade en 

fristående mikrofon som vi lade på ett underlag för att undvika missljud i omgivningen. Enlig 

Fägerborg är det bättre att använda en fristående mikrofon som att den inte tar upp 

bandspelarens motorljud.53  

 

Innan vi visade filmen och påbörjade intervjun av barnen, förklarade vi hur vi skulle gå 

tillväga och varför vi gjorde denna undersökning. Innan vi visade filmen frågade vi barnen 

vad en konflikt är. Enligt Ekholm & Fransson är det viktigt att intervjuaren redogör till 

informanterna vilket syfte intervjun har. Detta för att undvika missförstånd som kan uppstå 

och att informanten kan förstå frågorna lättare.54 Efter varje intervju tackade vi barnen att de 

hade ställt upp i vår undersökning. 

 

Innan vi intervjuade på den andra skolan förberedde vi oss genom att sätta upp en lapp på 

dörren och hämtade bandpelare, videon och teven samt att vi prövade dem innan vi hämtade 

barnen för intervjun. I detta rum stod bord och stolar på lämpligt ställe, vi anpassade 

apparaterna efter detta. I skolans bandspelare var det en inbyggd mikrofon, den tog upp 

mycket av missljuden i omgivningen. Även efter dessa intervjuer tackade vi barnen att de 

ställde upp i vår undersökning. 

 

 

Databearbetning 
Efter att ha samlat in intervjumaterialet började vi med att transkribera intervjuerna. För att 

underlätta transkriberingen valde vi att skriva direkt på datorn. Vi transkriberade direkt efter 

intervjutillfället, vilket var bra eftersom vi hade intervjun färskt i minnet, vid oklara tillfällen 

kunde vi tillsammans komma ihåg vad barnen sa. En av oss skötte bandspelaren medan den 

andre skrev ner det som sagts. Vid vissa tillfällen var det svårt att höra vad som sagts då var 

det bra att båda två lyssnade. På så sätt kom vi fram till vad som barnen hade sagt. Enligt 

                                                 
53 Fägerborg, E. (1999) Intervjuer. s. 68. 
54 Ekholm, M. & Fransson, A. (2002) Praktisk intervju teknik. s. 18. 
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Fägerborg finns olika krav på transkriberingen beroende på vad intervjuaren vill ha ut av 

materialet. Kraven beror på om intervjuaren vill ha en analys av språket alltså hur meningarna 

sägs eller innehållet i intervjun det vill säga innebörden av vad som sägs.55

 

Efter att vi transkriberade intervjuerna bearbetade vi materialet utifrån våra frågeställningar. 

När vi bearbetade materialet sökte vi efter olika kategorier som var intressant för vår 

undersökning. Efter bearbetningen började vi att skriva resultatet och analysen.  

 

 

Metodens reliabilitet och validitet  
Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, på det viset kompletterade vi varandra och 

vi undvek brister som kan uppstå i samband med intervjuerna. Enligt Johansson & Svedner 

ska alla intervjuer genomföras på samma sätt, detta för att det ska bli tillförliga intervjuer som 

ska leda till ett resultat.56 Under intervjun kunde vi hjälpas åt att kontrollera att alla frågor 

blev framförda. Vi ställde även följdfrågor när barnen berättade något intressant som vi ville 

att barnen skulle utveckla mera. Även om vi inte medvetet påverkat barnen så kan de ha blivit 

påverkade av oss innan de svarade. En del barn kan ha funderat på vilka svar vi ville få ut. 

Enligt Doverborg & Pramling är det lätt att intervjuaren ställer ledande frågor. Vid dessa 

ledande frågor vet barnen att intervjuaren förväntar sig ett svar och barnen tänker efter vilket 

svar som passar in i den ställda frågan.57  

 

Validitet innebär giltigheten för den undersökning som genomförs.58 För att uppnå 

validiteten, använde vi oss av film för att barnen skulle ha något att utgå ifrån och referera till 

egna erfarenheter. Barnen placerades i grupper anledningen till detta var att barnen inte skulle 

vara färre än de som intervjuade och barnen att ha någon att diskutera med. Genom 

gruppintervjuer fick vi reda på vad barnen menar med konflikter samt hur de upplever 

konflikter inom skolan.  

                                                 
55 Fägerborg, E. (1999) Intervjuer. s 69. 
56 Johansson, B. & Svedner, P-O. (2004) Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och 
språklig utformning. s. 69. 
57 Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar. s. 52. 
58 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 214. 
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Resultat 
Under denna del ska vi redovisa det vi har kommit fram till utifrån de frågeställningar vi har: 

Hur definierar barn konflikter? Vad ger barn för förslag när det gäller konfliktlösning? Vilken 

roll förväntar sig barn av lärare i konfliktsituationer? Utifrån detta har vi bearbetat 

informanternas svar under varje frågeställning.  

 

 

Hur definierar barn konflikter? 
Det visade sig under intervjuerna att barnen hade många åsikter om ämnet och det verkade 

som det intresserade dem. Barnen hade olika erfarenheter om konflikter vilket framkom under 

den pågående intervjun. När vi började intervjutillfället frågade vi barnen vad en konflikt är. 

Alla informanter ansåg att en konflikt var liktydigt med att en eller flera barn bråkar eller är 

osams på något sätt.  

 

Med utgångspunkt från början av filmsekvensen då Mattis upptäckte Lisabeth och flickorna 

börjar kivas, frågade vi vem som startat konflikten och vad som kunde ligga bakom detta. När 

vi analyserat svaren kunde vi finna att barnen var enhälligt överens om vad det var som utlöst 

konflikten i sekvensen. Mattis börja säga fula ord, alltså ordet ”snorunge” var den utlösande 

orsaken. Barnen ansåg inte att det utlösande ordet var något att bry sig om. Några av 

informanterna skulle ha ignorerat det barn som sa ett fult ord och gått därifrån. Ett par av 

barnen säger att de skulle hämta en vuxen som kan hjälpa till och reda ut varför någon 

använder ett fult ord. När vi har analyserat svaren fann vi att många av barnen ansåg att det 

finns värre ord än snorunge som gör att en konflikt kan uppstå.  

 

Vi jämförde flickornas svar med pojkarnas svar för att få en upplevelse av skillnader mellan 

dem. De skillnader vi fann var att flickorna startade konflikter genom att bråka om småsaker 

som till exempel om hästnamn när de lekte häst. Pojkarna startade konflikter genom att inte 

följa olika regler som fanns vid till exempel bollsporter. Enligt flickornas utsagor slåss pojkar 

mera än flickor, medan pojkarna ansåg att flickor baktalar varandra mer medan pojkar är mer 

ärliga och säger till direkt. Enligt flickorna själva kan deras konflikter uppstå genom irritation, 

då de väntar med att lösa konflikter. 
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Hur hanterar barn konflikter? 
Barnen hade en del erfarenheter av hur de hanterar konflikter. Båda skolorna hade arbetat på 

olika sätt med konflikthantering. Det vi fick fram ur intervjuerna var att de arbetar med 

förebyggande av konflikter. På båda skolorna framkom det av barnen att de arbetade med 

konflikter tillsammans i klassen, till exempel Kompissamtal och ART. Detta är två olika 

sorters arbetssätt som skolor kan använda sig av i konflikthantering. Kompissamtal är en typ 

av metod som går ut på att låta barnen lösa konflikter med ord istället för tystnad eller våld.59 

ART betyder Aggression Replacement Training och är väldokumenterad metod som minskar 

förekomsten av våld och förbättrad arbetsmiljö för både barn och lärare.60 Utifrån 

informanternas svar har vi fått fram att metoderna går ut på att samtala i grupp om konflikter, 

konflikthantering och konfliktlösning.  

 

Informanterna som arbetar med ART berättar att de får göra olika övningar där de måste ta 

ställning till olika frågor. När de har svarat får barnen motivera till varför de tycker det viset. 

Här läggs även olika typer av värderingsövningar in. I den skolan som informanterna arbetat 

med Kompissamtal, fick de prata igenom det som har hänt under veckan både enskilt och i 

grupp. På samtalen utreddes eventuella missförstånd eller problem som uppstått. Det kan till 

exempel vara att något barn som har blivit illa berörd för att en kompis har sagt något eller en 

annan har råkat knuffa till någon utan att säga förlåt. Det framkom i intervjuerna att barnen 

ansåg att de har lärt sig mycket av dessa två metoder att arbeta på. Barnen tyckte att det är en 

viktig del i skolan då de kan ha användning av metoden även vid andra tillfällen.  

 

 

Vad ger barn för förslag när det gäller konfliktlösning? 
Utifrån filmsekvensen, då Mattis säger ”snorunge” och Lisabeth svarar ”snorunge för dig va’ 

lortjänta” och Mattis började knuffas, frågade vi informanterna hur de skulle ha gjort i den 

situationen. Det som framkom i intervjuerna var att istället för att knuffas skulle 

informanterna ha pratat med den som startat konflikten. Ett fåtal informanter ansåg att de 

skulle ha hämtat en vuxen som kunde ha hjälp till i konfliktsituationen. 

 

                                                 
59 Edling L (2002) Kompissamtal s.13 ff. 
60 Goldstein, A.P., Glick, B. & Gibbs, J.C. (2001) ART Aggression Replacement Training: En multimodal metod 

för att ge aggressiva barn och ungdomar sociala alternativ. s.11 ff.   
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Det framkom olika förslag på hur barnen vill lösa konflikter. Ett konkret förslag som kom 

fram var att informanterna tyckte det är bättre att prata om konflikten än att gå och tjura eller 

vara arga på varandra. Det andra förslaget var att hämta en lärare som kan hjälpa till att reda 

ut konflikten. En av informanterna ansåg att om en kompis hämtade en lärare vid en 

konfliktsituation så var den kompisen en ”skvallerbytta” och konflikten löses inte för det. 

Detta för att den som hämtade läraren, alltså ”skvallerbyttan”, kan i sin tur hamna i konflikt 

med de som redan var inblandade i konflikten.  

De flesta informanterna tyckte inte att en konflikt var löst bara för att någon sagt förlåt till den 

som de varit i konflikt med, utan att ursäkten måste vara ärligt menad. Ibland räcker det inte 

med förlåt enligt barnen. Då kan den som vill be om ursäkt skriva ett brev, då visar det barnet 

att det verkligen vill att konflikten ska vara löst, det är upp till mottagare av brevet om den 

accepterar en ursäkt på det viset.  

 

Efter att skolorna har arbetat med ART och Kompissamtal har informanterna lärt sig olika 

knep för att lösa konflikter. De kan ge varandra tips om hur en konflikt kan lösas genom att de 

har fått erfarenheter av detta. Så här säger två av informanterna: 
I 1: Under samtalen kan man ge varandra tips hur man kan lösa bråk 
I 2: Jaa, till exempel om man bråkat och inte kan lösa det. Då är det bra att få tips från kompisar. 
I 1: Då kan man försöka på det sätt som hon sa för att se om det går då 

 

Genom intervjuerna fick vi fram av barnens utsagor att de resonerade om hur de skulle gå 

tillväga när konflikter uppstod efter modellen ART eller Kompissamtal. När vi analyserat 

svaren från barnen framkom det att barnen har svårt att ändra sitt tänkande utifrån den modell 

de har lärt sig när det uppstår konflikter på exempelvis rasten.  

 

 

Vilken roll förväntar sig barn av lärare i konfliktsituationer?  
Informanternas förväntningar på läraren var att de ville att läraren skulle hjälpa till när barnen 

själva hade svår att lösa situationen. De ansåg att det var bra att läraren hjälpte dem att reda ut 

konflikter när det behövdes. Läraren ska också lyssna på alla barn som är inblandade och ta 

reda på exakt om vad som hänt. Om läraren inte hjälper barnen att lösa konflikter och de inte 

kan lösa den själva resulterar det i att de mår psyksikt dåligt för att de är osams med en 

kompis. Med citatet vill vi påvisa hur ett barn kan uppleva när en lärare bara lyssnar på ett 

barn: 
I 3: Ibland så är det en som ungefär som skyller på den andra, och sen han som egentligen gjort allt 
fel, han säger, han har gjort allting rätt, då säger fröken ”okej du slutar” även fast jag inte gjort nåt. 
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Ibland känns det som en fröken tror mer på den andre än vad den tror på än själv det kan kännas så 
ibland när man är i bråk. 

 

Förväntningar på läraren är att hjälpen ska var rättvis och att läraren ska kunna hjälpa till att 

lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Det framkom att en informant ansåg sig blivit 

felbehandlad efter att läraren sagt till dem i konfliktsituationen att de skulle ha förlåtit 

varandra även fast konflikten inte var utredd. Med följande citat vill vi påvisa att barn behöver 

hjälp av läraren med vissa konflikter. 
I 4: Om någon kommer och säger till en [läraren] att nu måste du hjälpa oss att lösa det här bråket för 
det här går inte. Och då kommer hon [läraren] och då måste hon [läraren] veta vad som har hänt först 
och främst och sen försöka att reda ut det. 

 

Utifrån filmsekvensen då Mia och Madicken slåss, frågade vi barnen hur läraren skulle ha 

gjort om han/hon kommit fram till en sådan situation där två eller flera barn slåss. 

Förväntningarna på läraren i en sådan situation var att läraren hade gått in och delat på barnen 

som slogs. Efteråt vill barnen att alla inblandade, både barn och läraren, ska ta sig tid till att 

sitta ner och prata om det som har skett. Barnen tyckte att läraren ska ta ansvar för att sådana 

här konflikter utreds så det inte upprepar sig igen. 
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Analys  
Som vi tidigare påvisat i resultatet var alla informanter överens om att en konflikt är när flera 

barn bråkar eller är osams på något sätt. Det vi fann i resultatet var att barnen definierade 

begreppet konflikt på samma sätt vi tidigare gjort i vår litteraturgenomgång det vill säga att: 

En konflikt förekommer när två eller flera personer har skilda åsikter och kommer inte 

överens.61  

 

I vårt resultat har vi kommit fram till att barnen reagerar olika på uttryck som är riktade mot 

dem, exempelvis som i situationen då någon skriker ett fult ord. Vår reflexion över barnens 

tänkta beteende är att de ställs inför ett val. Valet i det här fallet är att antingen svara tillbaka 

med något värre ord eller att gå ifrån situationen. Sättet barnen väljer anser vi att det kan bero 

på barnens tidigare upplevelser och tidigare erfarenheten. Vi kan dra detta parallellt med 

Szklarskis undersökning då han påvisade att barns erfarenheter av konflikter är relaterat till 

barnens olika känslor som exempelvis ilska och besvikelse.62 Detta kan ha en betydelse för 

hur barn reagerar på fula ord.  

 

Barnen har lärt sig att hantera konflikter med olika metoder. Med dessa metoder har barnen 

fått lära sig att respektera varandra. Värderingsövningar är ett bra sätt för att barnen ska lära 

sig respektera varandra. Med ”Kompissamtal” får barnen lära sig att lyssna på varandras 

åsikter och respektera varandra. För att kunna hantera konflikter måste barnen känna sig 

trygga i gruppen för att hanteringen ska bli så bra som möjligt.   

 

I vår resultatdel har det framkommit att barnen har olika förslag på hur konflikter kan lösas. 

Vi anser att det är bra när barnen själva vet hur en konflikt kan lösas och att barnen vågar be 

läraren om hjälp när de inte kan lösa konflikten själva. Ibland kan det vara bra med en 

medlare som kan se konflikten med andra ögon. Utas Carlssons har i sin undersökning lärt 

barn tillsammans med deras lärare, ett sätt att hantera konflikter med hjälp av en medlare. En 

medlare kan vara antingen en lärare eller ett barn, bara medlaren vet hur den ska förhålla sig 

till konfliktsituationen och de inblandade.63 Vi tycker att metodens fördelar är att medlaren 

hjälper till att alla barn får komma till tals och barnen inte pratar i mun på varandra. När vi 

                                                 
61 Deutsch, M. (1973) The Resolution of conflict. Constructive and destructive Processes. s. 10. 
62 Szklarski, A. (1996) Barn och konflikter - En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns 
medvetande. s. 109. 
63 Utas Carlsson, K. (1999) Violence prevention and conflict resolution – A study of peace education in grades 4-
6. s. 14 ff.  
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jämförde nackdelar mot fördelar så fann vi att fördelarna med medlingsmetoden är att barnen 

lär sig att hitta konstruktiva lösningar med hjälp av medlaren. Nackdelen som vi ser det är att i 

början tar det lång tid för barn och lärare att lära sig metoden och det tar tid att lyssna på alla 

inblandade. Vi anser ändå att medlingsmetoden är en bra metod att lösa konflikter på, då alla 

inblandade får en chans att berätta sin version av händelsen. Några barn påpekade att vid vissa 

tillfällen har de blivit misstrodda av läraren efter att han/hon inte ha tagit sig till tid att lyssna 

på alla inblandade. Vi håller med Edman Ståhl om att när en medlare väl har hämtas för att 

hjälpa till att reda ut en konflikt, måste medlaren lyssna på alla inblandade barn, för ingen av 

barnen ska anse sig orättvist bemött.64  

 

Vi fann både i litteraturen och av barnens utsagor att det fanns flera sätt att be om ursäkt. Det 

vanligaste sättet är att säga förlåt men det finns även andra sätt som till exempel skicka brev, 

gå och prat med den berörda, titta den i ögonen eller kramas. Enligt Brodin & Hylander måste 

en ursäkt vara ärligt menad och det är viktigt för att barnen ska kunna acceptera ursäkten. 

Barnen har erfarenhet av att konflikter inte alltid är lösta genom att säga förlåt.65 Barnen 

resonerar om varför de ibland säger förlåt utan att de kanske menar det. Detta för att den 

andra känner sig ledsen eller sårad. En del tycker att det okej om den andra inte accepterar ett 

förlåt medan andra barn tycker att de är dumma. Barnen utgår från egna erfarenheter då det 

gäller att ta emot förlåt. Vi anser utifrån barnens svar var att läraren inte bör lägga sig i 

barnens konflikter för mycket utan att barnen lär sig att läsa av situationen och finner ett sätt 

att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt. Vi tror också att det är viktigt att barn inte tvingas 

till att be om ursäkt, Szklarski skriver att det är viktigt som lärare att inte tvinga barnen att 

säga förlåt för att det är i regel förknippad med skamkänslor.66  

 

Vi har i vår undersökning frågat barn om vilka förväntningar barnen har på lärare. En 

förväntning var att läraren ska hjälpa till vid konfliktsituationer när barnen själva ber om 

hjälp. Det framkom även att barnen förväntar sig att om en lärare hjälper till att reda ut en 

konflikt så måste läraren lyssna på alla barn som är inblandade. Vi förstår att i sådana 

situationer är det bra att läraren försöker få en rättvis bild av vad som hänt. Lyssnar inte 

läraren på alla barnen tror vi att det blir lätt orättvisor. Väljer läraren att bara lyssna på den 

                                                                                                                                                         
 
64 Edman Ståhl, I. (1999) Det går att göra så här! – om att lösa vardagskonflikter. s. 32 ff. 
65 Brodin, M. & Hylander, I. (2002) Själv- känsla – att förstå sig själv och andra. s. 109 ff. 
66 Szklarski, A. (1996) Barn och konflikter - En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns 
medvetande. s. 161. 
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som han/hon anser pratar sanning, även om det visar sig att det är fel, blir det ett annat barn 

som får bära skulden. Enligt Ellmin bör inte lärare dra förhastade slutstater vid en konflikt 

utan att barnen brukar kunna lösa den efter ett tag.67 Vi stöder Utas Carlsson om att lärare ska 

ge barnen färdigheter för att kunna lösa konflikter. Lärare kan vara med som medlare och 

fördela ordet mellan barnen och se till att ordet blir rättvist fördelat mellan de i konflikten och 

att alla ska komma till tals.68 Vår tolkning utifrån våra intervjuer är att barnen vill ha bättre 

konflikthantering och konfliktlösning. Barnens syn på konflikter kan ha med känslor att göra 

som att de anser att konflikthantering och konfliktlösning är viktigt. De ansågs sig må dåligt 

när de var osams med en kompis. Utifrån Szklarskis undersökning uppkom det negativa 

känslor i samband med barnens konflikter.69

                                                 
67 Ellmin, R. (1987) Att hantera konflikter i skolan. s. 70 ff. 
68 Utas Carlsson, K. (1999) Violence prevention and conflict resolution – A study of peace education in grades 4-
6. s. 14 ff.  
69 Szklarski, A. (1996) Barn och konflikter - En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns 
medvetande. s. 161. 
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Diskussion 
Efter denna undersökning kom vi fram till att konflikthantering är en viktig del i skolan. Vi 

lärare måste ge barnen tid till att lösa konflikter, gör vi inte det får inte barnen en god 

sammanhållning i klassen och i skolan. Barnen tycker att konflikthantering och 

konfliktlösning är väldigt viktig i skolan. Många av dem uttrycker att de inte mår bra av att 

vara i konflikt med något annat barn och särskilt inte sin bästa vän. Vi tycker att det är viktigt 

att barnen får tid till att reda ut konflikter i skolan. Vi kom fram till att om läraren ger barnen 

tid till att lösa konflikter lär barnen sig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Barnen är 

mycket medvetna om konflikter i skolan. Som lärare måste vi ge barnen verktyg och metoder 

för att hantera konflikter på ett bra sätt. Genom Kompissamtal och ART har barnen i 

undersökningen fått en utvecklad empatiförmåga. Vi anser att det är av stor vikt att barnen får 

bearbeta sina känslor när en konflikt uppstår. Det är bra att barnen har en förståelse för att det 

är bättre att prata istället för att slåss eller bråka.  

 

När vi har läst Lpo 94 kom vi fram till att det saknas tydliga riktlinjer och mål om hur skolan 

och lärare ska arbeta med konflikthantering och konfliktlösning. Vi har jämfört med Lgr 80 

där det står tydliga riktlinjer om konflikthantering och konfliktlösning. Det är viktigt att det 

finns riktlinjer då konflikter är ett vanligt problem i skolan. Finns inte konflikthantering och 

konfliktlösning i läroplanen tror vi att det är lätt hänt att lärare förbiser detta eftersom det 

finns som mycket som ska hinnas med i skolan för övrigt. Vi anser att det ska finnas med i 

Lpo 94 om hur lärare och övrig skolpersonal ska arbeta med konflikthantering och 

konfliktlösning. Om inte lärare vet hur konflikter ska hanteras, då kan barnen få svårt att lösa 

konflikter, det bör därför finnas tydliga mål skrivet för skolans personal. Vi lärare måste ha en 

förståelse för hur barn tänker och känner i en konfliktsituation. Vi anser att lärare måste få 

övning i hur konflikthantering och konfliktlösning lärs ut praktiskt. Detta får de genom 

pedagogiska övningar som rollspel och forumspel.  

 

Under tiden som vi studerat ämnet om konflikter, konflikthantering och konfliktlösning 

upptäckte vi vilket stort område detta är. Det finns mycket litteratur skrivit om ämnet men det 

är svårt att hitta barnperspektivet i denna litteratur. I samband med intervjuerna som vi 

genomförde fick reda på hur barnen tänker kring ämnet. Att få ta del av barnens tankar tycker 

vi är mycket värdefullt eftersom att barn har egna erfarenheter om konflikthantering och 

konfliktlösning. Barnen i undersökningen visar att de har idéer om hur de vill att konflikter 

ska hanteras och hur konflikterna ska lösas.  
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Till målsman för elever i år tre 

Bilaga 1 
 

Hej! 
Vi är två studenter som läser vårt tredje år på lärarutbildningen i Norrköping. Just nu skriver 
vi ett examensarbete i form av en c-uppsats. C-uppsatsen är en undersökning som belyser 
konflikter ur barnets perspektiv.  
 
Vi vänder oss till er föräldrar för att få tillåtelse till att genomföra en intervju med ditt barn. 
Intervjuerna kommer att ske i mindre elevgrupper, dessa är frivilliga och kan avbrytas om 
barnet inte vill delta. Om ni och ert barn ger ert tillstånd kommer intervjuerna att användas till 
vår uppsats. Vi kommer att visa en liten bit av en barnfilm som visar en konfliktsituation. 
Utifrån denna situation kommer vi att intervjua barnen om hur de uppfattar den vuxnes 
agerande. Intervjuerna kommer att ske i en liten grupp med 2-3 elever/gång. 
 
Bandinspelningarna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att förstöras efter att de 
har analyserats och sammanställts till ett resultat. Skolans och barnens identitet kommer inte 
att avslöjas. 
 
Har ni funderingar eller frågor om denna undersökning så kontakta någon av oss studenter. 
Marie Fredriksson XXXX-XX XX XX eller på mail  XXXXXXXX@student.liu.se
Heléne Granath XXX-XXX XX eller på mail XXXXXXXX@student.liu.se
 

Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar Marie Fredriksson och Heléne Granath 

 

 

 

Lämna talongen till läraren senast den 28/4-05 

 

Jag och mitt barn ger mitt tillstånd att delta i undersökningen  

 

Jag och mitt barn ger INTE tillstånd att delta i undersökningen  

 

_____________________________                           ______________________________ 

Målsman underskrift                                                    Barnets underskrift  

mailto:marfr761@student.liu.se
mailto:helgr538@student.liu.se


Bilaga 2  2005-04-21 

 

Bilaga 2 
 

Diskussions frågor: 

• Började Lisabeth eller Mattis att bråka? 

• Var det någon av flickorna som gjorde fel? 

• Hur kom det sig att Madicken och Mia började bråka? 

• Hade de kunnat lösa det på ett annat sätt? 

• Hur tror ni flickorna kände sig efter bråket? 

• Hade ni gjord på ett på annat sätt? 

• Om en vuxen gick in och bröt bråket hur skulle ni vilja att den vuxne 

skulle ha gjort då?  
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