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1 SAMMANFATTNING

Målet med mitt examensarbete är att fördjupa mig i hur man på bästa sätt kan lära sig att förstå
konflikter och hur man kan hantera dem. Som lärare hamnar man i konfliktsituationer dagligen och
jag känner att jag inte har så mycket kunskap, om hur man kan eventuellt förebygga, eller på ett bra
sätt löser konflikter. Eftersom jag nu har fått möjlighet att söka kunskap om just det här ämnet så
hoppas jag att vara mera rustad inför de konfliktsituationer som kan uppstå. Nu är det ju så att det
inte finns lösningar till alla konflikter och vi löser dem på olika sätt. Jag har läst en hel del litteratur
och funnit mycket intressanta och matnyttiga saker. Jag har tagit med en del bra övningar som jag har
hittat och tror att man har en bra användning av ute i skolans värld.

Tillvägagångssättet har varit att jag läst en del litteratur och det finns mycket skrivet om just konflikter
och konflikthantering. Jag har även använt mig av ett frågeformulär, som jag delat ut till 6 lärare och
56 elever på en 1-6 skola, som jag sedan har sammanfattat. Resultatet från lärare och elevers
frågeformulär var väldigt lika när det gällde vilken typ av konflikter som brukade uppstå. För det
mesta så kunde eleverna lösa sina konflikter utan att någon vuxen ingrep. Många av de äldre barnen
hade skrivit väldigt ingående hur de upplevde konfliktsituationer, vilket troligen beror på att man vet
mera om vad en konflikt är. Jag har även tittat närmare på tre stycken olika modeller på
konflikthantering som man kan använda sig av.
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2 INLEDNING

Konflikthantering i skolan.

”Visst kan konflikter lösas, men viktigare är att lära sig hantera konflikter eller snarare lära
sig begripa orsakerna till konflikter. Vi tror inte att alla konflikter kan eller ska lösas,
däremot anser vi att det är viktigt att lära sig att hantera dem, och i vissa fall till och med
leva med dem” (Colnerud G & Granström K, 1999, ”De oundvikliga motpolerna”, i Pedagogiskt
magasin, nr 2)

När jag skulle välja område för mitt examensarbete så var det konflikter och konflikthantering som
intresserade mig mycket, eftersom mina kunskaper är små inom ett så viktigt område. Konflikter tar
mycket kraft och energi som vi kan använda till annat. Givetvis så är inte alla konflikter alltid av
ondo, utan vi kan också lära oss mycket av dem. Något som intresserar mig är vad det finns för
olika konflikthanteringsmodeller och övningar, som man kan använda sig av i klassrummet, för att på
så sätt förebygga konfliktsituationer.

Att hamna i konflikt är mycket vanligt och speciellt i skolan där så många människor möts dagligen.
Lärare hamnar ofta i olika konfliktsituationer. Det kan uppstå konflikter med:

• Elever
• Kollegor
• Föräldrar

Jag har valt att koncentrera mig på konflikter mellan elev – elev med läraren som eventuell
konflikthanterare.

Snart är jag färdig lärare och då kan det kännas skönt att ha lite mera kunskap när det gäller att
hantera konflikter. När ska jag som lärare ingripa? Vilket sätt är det bästa för just den aktuella
konflikten? Det viktigaste är att ingen ska känna sig som en stor förlorare. En av de viktigaste
delarna i konflikthantering handlar om att båda ska ha något att vinna, för att på så sätt bibehålla sin
självkänsla.

3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Syftet med mitt arbete är att skaffa mig större kunskap om konflikter mellan elever och hur man på
ett bra och genomtänkt sätt kan hantera dessa. Jag har som lärare, inte räknat med att hitta en mall,
som alltid går att använda sig av för att lösa konflikter. Alla konflikter skiljer sig från varandra. Det
måste vara lättare att hitta en lösning, om man har studerat ämnet. Mina övergripande frågor är.

• Hur kan man förebyggande arbeta med konflikter i skolan?
• Finns det några färdiga modeller att använda sig av?
• Hur upplever eleverna konflikter i skolan?
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4 LITTERATURGENOMGÅNG

4.1 Vad säger Lpo 94 om konflikter och konflikthantering?

I Lpo 94 står det inte direkt i klartext att skolan ska arbeta med konflikter. Däremot så står det klart
och tydligt att ingen ska behöva utsättas för kränkning eller känna sig otrygg i skolan. Alla tendenser
till trakasserier skall aktivt bekämpas. Skolan skall lära elever att få förståelse för andra människor.

”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling”
(Lpo 94, s. 10 –11)

Mål som skolan ska sträva efter är att varje elev:

• Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på
kunskaper och personliga erfarenheter

• Respekterar andra människors egenvärde
• Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt

medverkar till att bistå andra människor
• Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också

med deras bästa för ögonen
• Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Riktlinjer säger att alla som arbetar i skolan skall

• Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen

• Att i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor
• Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper
• Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett

demokratiskt förhållningssätt

Läraren skall

• Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess
konsekvenser för det personliga handlandet

• Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem
• Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling
• Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen
• Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler

som en grund för arbetet och för samarbetet
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4.2 Konflikter

Det finns olika sätt att se på konflikter. Hans Brodal och Leif Nilsson skriver i sin bok ”Konflikter
vad vill de lära oss?” Att konflikter är ett tecken på något som inte uppmärksammats i tid och
behöver förändras. De flesta människor vill nog helst slippa undan, fly från problemen eller sopa dem
under mattan. Med andra ord så är konflikter något obehagligt och destruktivt. Man kan generellt
beskriva konflikter som en process, där respekten för människovärdet gradvis minskar och leder till
att de inblandade behandlar varandra mer som objekt än som människor.

De flesta av oss uppfattar konflikter som något obehagligt och många människor tycker att konflikter
ska undvikas. Men konflikter ska inte alltid ses som de är, av ondo. Rätt hanterade så kan det ses
som ett viktigt inslag för människors växande och utveckling.(Colnerud G & Granström K, 1999)
Enligt Margareta Carlander, (1990) uppstår ofta en konflikt genom att man:

• Har oförenliga värderingar, mål och intressen
• Feltolkning av situation
• Otillfredsställda grundläggande behov
• Reaktioner på fientlighet, hot eller tvång
• Försök att hindra någon annan i hans/hennes verksamhet

”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål,
intresse, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (Maltén A, 1998,
s.145.)

Konfliktorsakerna kan vara många och man kan se på konflikter på olika sätt. Det går inte att ge
något allmängiltigt recept på hur konflikter kan eller bör lösas. Ofta beror konflikter på sakfel,
kommunikationsproblem eller rena missförstånd. Vi reagerar hela tiden på vad andra människor
säger och gör. (Dahlkwist M, 1999) Många konflikter som uppstår i skolans värld beror ofta på att
flera individer/grupper gör anspråk på samma tillgångar. Det kan t ex röra sig om: bästa
klassrummet, bästa schemat osv.

I skolans värld är det ofta bagatellartade konflikter som tar kraft från barn och vuxna, sett ur ett
vuxenperspektiv. (Wahlström G, 1996)

• ”Det där är min penna”
• ”Du blev visst bränd”
• ”Jag var här först”

Men det kan även handla om elevers anspråk på lärarens tid, stöd eller kärlek. Detta kan leda till att
det blir konflikter mellan elever. Dagligen råkar elever i konflikt om just begränsade tillgångar. Det
kan t ex bli osämja mellan en grupp elever som får vara inne på rasten för att de ska öva till en pjäs
och några elever som vill gå in och hämta något i klassrummet. Konflikten i det här fallet blir vem
som ska ha monopol på klassrummet.
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Klassrummet uppfattas som en gemensam tillgång som alla har samma rätt att förfoga över.
Konflikter bottnar ofta i rättviseprinciper. Om en lärare och elev tillämpar olika principer om vad
som är rättvist så uppstår ofta konflikt.(Colnerud G & Granström K, 1999, s.16)

Det krävs mod och vilja att inte blunda för konflikter utan bidra till att de kommer i dagen och löses.
Viktigt att tänka på när man lyfter fram konflikter, att man är med och förhindrar att någon far illa,
blir utpekad eller illa behandlad.(Carlander M, 1990)

Gunilla O. Wahlström, (1996) skriver att de färdigheter som vi alla behöver träna på för att bli bättre
att kommunicera med andra är:

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

Detta uppnås genom att följa konflikthanteringsmetoden i dessa fyra steg:

• Vad hände? Att definiera problemet
• Hur känns det?
• Vad vill du ska hända? Att skapa möjligheter
• Vad kan vi göra? Möjliga lösningar

4.3 Olika slags konflikter på gruppnivå

Konflikter på gruppnivå föranleds av oförenligheter mellan människor det kallas med andra ord
interpersonella. Bakom flertalet av interpersonella konflikter ligger en maktfråga. Vem ska
bestämma? Här nedan följer en rad olika typer av konflikter på gruppnivå.(Maltén A, 1998)

Pseudokonflikter eller kommunikationskonflikter är konflikter som beror på missförstånd till
följd av:

• Oklarheter i beskrivning av mål och medel
• Brister i introduktions-, informations och kommunikationsinsatser
• Dålig verbal uttrycksförmåga
• Tvetydigt kroppsspråk
• Språksvårigheter (invandrare)
• Bristfällig information
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I en sakkonflikt är man ofta oenig om:

• Hur olika resonemang och fakta skall värderas
• Hur situationen skall beskrivas
• Vad som är problemet
• Hur arbetet skall läggas upp
• Vilka spelregler som skall gälla
• Vad som är tillåtet, respektive otillåtet

I olika rollkonflikter där det handlar om:

• Bristande överensstämmelse mellan faktiskt och förväntat beteende
• Rollen som förälder respektive yrkesutövare
• Ömsesidiga förväntningar som inte uppfylls
• Vem som skall göra vad
• Oklara revirgränser

När målen är oförenliga så talar man om intressekonflikter men det kan även gälla när:

• Intressen, behov, förväntningar och krav drar åt olika håll
• Enskilda eller grupper ensidigt ser till sina egna intressen

Den som kanske utgör den mest svårhanterliga konflikten enligt Maltén är värde- och
värderingskonflikter, beroende på att kompromisslösningar sällan accepteras. Denna typ av
konflikt kan gälla:

• Etiska och moraliska dilemman
• Olikartade attityder och värderingar

5 ATT HANTERA KONFLIKTER

Jag hittade följande stycke i Malténs bok, som jag tycker stämmer in på mitt arbete.

”För att kunna hantera de interpersonella konflikterna måste man närma sig problemen
öppet, förutsättningslöst och med aktivt lyssnande så att oförenligheter inte permanentas och
resulterar i en svårhanterlig konflikt.”  (Malten A, 1998, Kommunikation och
konflikthantering, s.160)

5.1 Konflikthantering och konfliktlösning

Vad menas egentligen med en lösning av en konflikt? Ordet konflikt kommer från latinets conflictus
som betyder tvist, motsättning eller sammanstötning. Innan en konflikt kan lösas eller hanteras, så
måste konflikten analyseras. Här är det viktigt att alla inblandade arbetar tillsammans. Alla måste få
en chans att föra sin talan dvs. alla inblandade måste få lufta sina åsikter.(Maltén A, 1998)
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En del författare gör en åtskillnad mellan konflikthantering och konfliktlösning.
Andra, framför allt praktiker, avser med lösning inte bara ett bestående biläggande av konflikten utan
också ett resultat, där alla inblandade får sina behov tillgodosedda. I verkligheten är det sällsynt med
lösningar där alla är helt nöjda. (Lennéer Axelsson B & Thylefors I, 1996, Om konflikter hemma
och på jobbet.)

M Carlander, (1990) skriver föra att kunna bidra till konfliktlösning så krävs det att man:

•  Lyssnar och känner respekt för dem som är inblandade.

Matts Dahlkwist frågar i sin bok, ”Kommunikation – utveckling och möjligheter”
Vilka konkreta förslag till lösningar finns det? Ett krav på bra förslag är att de skall vara mycket
konkreta och tydliga. Att bestämma att man t ex skall blir mer ordentlig, är ett diffust mål som är
svårt att mäta. Kväv elden i sin linda. Försök att lösa konflikten genom att ”tala ut” om problemen
på ett tidigt stadium. Försök förstå den andres situation. Kanske skulle du själv ha handlat likadant i
en liknande situation. För att kunna förstå måste vi kunna lyssna. Om vi inte är intresserade av att
lyssna på varandra och om vi inte får tala till punkt, blir det snart viktigare att kunna ta tillbaka ordet,
ge och visa att den andre har fel. Om både parter resonerar på det viset kommer man ingen vart.
De flesta av oss har en tendens att undvika konflikter. Vi vuxna tycker många gånger att det mest
bekväma sättet är att sopa problemen under mattan. Vi vill ofta släta över problemen utan att
bearbeta grundorsakerna. Det beror på att vi ofta upplever konflikter som personliga misslyckanden.
(Maltén A, 1998)

Dessutom upplever vi aggressioner och starka känslor överhuvudtaget som hotande och jobbigt.
Faran med att sopa konflikter under mattan är dels att man inte tränar sig i konflikthantering, dels att
dolda aggressioner kan dyka upp på nytt, i andra situationer. Att lära sig hantera konflikter är en
viktig baskunskap. Om skolan ska rusta för livet så är det viktigt att eleverna får lära sig att:

• Hantera konflikter
• Lösa känslomässiga problem som hindrar arbetet
• Samverka i grupp
• Lyssna
• Uttrycka tankar och känslor inför en grupp (Edling L, 1995)

Visst kan en konflikt rensa luften, men den kan lika gärna ytterligare förgifta atmosfären. Det viktiga
är att man lyckas med att gå till grunden med problemet och att man lyckas att skilja på sak och
person. Det är lättare sagt än gjort, speciellt i upphetsade situationer och i frågor som starkt
engagerar båda parter. Om konflikten trappas upp och sakargumenten tryter, finns det risk att man
går till personangrepp. Att försöka lösa konflikter är en stor och svår uppgift. Därför talar vi hellre
om att hantera konflikter, något som är lättare att lära sig. Några riktlinjer för att hantera och
förebygga konflikter presenteras här. Man brukar ange fyra strategier eller förhållningssätt i samband
med konflikthantering. (Maltén A, 1998)
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En form av strategi är den defensiva. Här löser man problemet genom att dölja konflikten, eller
ignorera problemet. Eller också löser man konflikten genom att utse en syndabock. Att lägga på
locket eller att utse en syndabock är endast ett försök att manipulera konflikten. I grunden är det här
en destruktiv strategi, dvs. inte framåtskridande. Ingen part vinner på den här strategin utan båda
förlorar.

Makt- och tvångsstrategier är andra former av strategier som ofta används. De förutsätter att
parterna är beroende av varandra. Här provar parterna varandras styrka, dvs. man sätter motparten
under press och utnyttjar varandras svaga sidor. En av personerna ger upp, alltså blir en vinnare och
en förlorare. Här blir inte konflikten löst, utan snarare inkapslad. Strategierna har alltid används av
föräldrar i deras fostran av barn. De här strategierna för inget gott med sig, beroende på att de är
destruktiva. Ena parten vinner över den andra.

Rituella strategier syftar ofta till att lätta på avspänningen i en konfliktsituation.
T ex vid bordsplacering man väljer ett runt bord, där ingen har finare/bättre placering än någon
annan. Båda parterna får en subjektsroll, dvs. den enskilda individens betydelse tonas ned.

Enligt Maltén så är samverkansstrategier den bästa eftersom följande ingår:

• Problemlösande samtal
• Förhandlingar
• Medling genom ett tredjepartsingripande utifrån (om det behövs)

Den här strategin gör att alla får känna sig engagerade och motiverande. Här får det finnas
motsägningar och alla tar ett gemensamt ansvar. Konflikten erkänns och man arbetar sig igenom till
en lösning där ingen förlorar, båda parterna har något att vinna.

Ett exempel på hur man kan lösa konflikter mellan elever i skolan, som har praktiserats av
lärare i grundskolan ser ut på följande sätt:

Elever i konflikt placeras parvis på en matta. De ska tillsammans försöka komma fram till en
överenskommelse som bilägger konflikten mellan dem. Grundreglerna är att eleverna måste prata
med varandra, de får inte vidröra varandra och de får inte lämna mattan innan konflikten är löst. Om
eleverna inte själva klarar att lösa konflikten, träder läraren in i processen och hjälper dem att
komma fram till en lösning. (Dahlkwist M, 1999)

Fokusera på det positiva. Kritisera inte bara det som är fel, utan påpeka också positiva saker i
sammanhanget. Fråga i tid. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. På så sätt
undviks många missförstånd. Ingen skall behöva förlora ansiktet. Se till att ingen tvingas känns sig
som förlorare i en konflikt. Tänk också på att det som sägs under ett gräl ofta är frågan om en
känslomässig urladdning. Vi kan kasta ur oss saker som vi egentligen inte menar.

Försök att läsa konflikten vid rätt tillfälle och på rätt plats, då vi är i balans och har lugn och ro
omkring oss – gärna också på neutral mark. Viktigt är också att ha gott om tid.
Jag – budskap. I en konflikt är det bättre att använda sig av jag – budskap än av du – budskap. Att
säga jag tycker inte att det här fungerar är bättre än du klarar inte att.  Du – budskap blir lätt
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anklagande och moraliserande, vilket lätt leder till aggressioner och försvarsreaktioner. Undvik att
upprepa tidigare kritik och att dra upp gamla oförrätter. Koncentrera dig på det gemensamma och
det positiva.
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Konflikthantering handlar dock inte bara om metoder och tillvägagångssätt för att analysera
konfliktorsaker och söka lösningar. Konflikthantering innefattar också ett synsätt på människan i
konfliktsituationen, ett förhållningssätt. När man arbetar med konflikter i skolan måste man utgå från
såväl individens som skolans situation och behov. Varje konflikt måste hanteras utifrån vilka
förhållanden och villkor som gäller i just den situationen. (Ellmin R, 1985, s.72)

I skolan innebär det att man ställs inför en rad viktiga frågor när det gäller konflikthantering:

• Vilka är individens och organisationens verkliga situation och behov?
• Hur mycket av konflikten kan förklaras utifrån personen och hur mycket går att förklara

utifrån situationen (miljön)?
• Hur mycket av konflikten går att påverka inom skolan och hur mycket faller utanför?

Konflikter och kommunikation hänger mycket nära samman. Kommunikation kan förebygga
konflikter. Kommunikation är framförallt det främsta redskapet för att hantera och lösa
konflikter.(Ibid.)

6 MODELLER FÖR KONFLIKTHANTERING

Det finns många olika modeller som man kan använda sig av för att försöka att hantera en
konfliktsituation. Här följer några olika.

En modell som har skapats för skolan är den isländska modellen, som består av fem steg som man
arbetar sig igenom.  Den utarbetades som en metod för att öka den sociala kompetensen hos
eleverna. Modellen bygger på Piagets strukturalistiska tankar och Deweys instrumentella tankar och
dessutom modellens grundare, Sigrún Adalgjarnardóttir och R.L. Selmans egna teorier. Den teori de
slutligen utvecklade kallas INS (Interpersonal Negotiation Strategies)

Lärarens uppgift är att planera diskussionen och avgöra om det behövs fler frågeställningar än
basfrågorna. Läraren skall också leda diskussionen utifrån de fem stegen. Det är väldigt viktigt att
man inte hoppar över något steg. Man kan genomföra samtalen i helklass, men helst rekommenderas
att man skall ha mindre grupper. Bästa resultaten av den här modellen hade uppnåtts på skolor där
samtliga lärare hade utbildat sig i metoden och använt den år efter år. (Nemert E, 1997 ”Öppna för
samtal”)

Inskolningen av modellen sträcker sig över en sex veckors period, det gäller både lärare och elever.
De lärare som ska delta samlas för en probleminventering. Varje lärare har till detta möte skrivit ned
några problemsituationer som de stött på i klassrummet. Deltagarna berättar för övriga kollegor om
sina problem och hur han/hon har hanterat situationen. Efter mötet så bestämmer sig lärarna vilka
problemsituationer de olika klasserna ska arbeta med. Samtal förs en gång i veckan under sex
veckor. Samtalen ska bandas in så att läraren kan lyssna flera gånger och även eleverna ska kunna
lyssna igen. Varannan vecka träffas lärarna för att utvärdera samtalen. Rekommenderat är att man
gör uppehåll till nästa termin innan man tar en ny sexveckorsperiod.(Ibid.)



11(23)

6.1 Isländska modellens fem steg

Problemet definieras

Vilket är problemet?
Varför är det ett problem?
Här får eleverna en chans att reflektera över varför de bråkar och vad de bråkar om. Det kan hända
att de faktiskt bråkar om olika saker. Medan de pratar om detta lugnar det ofta ner sig lite grand.

Hur känner sig de inblandade?

När eleverna får leva sig in i hur andra människor tänker och känner övar de upp sin förmåga till
empati. De får också lära sig att se saker ur andras synvinkel.

Vad kan man göra för att lösa problemet?

Vilka olika lösningar är möjliga?
Helst skall alla i gruppen komma med ett eget förslag till lösning. Man skall också förklara varför
man tycker så. Gruppen granskar alla förslag och diskuterar vad som händer om man gör på det ena
eller andra sättet. Här får eleverna se att det är sällan det bara finns ett sätt att lösa problemet på.

Vilket är det bästa sättet att lösa problemet på?

Hur skall vi gå till väga?
Varför är det bäst att göra så?
Hur känner sig de inblandade om vi väljer det alternativet?
Hur vet vi att vi har löst problemet?
Eleverna skall vara demokratiska och lyssna, reflektera, analysera och slutligen fatta ett beslut.

Konsekvensbeskrivning

Vad blir konsekvenserna av att lösa problemet på det här sättet?
Vad är det bästa som kan hända?
Vad är det värsta som kan hända?

Eleverna får lära sig att tänka ett steg till, bortom det fattade beslutet. Det är inte säkert att konflikten
är löst bara för att man har fattat ett beslut. Man kan behöva en alternativ lösning om den första
misslyckas. Eleverna får ta konsekvenserna av beslutet de fattat.

Det sista steget är ganska svårt att genomföra. Om det blir problem kan man vänta med att införa
steg fem. Utvärderingar av modellen har visat att elevernas empatiska förmåga ökade,
klassrumsklimatet blev bättre, eleverna blev öppnare, tryggare och mer hänsynsfulla mot varandra.
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6.2 Trepartssamtal

En annan modell som man kan använda sig av vid konflikter mellan elever är, Karl Ljungströms
Trepartssamtal, (1994). Metoden innebär kortfattat att man har samtal med två elever samtidigt. Var
och en får berätta sin version utan att bli avbruten av den andra. När den första eleven berättat fram
till exempelvis att slagsmålet startade, så stoppar läraren honom och frågar den andra om det var så
det gick till. Säger han ja, så går man vidare, om han istället skulle säga nej, så berättar han sin
version från början. När två skilda versioner finns så måste behandlaren göra sin tolkning av vad som
skett och försöka få eleverna eniga kring det. Så fortsätter man att behandla konflikten mellan
elevernas berättelser och lärarens tolkningar. När man slutligen har samma bild av hela händelsen,
tolkar behandlaren och förklarar varför det gick som det gick. Mot slutet fördelar behandlaren
skulden – ”dömer” – mellan eleverna.

6.3 Kompissamtal

En modell som man sedan i mitten av 80-talet har arbetat med på Slottsvångsskolan i Helsingborg.
Samtalen börjar redan i förskolan. Genom samtalen får eleverna reda ut konflikter med sina
kamrater. Detta ger en känslomässig träning. Eleverna lär sig sätta gränser och uttrycka sig inför
grupp. Kompissamtalen går till på följande sätt:

En gång i veckan förs samtalen. Barnen sitter i en ring och samtalen leds av en eller två lärare.
Läraren börjar fråga om någon har löst en konflikt på egen hand under veckan. Alla måste få komma
till tals. Nästa fråga är om någon i klassen råkat göra en kamrat ledsen under den gångna veckan.
Om någon/några av eleverna har gjort någon ledsen så får man chansen att be om förlåtelse. På sista
frågan får eleverna berätta om de själva har blivit utsatta för något. Här får de enbart berätta om vad
som hänt och hur den drabbade eleven upplevde detta. Meningen här är att den som är inblandad
utan att bli utpekad känna igen händelsen och sedan självmant berätta vad som hände.

Under kompissamtalen ska alla känna en trygghet. Läraren ska inte moralisera hur eleverna betett
sig, utan istället ge beröm för att de är ärliga och vågar berätta om det som inträffat. När en elev
berättar om en konflikt så är det viktigt att resten av klassen lyssnar. De kan sedan få komma med
förslag hur konflikten ska lösas. Samtalen bör följas upp med enskilda samtal där eleverna kan
berätta om sådant som de inte vågade ta upp i gruppen.



13(23)

7 FÖREBYGGANDE KONFLIKTÖVNINGAR I KLASSRUMMET

Genom att använda sig av konfliktövningar i klassrummet så skapar man en trygghet inom gruppen.
Målet är att alla ska känna sig lika mycket värda och även ge möjlighet till personlig
utveckling.(Carlander M, 1990) Både Margareta Carlander och Gunilla O. Wahlström har många
bra exempel på övningar som man kan använda sig av i klassrummet. Genom att barnen lär sig
hantera konflikter kan man minska våldshandlingar och ge en ökad förståelse för egna och andras
känslor, tankar och motiv. Exempel är några övningar som Margareta Carlander belyser i sin bok
”Konflikter och konfliktbearbetning” s.57. Nedanstående övningar är inriktade för att främja
trygghet och skapa tillit till varandra.

Att trycka varandras händer

Sitt i en ring. Håll i varandras händer och blunda. Låt en i gruppen börja med att skicka ut en
handtryckning till grannen. Denne i sin tur vidarebefordrar handtryckningen till sin granne. Gör
övningen omväxlande genom att låta tryckningen skifta utseende; hård, mjuk eller snabb.

Vad är jag bra på

Sitt tillsammans. Låt alla berätta om något som de är bra på eller stolta över. Om någon inte kommer
på något, låt de andra i gruppen hjälpa till.

Säga sitt namn

Sitt tillsammans eller stå i en ring, håll varandra i händerna. Låt alla i gruppen säga sitt namn och hur
de känner sig:

• Peter – arg
• Vera – glad
• Tore – rädd
• Eva – ledsen

Gör gärna en rörelse som visar hur det känns. Låt sedan alla upprepa vad var och en sagt och
uttryck de känslor som de andra givit uttryck för.
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Tala och uttrycka sina känslor till en kudde

Den här övningen är till för att träna förmågan att uttrycka sig och visa att det är tillåtet att leva ut sina
känslor. Sitt tillsammans på golvet. Ge alla elever var sin kudde. Låt barnen föreställa sig att kudden
är en person – vilken person de själva vill. Be dem sedan tala med kudden om vad de önskar sig av
just den personen. Det kan handla om allt: kärlek, hat, glädje, sorg, önskningar eller behov.
Uppmana barnen att ta, hålla i eller slå på kudden. Om du tror att det är svårt för barnen att komma
igång med övningen kan du ge dem olika uppgifter, exempelvis:

• Kudden är något du är rädd för
• Kudden är någon du är svartsjuk på.
• Kudden är någon du är arg på.
• Kudden är någon du älskar.
• Kudden är någon du hatar.
• Kudden är någon du beundrar.

Rollspel kring en konflikt

Det finns även några bra övningar i form av rollspel och drama med vilka man kan bearbeta och
belysa konflikter. Nedanstående övning är till för att få de inblandade i en konflikt att se sina och de
andars situation och agerande klarare.

Välj ut ett tillfälle när det uppkommit en konflikt som kan sägas vara typisk för gruppen. Sitt ner
tillsammans med varandra och diskutera vad som hände i samband med konflikten. Låt alla ge sin
bild. Föreslå barnen att nu vrida tiden tillbaka och börja om där konflikten uppstod. Låt barnen välja
roller. Tänk på att de inte skall spela sig själva. Pröva sedan att spela vad som hände, ifall barnens
berättelse om vad som skedde gick isär. Pröva att spela de olika versionerna. Diskutera efteråt vad
som inträffade.

Tänk på att det kan vara bra att pröva att spela de förslag barnen har på lösningar. Låt gärna de
inblandade i konflikten ha sina egna roller i en tänkt lösning av konflikten. Detta sätt att genom
rollspel belysa konflikter i en grupp kan, om man kontinuerligt använder det, leda till att barnen själva
så småningom kan se hur konflikter uppstår, men också att komma med förslag på lösningar.
Dessutom brukar det vara ett mycket roligt och spännande sätt att lösa konflikter på. Ofta kan
barnen själva föreslå just denna metod om den har använts i gruppen.
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8 METOD

Jag har samlat information genom att dels läsa litteratur och dels genom att jag har gjort två olika
frågeformulär (se bilagor). Frågeformulären delades ut till 6 st. lärare och 56 st. elever som jag sedan
sammanfattade:

• En som givits ut till varje lärare från år 1 till år 6.
• Ett frågeformulär till elever, 8 st. i varje klass.

8.1 Genomförandet

Från början hade jag tänkt mig att göra en observation under en vecka i en 5-6:a. Jag insåg snart att
det skulle bli svårt att genomföra på grund av att klassen var delad vid många tillfällen. Mitt beslut
blev att göra ett frågeformulär till lärare och elever istället. Jag bad lärarna i respektive klass att dela
ut formuläret till eleverna. Lärarna såg till att formulären fylldes i och såg även till att de yngre
eleverna fick hjälp om de inte förstod. Jag har valt att fråga både elever och lärare, för att jag vill se
från både elevperspektiv/lärarperspektiv, eftersom det känns viktigt för mig att få svar från båda
lägren. Jag har endast koncentrerat mig på en skola, så det här gäller givetvis inte alla skolor.

9 METODKRITIK

Nackdelen av att använda sig av frågeformulär är att man inte kan kontrollera om frågorna uppfattas
rätt eller göra kompletterande följdfrågor. Frågorna kan misstolkas och har man otur så får man ett
ord eller en mening på varje fråga. En fördel däremot kan vara att den tillfrågade får tillfälle att
motivera och kommentera sitt svar.

Hade jag använt mig av en intervju och en bandspelare så hade jag säkert fått mera uttömmande
svar. Möjligheten att lyssna på bandet flera gånger hade nog gjort att min resultatredovisning hade
blivit fylligare.

Sexorna och femmorna och även några fyror hade skrivit bra och mycket om hur man upplever
konflikter. Att det just är de äldre eleverna som skrivit mer tror jag beror på att man kan beskriva en
konflikt mera ingående än vad en yngre elev kan göra. Dessa elever har också bättre förutsättningar
att förstå, beroende på att de har större läs och skrivförmåga.
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10 RESULTATREDOVISNING

Jag har valt att redovisa svaren från lärarnas frågeformulär i en sammanfattning. Detta mest för att
deras svar sammanfaller på ett naturligt sätt och att redovisningen blir mera fyllig. Formuläret till de
sex lärarna innehåller fyra frågeställningar:

• Vilka orsaker kan det finnas till konflikter i skolan?
• Hur ser de vanligaste konflikterna ut?
• Är det ofta du som lärare måste ingripa vid en konfliktsituation?
• Har du något tips på hur man kan förebygga/hantera konflikter i skolan?

För redovisningen av elevernas svar valde jag en enkel tabellform. Svaren redovisas fråga för fråga
med en kommentar efter varje. Elevernas frågeformulär innehåller dessa fem frågor:

• Hamnar du ofta i konflikt?
• Var inträffar de flesta konflikterna, i skolan eller på fritiden?
• Vad är det för konflikter?
• Brukar konflikterna kunna lösas utan att någon vuxen ingriper?
• Hur upplever du konflikter?

10.1 Sammanfattning av lärarnas frågeformulär.

Fråga 1: Vilka orsaker kan det finnas till konflikter i skolan?

Lärarna var väldigt eniga om vilka de vanligaste orsakerna till konflikter var. Eleverna blir oeniga på
rasterna om spelregler. Man säger dumma saker till varandra. Någon är avundsjuk för han/hon har
mera grejor, finare kläder osv. Eleverna missförstår varandra och då är det lätt att det blir en
konflikt. En lärare svarade så här:

”Vid innebandy och fotboll är man ofta oense om domslut och regler. I övrigt diverse
missförstånd och retsamheter”.

Fråga 2: Hur ser de vanligaste konflikterna ut?

Den här frågan ger ungefär samma svar som fråga 1.
Oftast är det någon som sagt eller gjort något på rasten.
Konflikter mellan pojkarna i 5:an och 6:an när de spelar fotboll.

”Ett gäng upprörda killar kommer in och är osams efter spel av innebandy eller fotboll.
Några med kort stubin ropar fula ord till varandra”.

Lärarnas svar var relativt likartade oavsett årskurs.
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Fråga 3: Är det ofta du som lärare måste ingripa vid en konfliktsituation?

Övervägande av lärarna tyckte inte att de var tvungna att ingripa utan de ansåg att eleverna kunde
lösa det själva. Många lärare ingriper först då konflikten tas med in i klassrummet. En lärare svarade:

”Det går lite i vågor, men ganska ofta får man rycka in och medla/trösta”.

Fråga 4: Har du något tips på hur man kan förebygga/hantera konflikter i skolan?

Jag tycker att det kom fram en hel del bra tips om hur man kan förebygga/hantera konflikter i skolan.
Förebyggande kan t ex vara att man skapar en god stämning i klassrummet, så att atmosfären blir
tryggare. Detta medför att man vågar prata med varandra och en eventuell konflikt kan dämpas i tid.
Prata om hur man ska vara mot varandra.
Fadderverksamhet är ganska populärt på många skolor, en elev i fyran har ett fadderbarn i ettan.
Beröm/uppmuntran från lärare. Låt eleverna skriva positiva saker om varandra. Att prata om vad
man gjort på rasten, det tar inte så lång tid men är välinvesterad tid just med tanke på eventuella
konflikter. Mera konkreta förslag kan vara att spela rollspel, göra roliga saker tillsammans. En lärare
skrev

”Prata mycket om hur man ska vara mot varandra, var mot andra som du själv vill att de
ska vara mot dig. Vid svårare fall med två el. tre parter kan man koppla in föräldrarna och
låta alla träffas och prata ut. Vi kanske är för konflikträdda nu jämfört med förr. Ibland
kanske ett riktigt slagsmål rensar upp och stryker ett streck bakom bråket.”

”Prata mycket med barnen om vänskap och känslor. Hur man känner sig i vissa situationer.
Få dem att känna empati. Men även ge dem ett ”redskap” som de kan använda vid konflikt:
Vad gör jag om…Vem pratar jag med…”

Som det framgår av svaren så jobbar lärarna mest förebyggande.

10.2 Sammanfattning av elevernas frågeformulär.

Elevernas resultat har jag valt att ställa upp i tabellform eftersom det är 56 st. elever som svarat. Det
blir på det sättet mera överskådligt.

Tabell 1 svar på frågan: Hamnar du ofta i konflikt?
Ibland 14 st.
Nej 23 st.
Ja 13 st.
Endast med syskon eller föräldrar   6 st.
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För att summera svaren så var övervägande att man inte hamnade i konflikt i de lägre klasserna.
Bland elever i åk 5 och 6 var det rätt så ofta man hamnade i konflikt. Frågan är, vet man vad ordet
konflikt är när man är yngre? Jag kanske istället skulle ha frågat: ”blir du osams med någon”. Att
man hamnade i konflikt, eller åtminstone ibland hamnade i konflikt, kom på delad andra plats. Det
var endast några som hamnade i konflikt med syskon eller föräldrar. En elev skrev:

”Ja, det inträffar väldigt ofta att jag hamnar i konflikt”

Tabell 2 svar på frågan: Var inträffar de flesta konflikterna, i skolan eller på fritiden?
I skolan 26 st.
Vet ej   5 st.
Fritiden 25 st.

Det var väldigt jämnt mellan skolan och fritiden. En elev skriver så här:

”Jag tycker att de flesta konflikter inträffar i skolan på rasterna”

Jag hade nog väntat mig att skolan skulle ha ett högre tal. Men jag tror att många gånger så kommer
man i konflikt med syskon/föräldrar vilket medför att fritiden har en så stor del av svaren. Så här
skrev en elev som tyckte att de flesta konflikter inträffade på fritiden:

”På fritiden, min bror och jag bråkar om datorn”.

Tabell 3 svar på frågan: Vad är det för konflikter?
Retning 18 st.
Någon skall bestämma   7 st.
Osams om något 10 st.
Vet ej 12 st.
Tjafs   5 st.
Olika   4 st.

Övervägande svarade att någon retades t ex. att man hade fel kläder, var dum, stöddig osv. Vet ej
hamnade som god 2:a, kanske beroende på att man inte riktigt vet vad det är för konflikt eller som i
första frågan att man inte vet vad ordet betyder.  När det gällde att man blev osams om något, så
gällde det ofta spelregler, lekar, vilken film man skulle se på (hemma).
Att någon ska bestämma om t ex vad man ska göra på rasten. Vad man ska göra och inte göra. Vad
man får och inte får göra. Några elever tyckte att det blir tjafs d.v.s. åsikterna går isär. Det kan vara
när vi kör fyra rutor på rasterna och jag tycker att bollen var inne i rutan, men mina kompisar tycker
att den var ute, då börjar vi diskutera.

Tabell 4 svar på frågan: Brukar konflikterna kunna lösas utan att någon vuxen ingriper?
Ja 33 st.
Ibland 14 st.
Nej   8 st.
Vet ej   1 st.
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Här svarade eleverna med klar majoritet att konflikterna brukar lösas utan att någon vuxen ingriper.
Många gånger beroende på att ingen vuxen finns tillgänglig vid det aktuella tillfället. Några elever
svarade att ibland måste någon vuxen ingripa, om ingen finns tillhands så får någon gå och hämta.
Barnen anser att det behövs någon opartisk/medlare för att reda ut konflikten. Här följer två citat:

 ”Kanske, men oftast är det de vuxna som reder ut konflikter”
”Ja, vi brukar kunna lösa våra konflikter själva”

Tabell 5 svar på frågan: Hur upplever du konflikter?
Dumt/tråkigt 19 st.
Jobbigt/trist   5 st.
Man blir arg/ledsen 14 st.
Vet ej   6 st.
Roliga   2 st.

Här nedan följer några kommentarer och jag valde att ta med 4 citat , för att de sa så mycket om hur
barn kan känna sig när de hamnar i en konflikt.

”Jag tycker att en konflikt är väl ibland bra. Man kan diskutera eller ibland är det dåligt för
det kan bli världens bråk.”

”När man haft en konflikt med någon så blir man på dåligt humör och så får man en klump i
magen. Sen efter ett tag så har man glömt bort det och så var det bra med det.”

”Konflikter händer så ofta och jag brukar vara med i dom. Om det är någon konflikt så säger
jag alltid vad jag tycker.”(6:a)

”Jag tycker att det kan var jobbigt ibland, och jag tycker man ska hålla sig borta från
konflikter.”(5:a)

Sexorna och femmorna och även några fyror hade skrivit bra och mycket om hur man upplever
konflikter. Att det just är de äldre eleverna som skrivit mer tror jag beror på att man kan beskriva en
konflikt mera ingående än vad en yngre elev kan göra.
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11 SLUTDISKUSSION

Genom att skriva det här arbetet så känns det som att jag har breddat min kunskap rörande
konflikter och konflikthantering. Jag hoppas att mitt arbete ska hjälpa andra som söker kunskap, om
modeller för konflikthantering och övningar som man kan använda sig av i förebyggande syfte.

Min egen definition av konflikter är att det ofta handlar om att vi missförstår varandra eller att man är
oenig om någonting. Konflikter kan vi aldrig komma ifrån, nu ska man inte enbart se konflikter av
ondo utan det kan få människor att utvecklas. Skolans värld är en konfliktbenägen arbetsmiljö,
eftersom ett stort antal människor ska samsas på en begränsad yta med olika viljor. Colnerud G &
Granström K, (1999) skriver att elever råkar ofta i konflikt om begränsade tillgångar och det är vad
vi har ute i skolorna. Kraven på lärare ökar hela tiden och resurserna minskas en skrämmande tanke
är att om tillgångarna begränsas ännu mera så medför det ökade konfliktsituationer. Därför så anser
jag att all skolpersonal på något sätt borde få information/utbildning om hur man kan hantera och
förebygga konflikter. Jag håller med Gunilla O. Wahlström att vi alla måste bli bättre på att
kommunicera med andra och framför allt skilja på person och problem.

När jag började mitt arbete så var alltid en konflikt en konflikt, men det finns så många olika
konfliktnivåer, både inom människan och inom en grupp. I mitt arbete har jag endast tagit upp
interpersonella konflikter dvs. oförenligheter mellan människor. Maltén tar upp olika konflikter på
gruppnivåer. De konflikter som jag tycker stämmer in på mina svar på frågeformulären är att i
skolans värld är det mest Pseudo- och kommunikations konflikter dvs. att eleverna har dålig verbal
uttrycksförmåga och det bidrar ofta till missförstånd. Även sakkonflikter är vanligt, vad som är tillåtet
eller inte, det kan vara vilka spelregler som ska gälla. Eleverna tyckte emellertid att de kunde lösa de
flesta konflikter själva, utan inblandning av någon vuxen.

Bland de fyra olika strategier som Maltén tar upp så är den defensiva strategin mycket vanlig bland
oss vuxna. Här löser man ingenting utan konfliktsituationen trappas upp för att så småningom
explodera. Likadant är det med makt- och tvångsstrategier där det är en person som vinner och den
andra får bli en förlorare. Samverkansstrategin måste vara den bästa. Här har man problemlösande
samtal. Båda parter får tillfälle att diskutera om problemet och förhoppningsvis komma fram till en
lösning som gynnar båda.

Varje konflikt är unik och man måste hantera den utifrån vad som är bäst just i den aktuella
situationen. Så med andra ord så kan man inte generalisera konflikter, det är viktigt att ha det i
åtanke vid en konfliktsituation.

Jag har tagit upp tre stycken modeller för konflikthantering, som man kan använda sig av. Givetvis så
måste man anpassa modellen efter gruppen, vad som passar bäst just vid det tillfället.
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Den isländska modellen innebär att det är flera lärare som samlas och har en ”probleminventering”.
Modellen öppnar för många olika infallsvinklar på hur man kan se problemet. Den här modellen ska
man enbart arbeta med i sex veckor per termin, vilket jag kanske ställer mig tveksam till. Uppstår det
inte konfliktsituationer resten av terminen?  Ska man strunta i dem och använda sig av en annan
modell?
Karl Ljungströms ”Trepartssamtal” är inte begränsad till en viss tid, vilket jag tycker är bra.
Metoden verkar bra eftersom båda parter får berätta sin version av händelsen men enbart en bit i
taget, för att se om båda stämmer överens med varandra. Problem kan uppstå i och med att läraren
måste vara opartisk. Frågan är om man till 100% kan vara opartisk, kan läraren inte vara det, så
faller modellen.

Sista modellen som jag har tagit upp är kompissamtal (Edling L, 1995). Här arbetar man
kontinuerligt med samtal en gång i veckan. Bäst är om det finns två lärare för att kunna se konflikten
ur två synvinklar. Positivt är också att samtalen följs upp enskilt eftersom det kan var svårt för barn
att ta upp känsliga saker i en större grupp.

Det finns både fördelar och nackdelar med alla konflikthanteringsmodeller. Men Edlings
kompissamtal var den modell som jag tycker är allra bäst av de tre och som jag kommer att försöka
att använda mig av ute i skolan.

I min undersökande del så tycker jag att lärare/elever gav likvärdiga svar på orsakerna till
konfliktsituationer, att det handlade om oenigheter på rasterna och att man kommer ihop sig om olika
saker. På frågan om någon vuxen måste ingripa så tyckte övervägande del av både elever och lärare,
att det för det mesta löste sig utan att någon vuxen ingrep. Jag tolkar det som att lärarna försöker låta
eleverna lösa sina konflikter själva. När knytnävar eller att konflikten tas med in i klassrummet måste
dock läraren ingripa. Barnens fråga om hur de upplever konflikter, här hade jag väntat mig ungefär
de svaren som kom, att det är jobbigt med konfliktsituationer. Två stycken elever svarade att de
tyckte det var roligt med konflikter. Jag vet inte riktigt vad som är det roliga i det, kanske att du blir
en erfarenhet rikare. Lärarna gav många tips på förebyggande av konflikter, däremot var det sämre
med hanteringsmodeller, varför det var så vet jag inte. Kanske hade jag fått några svar på
hanteringsmodeller om jag hade frågat lärare på flera skolor. Det finns säkert skolor där man
använder sig av någon form av modell vid konflikthantering.

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar. Mina kunskaper om konflikter respektive
hantering av dessa har blivit djupare. En del konfliktorsaker kan vara enkla, andra mera
komplicerade. Men viktigt är att inte sopa problemet under mattan utan ägna den tid som behövs för
att lösa/dämpa konfliktsituationen. Arbetar man med konflikthantering kontinuerligt i klassen och
eleverna blir medvetna om hur konflikter uppstår och hur de kan hanteras så tror jag att man kan
underlätta många djupgående situationer. Vi kommer aldrig att kunna undvika eller lösa alla
konflikter men genom ökade kunskaper inom området så blir det lättare att ta tag i konflikter och
man behöver inte vara rädd.
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13 BILAGOR

13.1 bilaga 1

Frågeformulär lärare

Klass:______________________________

Vilka orsaker kan det finnas till konflikter i skolan?
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________

Hur ser de vanligaste konflikterna ut?
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________

Är det ofta du som lärare måste ingripa vid en konfliktsituation?
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________

Har du något tips på hur man kan förebygga/hantera konflikter i skolan?
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ______________________________________________

   Tack för hjälpen.
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13.2 Bilaga 2

Frågeformulär elever

Klass:__________________________

1. Hamnar du ofta i konflikter?

2. Var inträffar de flesta konflikterna, i skolan eller på fritiden?

3. Vad är det för sorts konflikter?

4. Brukar konflikterna kunna lösas utan att någon vuxen ingriper?

__________________________________________________________
___
__________________________________________________________
____

5. Hur upplever du konflikter?


