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Sammanfattning I dagens samhälle är det viktigt att ha god social kompetens. I skolan är det  lärarna som 
skall vara goda förebilder för eleverna och visa på strategier att lösa konflikter. En del av det förebyggande 
arbetet mot konflikter är att skapa ett gott klassrumsklimat. I en klass där det råder ett gott klimat kommer 
konflikttillfällena att bli allt färre.  
 
Examensarbetet innehåller intervjuer med fyra lärare som arbetar med elever i åren 1-7. I arbetet studeras 
också teorier om konfliktlösning. De forskare som behandlats är Brännlund, Crum,  De Bono,  Maltén, 
Nemert och Wahlström. Samtliga forskare är överens om att förutsättningen för att kunna lösa en konflikt 
är att parterna verkligen lyssnar på varandra. Lyssnandet är nyckeln till all framgångsrik konfliktlösning. 
Forskarna uppger också att våra tidigare upplevelser och erfarenheter påverkar oss i konfliktsituationer. 
 
Resultatet av intervjuerna visade att samtliga intervjuade lärare hade som mål med sin konfliktlösning att 
lära eleverna att skilja på person och handling när något hade inträffat. Detta var något som även teorierna 
framhävde. Resultatet visade vidare att lärarna precis som forskarna ansåg att lyssnandet hade en 
betydande roll vid konfliktlösningen.. Intervjuerna visade att lärarna inte använder sig av en stegvis 
konfliktlösningsmetod därför att de anser att det inte finns en enda metod som fungerar på alla elever i alla 
situationer. 
 
Forskarna beskriver vidare att det är viktigt med en tredje part närvarande vid konfliktlösningen t ex en 
lärare. Intervjuerna visar att några av lärarna agerar aktivt som tredje part medan andra endast deltar som en 
passiv neutral part. 
 

. 
 

Nyckelord Konfliktlösning, klassrumsklimat, vardagliga konflikter 
Keyword Trouble-shooting, cilmateconditions in the classroom, conflicts in daily life 
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Bakgrund 
 
Om du idag slår upp en vanlig dagstidning och läser platsannonserna och 
studerar vilka egenskaper som efterfrågas, kan du snart se att det finns en 
egenskap som återkommer i de flesta annonserna. Den egenskapen är social 
kompetens. Detta innebär för mig som blivande lärare att jag skall förbereda 
mina elever så att de när de slutar skolan uppfyller arbetsmarknadens krav på 
en god social kompetens. Vad det innebär att besitta en god social förmåga 
kan diskuteras men det handlar om att kunna etablera och upprätthålla 
sociala relationer. Det handlar också om att kunna kommunicera på ett 
tydligt sätt säger Ogden (1995: 83) i boken Social kompetens av Anders 
Persson (2000).  
 
Barn kan man säga är nybörjare på socialt samspel. De behöver få träna och 
få erfarenhet av att umgås, arbeta och fungera tillsammans med andra 
människor. För att de skall bli framgångsrika på detta område anser jag att 
de måste få vägledning och hjälp från vuxna. Kadesjö (i Persson 2000) säger 
att barn som är mer säkra i det sociala umgänget uppfattas också som 
övervägande positiva till sin förmåga att lösa konflikter och klara oenigheter.  
 
När man arbetar eller är tillsammans med andra i en grupp är det oundvikligt 
att det någon gång uppstår konflikter. Att det inte bara ibland uppstår 
konflikter i skolan, utan att det dagligen inträffar olika incidenter har jag 
erfarit under mina praktikveckor ute på olika skolor. Yngre barn har ofta 
inga eller bristfälliga strategier för att lösa de konflikter som de hamnar i. 
Jag tror därför att det är betydelsefullt att läraren på ett medvetet sätt arbetar 
med konflikhantering i klassen. Det kan röra sig om att man gemensamt i 
klassen diskuterar olika konflikter och försöker lösa dem, eller att man pratar 
mycket om etik och relationer i allmänhet. Genom att arbeta med 
konflikhantering i förebyggande syfte kan man som lärare skapa ett gott 
klassrumsklimat. Något jag märkt när jag mött olika klasser ute på praktiken, 
är att i klasser där det råder ett gott klimat uppstår det mycket färre 
konflikter än i klasser där gruppen är otrygg och eleverna inte respekterar 
varandra. Det är inte bara konflikterna som blir färre när det är en bra 
stämning i klassen, utan det blir också ett bättre inlärningsklimat. Att skapa 
goda förutsättningar för inlärning är nog den viktigaste uppgiften läraren har. 
 
I min utbildning till grundskollärare ingår det att skriva ett examensarbete på 
tio poäng. Jag har valt att skriva om konflikthantering därför att jag har 
insett att som lärare har du stort behov av att kunna förhålla dig på ett 
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professionellt sätt till de konflikter som uppstår mellan elever. De egna 
erfarenheter jag har av konfliktlösning har jag skaffat mig under den praktik 
som ingår i min utbildning. Innan jag skrev detta arbete hade jag också en 
viss förutfattad mening om att vissa lärare tycker att det är väldigt besvärligt 
och obehagligt med konflikter. Dessa lärare vill helst inte se att det finns 
konflikter i klassen, de sopar problemen under mattan, som man brukar säga. 
Jag minns speciellt ett tillfälle när det efter en rast kommer inrusande två 
elever. De var leriga från topp till tå och högröda i ansiktet av ilska. Båda 
försökte, i mun på varandra, berätta vad som hänt och varför de var så 
osams. Istället för att läraren försöker ta reda på vad som hänt sa hon lite 
ansträngt:  

 
Lugna ner er lite. Bråka det gör vi på rasten, nu är det lektion, gå 
och sätt er på era platser och sätt igång och arbeta. 

 
Det enda läraren gjorde var att försöka släta över och dämpa elevernas ilska, 
vilket hon med all sannolikhet inte lyckades med. Om dessa elever inte på 
egenhand lyckas reda ut konflikten kommer de att bli mer och mer osams. I 
klasser där det finns många outredda konflikter skapas det inget gott 
klassrumsklimat där eleverna respekterar och är vänliga mot varandra. Det 
kommer tillslut att finnas så mycket outredda konflikter att man kan likna 
det vid en tickande bomb. 
 
För att man skall lyckas skapa ett gott klassrumsklimat, är jag övertygad om 
att enda vägen dit är att man tar itu med de konflikter som uppstår. Här vill 
jag citera en mycket klok elev som hade fått berättat för sig att alla vuxna 
tycker inte om att lösa konflikter, de sopar dem under mattan och låtsas som 
att de inte existerar, då sade denna elev:  
 

Stackars den läraren när hon skall städa under mattan. 
 
Jag tycker det visar på en mycket klok och sund inställning till hur viktigt 
det är att man rensar luften direkt när något inträffat. En klass där det finns 
en mängd ouppklarade konflikter är ingen harmonisk grupp, i en 
oharmoniskgrupp är det svårt att skapa ett gott inlärningsklimat.  
 
Min förhoppning är att detta arbete skall ge mig insikt i hur lärare dagligen 
hanterar konflikter mellan barn. Jag har inte bara dåliga erfarenheter av 
lärare som inkompetenta konfliktlösare, tvärtom är jag övertygad om att 
många lärare är experter på att lösa konflikter mellan barn. Jag blev därför 
intresserad av att ta reda på vad lärare kan dela med sig av sin kunskap på 
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detta område. Jag bestämde mig för att intervjua lärare för att se vilka 
strategier de använder sig av vid konfliktlösning. Jag vill också undersöka 
vad befintliga teorier kan lära mig om konflikthantering. Jag hoppas att jag 
efter att ha skrivit detta examensarbete skall känna mig säkrare och mer 
rustad och för att bemöta mina elevers konflikter på ett professionellt sätt. 
Mitt mål som lärare är att ge eleverna redskap för att själva lösa sina 
konflikter. Så att de känner sig självsäkra och kompetenta att fungera i det 
social samspelet. 
 
 

Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att dels få kunskap om vilka mål och vilka 
strategier några lärare använder för att lösa vardagliga konflikter mellan 
elever i skolåren 1-6 och dels få kunskap om olika forskares syn på 
konfliktlösning. 
 
 

Frågeställningar 
 

• Vad har lärarna för mål med sin vardagliga konflikthantering? 
• Vilka strategier använder sig lärare av när de skall lösa konflikter 

mellan elever? 
• I vilken utsträckning får lärarnas föreställningar om konflikthantering 

stöd i litteraturen?  
 

Med vardagliga konflikter menar jag osämjor som uppstår med jämna 
mellanrum i skolan. Det är enstaka konflikter som inte kan klassificeras som 
mobbning. Olweus (1986) definierar mobbning på följande sätt: 
 

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och 
under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller 
flera personer. (s. 4) 
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Litteraturstudie 
 
De forskare som jag valt att grunda min litteraturstudie på är Lasse 
Brännlund (1991), Thomas F Crum (1991), Edward De Bono (1986), Arne 
Maltén (1998), Elisabet Nemert (1997) och Gunilla O Wahlström (1996). 
Jag bestämde mig för att avgränsa min litteraturstudie till dessa forskare 
efter att dels ha studerat andra examensarbetens referenslistor och dels 
forskarnas egna litteraturlistor. Jag fann att dessa forskare återkom i flera 
referenslistor och de kändes aktuella och moderna inom det område jag valt 
att studera. 
 
Litteraturen som jag bearbetat har givit mig en varierad bild av fenomenet 
konflikter. Jag kommer under min litteraturgenomgång att redovisa 
innehållet under fem rubriker vilka jag fann att all litteratur behandlade. 
Dessa rubriker är: 
 

• Definitioner av konflikt 
• Olika synsätt på konflikter 
• Att lösa konflikter 
• Att lära elever konflikthantering 
• Vad påverkar oss i konfliktsituationer? 

 
 

Definitioner av konflikt 
 
Det finns olika sätt att definiera vad en konflikt är, här under redovisar jag 
fyra definitioner. Jag börjar med Crums (1991) definition dels för att den 
skiljer sig lite från de övriga och dels tycker jag att han uttrycker sig på ett så 
poetiskt sätt. 
 

Konflikt är dansande energi eller kraftfält i rörelse och att 
acceptera dem och följa med i dansen, dyker det upp nya alternativ 
och möjligheter som erbjuder effektiva och eleganta lösningar 
(s.33). 

 
Brännlund (1991) har en annan definition av vad en konflikt är: 
 

Försök att genomdriva med varandra oförenliga regler (s.52). 
 

De Bono (1986) definierar konflikt så här: 



 

8 

 
En kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller 
inriktningar. Ordet konflikt refererar till existensen av en sådan 
kollision (s.15). 

 
Maltén (1998) sammanfattar konflikt på följande vis: 
 

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

 

Sammanfattning 
 
Det finns vissa likheter mellan de fyra olika definitionerna och det finns 
också olikheter. De Bono (1986) och Maltén (1998) beskriver båda att en 
konflikt är någon form av kollision mellan värderingar och intressen. Crum 
(1991) är den av de fyra forskarna som skiljer sig mest från de övriga. Han 
är inspirerad av österländsk kultur och ser på konflikter som energi eller 
kraftfält i rörelse. Han menar vidare att genom att acceptera detta och följa 
med energin kommer nya alternativ och möjligheter till lösning att öppna 
sig. Maltén (1998) har en mycket kort och koncist definition. Han säger att 
konflikt är att genomdriva regler som inte går att förena med varandra. 
 
 

Olika synsätt på konflikter 
 
Många människor upplever konflikter som något negativt och vill därför 
undvika dem. Dessa människor menar Maltén (1998) är konflikträdda. Att 
ha en sådan syn på konflikter är destruktivt. Den skapar apati och leder till 
stagnation, idétorka och förändringströghet.  
 
Enligt Maltén (1998) har människor olika sätt att se på konflikter. Det finns 
de som ser på konflikter som något obehagligt och negativt och är därför 
konflikträdda. Det finns också människor som ser konflikter som något 
naturligt. Han menar att vi dagligen under hela livet ställs inför 
konfliktsituationer och de är därför en naturlig del i utvecklingsprocessen 
inom en organisation. Han säger att det därför gäller att lära sig att leva med 
dem. Crum (1991) ställer sig till dem som ser på konflikter som naturliga. 
Han menar att konflikt inte är samma sak som strid. Konflikter bara är. Det 
är vi människor som väljer att göra dem till en strid. Han menar vidare att 
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konflikten är naturlig, den är varken positiv eller negativ, den bara är. Han 
vill också uppmana till att man inte skall undvika konflikter de kan lära och 
utveckla oss så att vi bättre kan samarbeta. De Bono (1986) menar också att 
konflikter är något naturligt som alltid har funnits. Enligt Maltén (1998) 
finns det en tredje syn på konflikter och det är den vitaliserande, interaktiva 
synen. Har man denna syn så ser man på konflikter som något positivt och 
konstruktivt till sin natur, eftersom den vitaliserar, skapar eftertanke, leder 
till självkritik och därmed utgör en god utgångspunkt för förnyelse. 
 
Wahlström (1996) ser på konflikter som något som tar mycket kraft och 
energi från individen och organisationen. Konflikter uppfattas också oftast 
som plågsamma medan de pågår, men de ger även möjlighet till utveckling 
och mognad. Att konflikter är en förutsättning för all utveckling menar 
Brännlund (1991). Hans tankar överensstämmer med Wahlströms (1996) då 
han säger att konflikter tar mycket tid och kraft från individen, han menar att 
det finns god anledning att försöka undvika onödiga konflikter eftersom att 
alla konflikter är inte konstruktiva och utvecklande. Han vill ändå påpeka att 
konflikter är sunda och naturliga och nödvändiga.  
 

Sammanfattning 
 
Maltén (1998) beskriver att det finns tre olika förhållnings- eller synsätt att 
se på konflikter. Dessa synsätt är: 

 
1. Det finns de som ser konflikter som något besvärligt och som tar 

mycket kraft och energi. Wahlström (1996) och Brännlund (1991) 
sluter sig till denna kategori som anser att konflikter ofta är 
energikrävande och besvärliga. 

 
2. Konflikter upplevs som något naturligt, något som tillhör livet. Crum 

(1991), De Bono (1986) och Brännlund (1991) instämmer med Maltén 
(1998) och säger att konflikter är sunda och naturliga. 

 
3. Konflikter kan uppfattas som vitaliserande och utvecklande. Under 

denna kategori kan man även placera Wahlström (1996) och 
Brännlund (1991). De säger att konflikter är energikrävande men att 
de också kan vara utvecklande och leda till mognad.  
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Att lösa konflikter 
 
Flera av författarna har presenterat olika konfliktlösningsmetoder. Jag 
kommer här redovisa några metoder för konfliktlösning. Jag kommer också 
att beskriva forskarnas allmänna tankar och idéer om konfliktlösning. 
 
Nemert (1997) beskriver i boken Öppna för samtal Adalbarnardóttirs 
konflikthanteringsmetod. Metoden kallas INS (Interpersonal negotiation 
strategies). Denna modell fokuserar sig på tanke- och handlingsprocessen 
som barn och vuxna väljer när de är involverade i en konfliktsituation. 
 
När man skall börja använda sig av metoden ska man inleda med sexveckors 
inskolningsperiod. Perioden börjar med att lärarna på skolan diskuterar de 
konfliktsituationer man varit med om som lärare. Lärarna bestämmer sedan 
tillsammans vilka av dessa konflikter som skall tas upp som 
fallbeskrivningar i de olika klasserna. Arbetet i klasserna inleds sedan med 
att man tar upp ett fall i veckan, under sex veckor, och försöker lösa det med 
hjälp av metoden. Alla samtal under denna period spelas in på band. Detta 
görs för att läraren skall kunna lyssna på samtalen och utvärdera sig själv. 
Lärarens roll under samtalen är att vara handledare som endast lotsar 
eleverna till att självständigt lösa konflikterna. När denna 
introduktionsperiod är över skall metoden endast användas på autentiska 
konfliktsituationer. 
 
Metoden bygger på ett strukturerat samtal. Samtalet är uppdelat i fem olika 
steg där det är viktigt att följa dessa steg och inte hoppa över något av 
stegen. 
 

1. Problemet definieras. 
Vilket är problemet och varför har det uppstått? 
Detta steg är till för att det skall finnas tid att lugna upprörda 
känslor och ge tid till eftertanke så att man kan komma 
underfund med vad som egentligen är problemet. 

 
2. Hur känner sig de inblandade? 

Här övar man empati genom att försöka se saker från andras 
synvinklar. 
 

3. Vad kan man göra för att lösa problemet? 
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Nu diskuterar man vilka lösningar det finns. Eleverna skall lära 
sig att det inte bara finns ett sätt att lösa problem på. 
 

4. Vilket är det bästa sättet att lösa konflikten på? 
Här diskuterar man hur man skall gå tillväga, varför det är bäst 
att göra på ett visst sätt, hur de inblandade känner sig om man 
gör så. Det handlar om att följa demokratiska spelregler och att 
lyssna, reflektera, analysera och fatta beslut. Här skall alla vara 
eniga. 
 

5. 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 lär sig att tänka ett steg längre. De lär sig att förstå att 
en konflikt inte alltid är löst bara för att man bestämt sig för en 
lösning. 

 
Wahlströms (1996) metod för konfliktlösning kallar hon medlingsprocessen. 
Medling definierar hon som en process där en tredje part ingriper i 
konflikten. Den tredje partens roll är inte att bestämma vad som skall göras 
eller fastställa bindande överenskommelser. Uppgiften är istället att vägleda 
de inblandade till en lösning, som de själva har formulerat, valt och kommit 
överens om tillsammans. En viktig uppgift för den tredje parten är att lyssna 
aktivt. 
 
Medlingsprocessen är uppdelad i fyra olika steg. 
 

1) Vad hände? Vad är problemet? 
Det som är viktigt under det första steget är att fastställa fakta 
på ett så objektivt sätt så att alla kan vara överens om 
definitionen av problemet. 

 
2) Vad känner du? 

Denna fråga får var och en av de inblandade svara på. 
 

3) Vad vill du skall hända? 
Här får de inblandade önska vad som skall hända. Även förslag 
som verkar omöjliga beaktas och diskuteras igenom. 
 

4) Vad är möjligt att göra? 
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Av de förslag som kommit fram i steg tre går man nu vidare 
och försöker se vilka av förslagen som genomförbara och vilka 
alla parter kan acceptera. Syftet med detta steg är att det skall 
mynna ut i ett förslag som leder till förlikning. 
 

De inblandade parterna bestämmer själva om ett skriftligt kontrakt skall 
upprättas. Wahlström menar att det också kan vara bra att bestämma ett 
datum då man träffas igen och utvärderar följer upp, för att se att problemet 
är löst. Även Brännlund (1991) påpekar att det kan vara bra att upprätta 
kontrakt vid konflikthantering. Detta kan var både muntligt eller skriftligt, 
men kontraktet skall dokumenteras av vittnen. 
 
Brännlund (1991) och De Bono (1986) skiljer sig på en punkt från de 
tidigare redovisade författarna, då de säger att det inte finns en generell 
metod som fungerar i alla lägen. Brännlund (1991) har följande uppfattning: 

 
Se upp med dem som påstår sig besitta sanningen, den enda 
sanningen! I synnerhet när det gäller något så komplext som 
hantering av människor i kris! 
(s 136). 
 

Brännlund menar vidare att det med nödvändighet finns både teknik och 
metodik på området, men ingen rutin eller patentlösning.  
De Bono (1986) är av uppfattningen att trots att vi människor är intelligenta 
varelser så är våra konfliktlösningsmetoder mycket primitiva och grova. Han 
menar att våra traditionella metoder räcker inte till. Han har därför utarbetat 
ett nytt sätt att hantera konflikter på. Han vill att man skall skapa en karta 
över konfliktområdet och sedan använda kreativt tänkande för att skapa 
alternativa lösningar. Han kallar denna metod för design-idiomet. 
 
De Bono (1986) menar att det finns tre vägar som kan leda till lösning av 
konflikter nämligen att slåss eller processa, att förhandla eller köpslå, samt 
att skapa en "design" för en utväg. Bara de två första vägarna står öppna för 
konfliktparterna själva. Designvägen fordrar en tredje part, som kan se 
situationen från en annan synvinkel. För att kunna lösa en konflikt skall man 
undersöka de olika ingredienserna: Värderingar, målsättningar, positioner, 
kanaler, mekanismer, personligheter etc. Därefter försöker man att skapa den 
nödvändiga designen. De Bono säger att en av de kraftfullaste metoderna för 
att utarbeta en design är att man startar vid slutpunkten, alltså lösningen, och 
ser vilka alternativ som skulle kunna föra oss dit. Till slut har man en 
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solfjäder av startpunkter. Var och en av dessa startpunkter skall kunna vara 
en väg till den framkonstruerade slutpunkten. 
 
Brännlund (1991) beskriver att första steget vid konfliktlösning är att minska 
rädslan genom att uppnå en ökad ömsesidig respekt mellan parterna. För att 
lyckas med detta behöver man någon utomståendes hjälp, alltså en 
tredjepart. Hur man i praktiken bär sig åt för att hjälpa måste variera med 
situationen, vilka personligheter, liksom de praktiska och ekonomiska 
ramarna man rör sig inom. Han menar också att när parterna fått ökad 
respekt för varandra kommer kommunikationen dem emellan att bli bättre. 
När kommunikationen mellan de inblandade fungerar väl säger Brännlund 
att de har fått egna medel för att hantera fortsättningen på egen hand. Även 
De Bono (1986) har uppfattningen att en tredje part är bra när det gäller att 
skapa ett klimat och en sinnesstämning som gör att parterna i konflikten kan 
interagera på ett angenämt sätt. Han har erfarenheten av att rätt klimat kan 
bidra avsevärt till hur diskussionerna fortlöper. 
 
De Bono (1986) säger att det uppenbara syftet med en tredje part är att 
förvandla en tvådimensionell strid till en tredimensionell utforskning som 
leder till att man kan finna en design för en lösning. Vidare beskriver han att 
den tredje parten är inte ett extra tillägg eller ett hjälpmedel utan en 
integrerad del av processen. Denna tredje part är ingen medlare eller 
mellanhand. Dennes roll är att fungera som en spegel, en sammanfattare, en 
leverantör av provokationer och kreativitet och som en person som dirigerar 
tänkandet. Den tredje parten organiserar också situationens kartläggning. De 
Bono liknar de inblandade och den tredje parten vid en triangel där alla tre 
parterna har lika stor del i processen. De Bono skiljer sig från de andra 
forskarna då han säger att tredje parten skall ta en aktiv del i processen och 
själv komma med förslag och ge åsikter om lösningar. De andra forskarna 
har endast sagt att den tredje partens roll är att lyssna och organisera 
samtalet och inte själv komma med förslag. 
 
Brännlund (1991) har istället för att utarbeta en generell metod formulerat 
fyra faser som en konflikt ofta genomgår. 

 
1. Förberedelsefas 

Problemdefinition utifrån inhämtade kunskaper och fakta. 
Sedan bildar man sig hypoteser om tänkbara sätt att lösa 
problemet. 

 
2. Mognadsfas  
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Här gäller det att ifrågasätta själva frågeställningen för att 
försöka hitta var lösningen finns. 

 
3. Insiktsfas  

Denna fas innebär att man blivit medveten om tänkbara sätt att 
lösa problemet. 

 
4. Verifikationsfasen  

Realitetsprövning av idéerna. Slutligen utformar man en klar, 
konkret plan för genomförande.  

 
Crum (1991) har inte heller utarbetat en specifik konfliktlösningsmetod men 
han poängterar att målet med konfliktlösning är att lära, utvecklas och 
samarbeta. För att lyckas lösa ett problem menar han att det är viktigt att 
motparten får säga sitt utan att bli avbruten. Ett bra sätt skärpa förmågan att 
lyssna är att vardera parter med sina egna ord får återge hur han uppfattat 
motpartens version. Det ger ökad inlevelse och förståelse och möjlighet att 
visa känslor och uppskattning. Crum menar att just själva fasen där var och 
en återberättar händelsen eller problemet kan fungera som upplösning av de 
negativa känslor man har i konflikten. Det kan ofta räcka med att någon 
lyssnar på vad man har att säga för att konflikten skall lösa sig.  
 
Om inte konflikten löst sig efter att de inblandade gett sin version är det 
viktigt menar Crum (1991) att man försöker hitta likheter i versionerna så att 
man tillsammans skapar en gemensam version. Denna fas kan också 
genomföras skriftligt. Var och en skriver ner det man tror är det 
gemensamma i versionerna. Sedan jämför man de olika förslagen och 
därigenom försöker man komma fram till en gemensam lösning. Han menar 
att när båda parter samverkar för att hitta lösningar känner båda ansvar för 
att de sedan genomförs. Crum är den enda av forskarna som inte framhäver 
betydelsen av en tredje part i konfliktlösningen. Han menar att det är upp till 
de inblandade att lösa konflikten själva. 
 

Sammanfattning 
 
Både Wahlström (1996) och Brännlund (1991) ger förslaget att om parterna 
kommer överens kan ett skriftligt kontrakt över överenskommelsen att 
upprättas. De påpekar att det skall vara de inblandade som avgör om ett 
kontrakt skall skrivas. 
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De Bono (1986) uppger att det finns tre vägar till lösning på en konflikt. 
Dessa vägar är slåss, förhandla eller att designa en utväg. Själv förespråkar 
De Bono den sistnämnda vägen. Denna väg kräver en tredje part. Flera av 
forskarna talar för att det är av stor betydelse att det finns en tredje part med 
vid konfliktlösning. Den tredje partens roll är att medla och lyssna. De Bono 
är den enda av forskarna som säger att den tredje parten skall ta en aktiv del i 
processen och ge egna förslag och idéer. 
 
Varken Crum (1991), De Bono (1986) eller Brännlund (1991) vill framhäva 
att det finns en speciell metod som löser alla konflikter. Crum (1991) har 
istället upprättat fyra faser som han menar är vanligt att konflikter genomgår. 
Crum beskriver inga faser eller steg men han menar att det är viktigt att de 
inblandade parterna kommer fram till en gemensam lösning. 
 
Oavsätt om forskarna har presenterat en specifik konfliktlösningsmetod eller 
ej så säger alla att förutsättningen för att kunna lösa en tvist är att parterna 
måste verkligen lyssna på varandra. Lyssnandet är nyckeln till all 
framgångsrik konfliktlösning.  
 
Genom att studera de olika konfliklösningsmetoderna har jag funnit vissa 
likheter mellan dem. Jag har jämfört Nemerts (1997), Wahlströms (1996) 
och Brännlunds (1991) konfliklösningsmetoder. Nemert (1997) och 
Wahlström (1996) har metoder som de menar att man skall följa steg för 
steg. Brännlund (1991) däremot har ingen direkt metod, utan han menar att 
det finns fyra faser som en konflikt ofta genomgår men inga steg man skall 
eller bör följa medvetet.  
 
Jag kommer kortfattat redovisa för likheterna och skillnaderna mellan 
forskarnas steg eller faser. 
 
Likheter:  Alla tre forskarna menar att första steget eller fasen är att 
definiera vad som är problemet. Samtliga forskare har också ett steg där de 
säger att de inblandade skall diskuterar vad som är möjligt att göra eller vad 
som är bästa sättet att lösa konflikten på. Brännlund (1991) kallar denna fas 
för insiktsfasen. Wahlström (1996) belyser detta i steg fyra. Nemert (1997) 
tar också upp detta i sitt fjärde steg, där hon menar att man diskuterar vilket 
som är det bästa sättet att lösa konflikten på. 
 
Skillnader: Den största skillnaden mellan de tre olika metoderna är först 
och främst i vilken ordning stegen eller faserna kommer. Det skiljer också på 
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antalet steg i metoden. Wahlström (1996) och Brännlund (1991) har fyra 
steg i sina metoder medan Nemerts (1997) metod har fem steg. 
 
 

Att lära elever konflikthantering  
 
Nemert (1997) menar att barn behöver stöd och lotsning av vuxna för att lära 
sig de "spelregler" som råder i umgänget med andra människor. Hon kallar 
det för socialiseringsprocessen. I den skall föräldrarnas normsystem bli 
integrerade i barnet. Om den vuxne abdikerar från denna roll stannar barnet i 
den narcissistiska fasen. De klarar till exempel inte att förlora, de kan få 
okontrollerade raseri utbrott och de måste till varje pris hämnas en oförrätt. 
 
Hur man i skolan skall gå tillväga för att lära barnen att umgås och hantera 
varandra säger Nemert (1997) så här: 
 

Genom att i klassrummet konsekvent arbeta med aktiv 
problemlösning, analytiskt tänkande och en empatisk och tillitsful 
livshållning stärks kamraterna i sin förmåga att hantera sin 
narcissistiska kamrat, samtidigt som de själva ritar sin 
existentiella karta. Det vi lärare aldrig får glömma är att 
narcissismens huvudorsak är övergivenhet (s.30). 

 
Nemerts tankar bygger på Adalbjarnardóttirs konfliktlösningsmetod. 
Adalbjarnardóttir utarbetade tillsammans med Universitetet i Harvard denna 
metod. Utvärdering av metoden har visat att om barn fick diskutera 
konflikter utvecklade de en större empatisk förmåga. Barnen blev öppnare 
och tryggare vilket förbättrade klassrumsklimatet. När klassrumsklimatet 
blev bättre ledde det till att barnen blev vänligare och hänsynsfullare. De 
ökade också sin förmåga och vilja att lösa konflikter själva. 
 
Crum (1991) menar att vi behöver lära oss att lyssna på varandra i 
konfliktsituationer. Att lyssna och ställa frågor främjar förståelse. Han säger 
att det är genom att vi tränar oss på att lyssna , vara lyhörda och öppna för 
andra kommer vi inte att uppfatta konflikter som en kamp utan det leder 
istället till medkänsla och överseende. Att lyssnandet är viktigt instämmer 
Wahlström (1996) i. Hon säger att lyssnandet är betydelsefullt för att förstå 
andra människor. I konflikter är det viktigt att låta den andra få utlopp för 
känslor av ilska, rädsla, oro, förtvivlan, bitterhet etc. Hon säger precis som 
Crum (1991) att genom att låta de olika parterna berätta hur de känner och 
de uppfattar att någon lyssnar finns det möjlighet att gå vidare och närma sig 
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en lösning. Även Brännlund (1991) beskriver hur viktigt lyssnandet är för att 
lyckas i konfliklösning. Han vill gå så långt som att påstå att genom att 
lyssna och låta sändaren (den som berättar) chans att korrigera sin version 
kan man förhindra att konflikter överhuvudtaget uppstår. 
 
Wahlströms (1996) konflikthanteringsmetod syftar till att lära barnen. 

• Att skilja på person och problem. 
• Att ge en struktur att följa i processen. 
• Att hjälpa dem som har konflikter att själva komma fram till en 

lösning. 
 

Enligt Wahlström (1996) finns det vissa färdigheter vi behöver träna för att 
bli bättre på att kommunicera med andra. Dessa 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 följa konflikthanteringsmetoden i fyra steg - och kunna 

skilja person och problem. 
 

I Wahlströms (1996) bok finns det en mängd olika övningar som tränar de 
ovanstående punkterna. I en övning till exempel handlar det om att eleverna 
skall öva sin förmåga att uttrycka känslor med ord. Övningen går till så att 
alla elever och lärare sitter i en ring. Läraren börjar att läsa en mening men 
slutar mitt i. När läraren tystnar är det någon elevs tur att fylla i slutet på 
meningen. En början på en mening kan se ut så här: 
 

När någon delar med sig av något gott känner jag... 
(Wahlström 1996 s.82) 

 
Eller så kan meningen se ut så här: 
 

När någon frågar om jag vill vara med och leka (s.83) 
 

Eleverna skall alltså försöka uttrycka den känsla de kan känna i den upplästa 
situationen. Wahlström (1996) säger att det är viktigt att inte tvinga någon 
att vara med, men alla som vill säga något skall få det.  
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Något som hon poängterar är att känslor är alltid inblandade i konflikter. Det 
är viktigare att ta reda på varför konflikten blev så stor, hur individen kände 
istället för att fokusera på vad som hände. Att ha tillgång till sina egna 
känslor och att samtidigt ha insikt om att andras känslor och reaktioner oftast 
inte är identiska med ens egna, är en viktig förutsättning för att kunna reda ut 
konflikter. Vidare säger Wahlström (1996) att svårlösta konflikter betyder 
ofta att starka känslor är inblandade. Det ligger nästan alltid några tidigare 
konflikter som inte retts ut. Att beakta känslorna i konflikthanteringen är en 
förutsättning för en tillfredsställande lösning.  
 
Brännlund (1991) beskriver att första steget vid konfliktlösning är att man 
måste försöka minska rädslan hos de inblandade genom att uppnå en ökad 
ömsesidig respekt. För att lyckas med det kan man behöva utomstående 
hjälp. Om det finns respekt mellan parterna så följer också en god 
kommunikation dem emellan menar han. 
 
De Bono (1986) vill lära oss ett nytt sätt att lösa konflikter på. Hans 
tillvägagångssätt innebär att man gör en karta över konflikten och sedan 
utifrån kartan försöker finna alternativa lösningar på problemet. För att vi 
skall finna dessa lösningar behöver vi öva vårt kreativa tänkande. 
 

Sammanfattning 
 
Det forskarna sammanfattningsvis vill uppmana elever och alla andra som 
hamnar i en konfliktsituation till är att man måste lära sig lyssna på 
varandra. Ingen konflikt kan bli löst om man inte vill eller försöker lyssna på 
den andra partens åsikter eller uppfattningar.  
 
Det är bara Nemert (1997) och Wahlström (1996) som anser att skolan skall 
medvetet träna på konfliktlösning. De menar att elever behöver lotsning och 
hjälp från vuxna för att utveckla en god social förmåga. 
 
De Bono (1986) vill utveckla vårt kreativa tänkande för att på så sätt bli 
bättre på att lösa konflikter. 
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Vad påverkar oss i konfliktsituationer? 
 
I konfliktsituationer är det mycket som påverkar hur vi agerar. Nemert 
(1997) tar upp påverkans faktorer som: stämningsläge, tidigare upplevelser, 
omgivningens tryck och hotbilder. Wahlström (1996) uppger också att vårt 
förflutna och erfarenheter är avgörande när vi ger oss in i konflikter. Hon 
menar vidare att vi har alla olika värderingar och förutsätter att våra är de 
rätta. 
 
En förutsättning för att barn skall tolerera andra är att acceptera och tolerera 
sig själv säger Wahlström. Ett barn som har en sund självkänsla upplever 
inte andras avvikande åsikter som hotfulla. De kan då istället vara nyfikna på 
andra och deras idéer och värderingar. 
 
Crum (1991) påstår att vår inställning eller hur vi ser på konflikter som 
fenomen påverkar oss i konfliktsituationer. Om vi ser konflikter som en strid 
om rätt och fel påverkar det hur och om det går att lösa tvisten. Han vill 
förmedla att om vi inte är rädda för konflikter utan ser dem som något 
naturligt fenomen kommer vi att handla annorlunda i konfliktsituationer. 
 
Enligt Brännlund (1991) påverkar människors personlighet hur man hanterar 
och påverkas av konflikter. Genom att vara medveten om hur man själv är 
och hur andra är så kan man veta hur man skall närma sig den personen. 
Brännlund symboliserar detta med hjälp av olika djur, se figur 1. 

 
Figur 1. Olika personlighetstyper (Brännlund 1991 s.89) 
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Liksom Wahlström (1996) och Nemert (1997) säger De Bono (1986) att våra 
erfarenheter ligger till grund för hur vi agerar och reagerar i en 
konfliktsituation. Andra saker som påverkar oss i en konflikt, säger De 
Bono, är vår sinnesstämning, i vilket sammanhang vi befinner oss, hur trångt 
vårt synfält är, vad som verkar logiskt utifrån sin egen lokala referensram, 
våra universala olikheter m. m. 
 

Sammanfattning 
 
Om man sammanfattar vad forskarna menar påverkar oss i 
konfliktsituationer kan man säga att Nemert (1997), Wahlström (1996) och 
De Bono (1986) uppger att våra tidigare upplevelser och erfarenheter 
påverkar oss i konflikter. Nemert (1997) påstår att stämningsläge, 
omgivningens tryck och hotbilder är andra faktorer som påverkar oss när vi 
hamnar i bråk.  
 
Wahlströms (1996) tankar om vad som påverkar oss i konfliktsituationer kan 
sammanfattas med att vi har alla olika värderingar och utgår från att våra är 
de rätta. Hon säger också att vår självkänsla är avgörande för hur vi agerar 
och reagerar i konflikter.  
 
De Bono (1986) uppger att bakom liggande faktorer som vår 
sinnesstämning, vilket sammanhang vi befinner oss i, hur trångt vårt synfält 
är, vår lokala logik och universala olikheter påverkar oss i 
konfliktsituationer. 
 
Crum (1991) förklarar att det helt enkelt är hur vi ser på konflikter som 
påverkar oss i dessa situationer. Brännlund (1991) menar istället att vi 
människor har olika personligheter och att dessa påverkar vårt agerande i 
konfliktsituationer. Dessa personligheter liknar han vid olika djur. 
 
 

Metodval och genomförande 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ empirisk studie därför att jag vill försöka 
beskriva hur lärare löser konflikter mellan elever. Enligt Steinar Kvale 
(1997) i boken Den kvalitativa forskningsintervjun är syftet med en 
kvalitativ forskningsintervju att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 
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intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. De kvalitativa 
intervjuer som jag genomfört har givit mig material för att tolka och försöka 
beskriva lärarnas konfliktlösningsstrategier. Jag har också fått en djupare 
förståelse för hur de lärare som jag intervjuat hanterar konflikter mellan 
elever. 
 
Den empiriska delen av studien har sin grund i fyra lärares berättelser om 
sina konfliktstrategier. De olika lärarna arbetar med elever i olika årskurser 
och på olika skolor. Intervjuerna gick till så att jag intervjuade en lärare i 
taget. Jag spelade in intervjun på band för få med allt lärarna berättade. Jag 
ville inte riskera att missa något vilket kunde skett om jag inte spelat in 
intervjuerna, utan endast fört anteckningar. Inspelningen hade jag också stor 
nytta av när jag senare skulle analysera intervjuerna. Varje intervju tog 
mellan trettio till fyrtiofem minuter. Jag började varje intervju med att ställa 
frågan: Kan du berätta om hur du vanligtvis löser vardagliga konflikter 
mellan elever? Denna fråga fick sedan vara grunden för de efterföljande 
frågorna. Beroende på vad och hur mycket de berättade när jag ställde första 
frågan så fick mina följdfrågor anpassas till lärarens berättelse. Innan 
intervjuerna hade jag dock formulerat några följdfrågor för att vara säker på 
att få ut så mycket som möjligt av varje intervju. Min intervjuguide 
presenteras som bilaga 1. Kvale (1997) säger att den typ av intervju som jag 
genomförde kallas halvstrukturerad. Det innebär att intervjun omfattar en rad 
teman och förslag till relevanta frågor. Även om vissa frågor är förberedda 
finns det på samma gång möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas 
form och ordningsföljd. Intervjuguiden ger endast en översikt över ämnen 
som skall täckas och förslag till frågor. 
 
Jag intervjuade tre kvinnliga och en manlig lärare och de arbetar med barn i 
olika åldrar. Två av lärarna undervisar i år 4-6 och de resterande två i år 1-3.  
 
När intervjuerna var färdiga skrev jag ut dem ordagrant. Detta gjorde jag för 
att kunna analysera intervjumaterialet lättare. Jag läste då alla intervjuer som 
en enda text, för att försöka tolka och förstå samt se skillnader och samband 
mellan lärarnas berättelser. När jag läst och analyserat intervjuerna flera 
gånger upptäckte jag tre kategorier som alla lärare hade berört under 
intervjun. Vissa saker beskrev lärarna på liknande sätt medan andra saker 
beskrev de på helt olika sätt eller hade olika erfarenheter av. Dessa 
kategorier är: 
 

• Mål med konfliktlösningen 
• Konfliktstrategier 
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• Om en konflikt inte går att lösa 
 
I min diskussion kommer jag sedan att utgå från mina frågeställningar som 
jag ställde upp innan jag genomförde mitt arbete. Jag kopplar sedan samman 
mitt empiriska resultat, litteraturstudien, mina egna tankar med mina 
frågeställningar. I diskussionen kommer jag att jämföra lärarnas 
konfliktlösningsmål med forskarnas konfliktlösningsmål. Jag kommer också 
att diskutera i vilken utsträckning lärarnas konflikstrategier får stöd i 
litteraturen. 
 
Jag inser att fyra intervjuer ger för lite material för att kunna dra några 
generella slutsatser. Kvale (1997) skriver att en vanlig kritik mot 
intervjuundersökningar är att det inte går att generalisera resultatet eftersom 
intervjupersonerna är för få. Mitt syfte har inte varit att kunna dra generella 
slutsatser. Jag inser att de fyra intervjuer som jag genomfört inte kan vara 
representativa för alla verksamma lärares konfliktstrategier. Mitt material 
ger mig däremot möjlighet att se samband och skillnader mellan de 
intervjuade lärarnas berättelser. Materialet har också varit tillräckligt för att 
ge mig en djupare förståelse för hur lärare kan lösa vardagliga konflikter 
mellan barn.  
 
 

Resultat 
 
I min resultatredovisning kommer jag att beskriva vad lärarna berättat under 
de tre kategorier som jag nämnde förut. Jag kommer under varje kategori 
också förtydliga lärarnas berättelser med deras egna citat. Citaten som jag 
valt att presentera får fungera som exempel på hur lärarna uttryckte sig. Jag 
kommer inte alltid presentera alla fyra lärares uttalanden när de var 
likvärdiga. Jag har valt att göra så för att det skall bli så underhållande och 
omväxlande som möjligt att läsa min redovisning. Efter varje kategori 
kommer jag att göra en liten kort sammanfattning av lärarnas tankar. Detta 
gör jag för att det skall bli lätt att hitta kärnan i lärarnas berättelser. 
 
Jag har hittat på fiktiva namn till lärarna för att det skall bli enklare att skilja 
på deras uttalanden och för att sammanställningen skall få en mer personlig 
karaktär. De namn jag givit lärarna är Barbro, Kristina, Annika och Rolf. 
 



 

23 

Barbro var äldst av de lärare jag intervjuade. Hon har arbetat som lärare i 
cirka 30 år med elever i åren 4-6. 
 
Kristina har arbetat som lärare i drygt 10 år med elever i de lägre åren i 
grundskolan. 
 
Annika har mest arbetat med elever i åren 4-6, men har nu på senare tid 
undervisat på de lägre åren. Hon har arbetat som lärare i ungefär 15 år. 
 
Rolf har varit lärare i något mindre än 20 år. Han har arbetat både med 
elever i de högre åren i grundskolan och år 4-6. 
 
 

Mål med konfliktlösningen 
 
När jag frågade om lärarna kunde berätta om vilka mål de har med sin 
konfliktlösning, eller vad de vill att eleverna skall lära sig svarade alla 
mycket olika saker. Det fanns dock en sak som återkom i alla fyra 
berättelserna. Alla ville att eleverna skulle lära sig att skilja på person och 
handling när något hade hänt. 
 

Det är som med politiker, brukar jag säga, de kan se osams ut i 
rutan men efteråt är de väldigt goda kamrater och kan skilja på 
sak och person och det är det man måste lära barnen. (Barbro) 
 
Jag vill att de ska vara vänliga mot varandra och att de ska veta 
och förstå att det kanske inte var meningen det som hände, men att 
jag tycker om dig för den du är och jag vill att vi ska jobba 
tillsammans. (Rolf) 

 
Jag tänker nu redovisa vad varje lärare beskrev som sina mål med 
konfliktlösningen. Annika förklarade att hennes mål är att barnen skall få 
förståelse för varandra. 
 

Att få förståelse för varandra, detta också när det blir en konflikt 
att de ska förstå  varför har jag gjort det. De ska kunna berätta det 
att de skall kunna vara så öppna mot varandra, kunna bjuda på sig 
själva, att tala om från sitt innersta vad de tycker och känner. 
 

Annika förklarar också att hon tycker att det är väldigt viktigt att barnen 
känner att hon tar dem på allvar. Hon vill att de alltid skall kunna komma till 
henne och berätta vad som hänt. 
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Det tycker jag är jätte viktigt att verkligen ta barnen på allvar. Jag 
vet att barnen har kommit till mig och sagt de visste att jag 
lyssnade och att jag gjorde något åt problemen.  
 

Kristinas mål med konfliktlösningen var att få barnen att inse vad de har 
gjort så att de lär sig från sina misstag och att det då inte upprepas. Hon vill 
också lära barnen empati. 
 

Om någon retas och inte tänker på att det sårar, empati, lära 
barnen att förstå andras känslor, på så sätt kan man förhindra att 
samma konflikt upprepas. 

 
Hon betonar också att hon tycker det är väldigt betydelsefullt att barnen 
alltid skall känna sig trygga och omtyckta för den person som de är. 
 

Barnen ska känna sig trygga och inte behöva ta till fula ord eller 
våld, de ska känna att de är goa som de är. 

 
Rolf beskrev att han hade som mål att barnen skall mogna och ta sitt ansvar 
för sina handlingar. Han vill också att barnen skall trivas i skolan, att de 
skall tycka om att komma dit.  
 

I mitt fall är det vänlighet i klassrummet man ska trivas och att det 
ska vara roligt. 

 
Barbro säger att hon vill att barnen skall lära sig att använda ord istället för 
att våld. Hon säger också att hon har som mål att de skall förstå att de kan 
lösa konflikter själva. För att barnen skall kunna komma överens säger hon 
att det är viktigt att de lär sig att vara ärliga och raka mot varandra. 
 

Jag vill lära barnen att använda ord istället för våld. 
 
Jag vill att de ska inse att de kan klara av det här själva, att det 
inte måste vara att man slår. Man kan få tycka olika men man kan 
också lösa det och komma överens. 
 
Det är viktigt att vara rak och ärlig när det gäller att lösa 
konflikter. 
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Sammanfattning 
 
Alla lärarna hade som mål med sin konfliktlösning att få eleverna att kunna 
skilja på person och handling när något inträffade. Andra mål som lärarna 
hade skiftade mycket. Jag räknar här upp lärarnas olika mål: 
 
Annika  

• Få förståelse för varandra 
• Att de skall känna att läraren tar deras problem på allvar 

 
Kristina 

• Lära sig av sina misstag 
• Empati 
• Trygghet och att de känner sig omtyckta 

 
Rolf 

• Vill att de skall mogna och ta sitt ansvar 
• Trivas att komma till skolan 

 
Barbro  

• Att de skall kunna använda ord istället för våld 
• Kunna lösa konflikter själva 
• Ärlighet 

 
 

Konfliktstrategier 
 
När lärarna skulle beskriva sina konfliktlösningsstrategier så berättade 
samtliga att det första de gör när en konflikt har uppstått är att lyssna till de 
inblandades versioner av vad som hänt. Så här beskriver Rolf att han går till 
väga när en konflikt mellan två elever uppstått. 
 

För det mesta när jag får reda på att det har hänt något vill man 
höra de olika åsikterna och de olika uppfattningarna om vad som 
hänt. Vilket innebär att de alltid får berätta var för sig vad de har 
upplevt. Ibland går vi ut i studiehallen där båda får berätta i tur 
och ordning vad som hänt utan att bli avbruten.  

 
Annika beskriver att när eleverna i tur och ordning berättar hur de har 
upplevt att konflikten startat och vad som hänt skriver hon ner allt det 
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eleverna berättar. När båda eleverna fått beskriva händelsen läser hon upp 
vad hon skrivit. Detta gör hon för att eleverna skall kunna känna igen sin 
historia men också i fall det är något de vill ändra i sin berättelse. 
 

Jag brukar inte prata så hemskt mycket utan jag ber att nu berättar 
du, många gånger så har ju inte jag varit med i situationen, utan 
då berättar de och jag skriver då. Då har jag en bild framför mig 
och sedan läser jag upp det skrivna "- Det här har du sagt och det 
här har du sagt" och så får de då säga stämmer det eller är det 
något ni vill ta tillbaka eller ändra? 

 
Steg två i lärarnas konfliktstrategi skiljer det lite på hur de olika lärarna 
beskriver att de går vidare för att lösa konflikten. Kristina beskrev att då hon 
bildat sig en uppfattning av vad som hänt är det oftast så att hon själv går in 
och agerar domare om vad som skall hända och hur eleverna kan lösa 
konflikten. 
 

Man kan ju som lärare då berätta att det hände ju så här, men det 
var ju inte meningen... Har jag förstått att det var någon som gjort 
någon illa men att det inte var med avsikt, då kan man ju tala om 
det för den andra eleven. 
 
Jag pratar sedan med dem båda och kanske säger "- så här var 
det, man får bli arg men man får inte slåss eller retas".  
 

Rolf och Annika var övertygade om att för att lösa konflikten så måste 
förslagen på lösningar komma från eleverna själva. De menade att det är 
deras konflikt och inte min som lärare. För att eleverna skall lära sig att lösa 
konflikter själva måste vi som lärare fungera som handledare och inte 
domare som bestämma vem som har rätt eller fel. 
 

Sedan frågar jag hur dem vill lösa konflikten själva. (Rolf) 
 
Annika uttryckte sig så här. 

 
Steg två är att de får tycka till och så och så försöker vi få en 
konsensus. Så att de får hjälpa till det är ju de som skall komma på 
en lösning och jag är en handledare som försöker ställa rätta 
frågor. 
 

Barbro tyckte också att det var bäst om förslagen kom från eleverna själva, 
men genom att lyssna på elevernas berättelser hade hon bildat sig en egen 
uppfattning om vad som skulle kunna vara en bra lösning. Genom att lirka 
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och ställa ledande frågor så försökte hon få eleverna att komma till hennes 
lösning. 
 

Jag försöker få dem att komma på förslaget själv. Kommer 
förslaget från dem är det ju ännu troligare att det accepteras fort. 
Men annars gäller det att med alla medel att få dem att komma till 
min lösning som jag då tycker är jättebra.  
 

Samtliga lärare berättar att de flesta konflikter löser sig vid detta steget. De 
säger att ofta uppstod konflikten pågrund av en olyckshändelse eller att det 
ligger andra dolda saker bakom som utlöst konflikten. 
 

Nästan alltid är det en olyckshändelse som leder till ett bråk. 
Oftast kan det ligga andra grejer dolda bakom. Putte har under 
lång tid varit irriterad på Kalle som då utlöste bråket. (Rolf) 

 
Lärarna var noga att betona att de alltid ville se till att de konflikter som 
uppstod alltid blev lösta. Det var viktigt att barnen var medvetna om att 
händer det något så reds det alltid ut, inget sopas under mattan. Något som 
dock kunde skilja från fall till fall var när själva samtalet med de inblandade 
ägde rum. Ibland skedde det direkt efter något inträffat. Andra gånger 
bestämde man tillsammans en tid då man satte sig ner och diskuterade. Vid 
vissa tillfällen så genomfördes samtalet en liten stund efter på grund av att 
de inblandade var så upphetsade.  
 

Jag brukar dela på dem men jag tar inte samtalet direkt utan det 
är bättre att de får lugna ner sig. "- Lugna ner er och tänk till lite 
nu, och så bestämmer vi en tid". Det kan ju också vara akuta 
saker, nu har jag det bra som har personer som kan hoppa in i 
klassen, men är man ensam som jag också varit får man säga "- Ta 
upp er bänkbok, läs eller rita. Nu är jag borta en stund, nu måste 
jag lösa en konflikt och alla vet ju vad det rör sig om". (Annika) 
 
Tiden skiljer när man tar samtalet. Ibland finns det ingen möjlighet 
att börja diskutera om vad som hänt för de är så upprörda. (Rolf) 

 
Lärarnas berättelser skiljer sig åt på vissa punkter. Annika och Barbro 
redogör för alternativa sätt som de ibland använder sig av när de skall lösa 
en konflikt. Barbro berättar om en teknik hon använder sig av ibland för att 
lösa konflikter. Hon säger att hon tycker att det kan vara bra att som lärare 
göra något oväntat. Eleverna blir då helt ställda och glömmer bort att vara 
osams. 
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Ibland är det bra att göra något oväntat. Om de förväntar sig att 
de ska få en utskällning så ska man inte göra det. Detta är något 
som jag lärt mig genom åren. 

 
En annan metod Barbro ibland använde sig av var att gå emellan de som 
bråkade eller att hitta på något retsamt att säga till dem som fick dem att 
tappa koncentrationen på konflikten. 
 

I vanligaste fall säger man bara till och så tror man att det ska 
lösa sig. Det gör det ju ibland. Annars ställer jag mig emellan 
eleverna på lektionen. Andra gånger så säger jag något retligt som 
gör att han blir lite paff.  

 
Kristina berättade om att hon hade arbetat på en skola där det var mycket 
konflikter varje dag. Lärarna kände inte att de orkade och hann med att lösa 
alla konflikter. För att inte riskera att det blev mer och mer konflikter 
började skolan med att skicka hem en lapp till föräldrarna varje gång det 
hände något. Föräldrarna skulle då prata med sitt barn och skriva på lappen. 
När lappen sedan kom tillbaka till skolan var saken ur världen. Alla lärare på 
skolan hade också kommit överens om att det var den lärare som var vittne 
till eller hört något som skulle skriva under lappen med sitt namn. 
 

På min gamla skolan hade vi lappar som vi skickade hem, för det 
var så mycket bråk, det underlättade vårt arbete. Vi ville meddela 
föräldrarna varje gång det hade hänt något. För att hinna med det 
så gjorde vi i ordning lappar, där vi skrev vad som hänt och att vi 
vill att ni pratar med barnet hemma och att lappen ska tas tillbaka 
påskriven. Det gav faktiskt effekt, det blev så tydligt.  

 

Sammanfattning 
 
Som sammanfattning av lärarnas konfliktstrategier kan man säga att det 
första steget eller första fasen är att samtliga fyra lärare är överens om att när 
en konflikt mellan elever uppstått vill de lyssna på de inblandade parternas 
versioner av vad som hänt. Detta gör de för att bilda sig en uppfattning från 
flera håll om händelsen. 
 
I steg två skiljer sig Kristinas tillvägagångssätt från de övriga. Hon beskriver 
att hon ofta går in och agerar som en domare eller den som bestämmer hur 
konflikten skall lösas. Rolf, Annika och Barbro är av uppfattningen att det 
bästa är om förslagen på lösningar kommer från eleverna själva. Barbro gör 
dock något mellanting mellan dessa varianter. Hon säger att hon tycker det 
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är bäst om förslagen kommer från eleverna själva men om det inte fungerar 
så försöker hon att lirka eleverna fram till hennes egen lösning på problemet. 
Alla fyra lärarna är överens om att de flesta konflikter löser sig under denna 
fasen eller på detta steget. 
 
Lärarna är också bestämda på att de ser alltid till att konflikter som uppstår 
reds ut. Inga problem får sopas under mattan.  
 
Barbro och Kristina beskriver också några alternativa metoder de använder 
sig av för att lösa konflikter. Barbro berättar att hon brukar ställa sig mellan 
de som bråkar och tvinga dem att sluta på det sättet. Ett annat sätt hon 
använder sig av är att göra något oväntat, det brukar göra att de blir 
överraskade och glömmer att vara osams. Kristina berättar om hur de gjorde 
på hennes förra arbetsplats. Det var en skola där det förekom mycket bråk. 
Där skickade de hem lappar till föräldrarna varje gång något hände och så 
var det föräldrarnas sak att prata med sitt barn och reda ut vad som hänt. 

 
 

Om en konflikt inte går att lösa 
 
Alla fyra lärarna förklarade att det första de gör om en konflikt inte går att 
lösa är att de kopplar in föräldrarna. Tre av lärarna, Barbro, Annika och 
Rolf, berättade att de hade bara varit tvungna att koppla in föräldrarna ett 
fåtal gånger under sin tid som lärare. Kristina beskrev däremot att hon på en 
tidigare arbetsplats kopplat in föräldrarna varje gång något uppstod. Detta 
gjordes som jag beskrivit tidigare genom att en lapp skickas hem till 
föräldrarna där man förklarar vad som inträffat och att föräldrarna får prata 
med sitt barn och sedan skriva på lappen och skicka tillbaka den till skolan. 
 

Är det en stor konflikt får föräldrarna bli indragna. (Annika) 
 
Är det så att de inte kan komma överens , de är helt låsta och 
tvärsura på varandra, då får man ta in föräldrarna och fråga vad 
det är som händer och fråga eleverna om vi ska ta in föräldrarna 
och se om vi kan lösa det här tillsammans. Jag tror inte att har 
hänt mer en eller två gånger under mina år som lärare. (Rolf) 

 
Annika berättade att när en konflikt är svårlöst kopplar hon ofta in rektorn 
som en ytterligare medlare. 
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Svåra konflikter som jag ser att det här klarar jag inte själv, då 
brukar jag koppla in rektor. Ibland är det saker som man inte går 
in i själv utan det skall vara två vuxna. Jag brukar fråga barnen 
om de vill att rektor ska vara med och oftast tycker de att det är ju 
jättebra. 

 
Rolf och Kristina hade också ibland valt att koppla in mobbningsteamet vid 
svårlösta konflikter. Kristina nämner också att ibland kanske det är bra att 
koppla in någon annan personal på skolan som kanske känner eleven på ett 
annat sätt eller har ett annat förhållande till eleven.  
 

Eller så kanske någon annan personal kan lösa den som känner 
barnen bättre. Det är viktigt att man går vidare och pratar om 
barnen i arbetslaget. Det är viktigt att ha tid för det. (Kristina) 

 
Tre av lärarna, Kristina, Rolf och Annika, berättade att när de hade haft 
svåra konflikter där eleverna inte kunde komma överens överhuvudtaget och 
de tvingats kalla in föräldrarna hade det visat sig förhålla sig så att det fanns 
en olöst eller pågående konflikt mellan de olika familjerna. Barnen tog alltså 
med sig föräldrarnas konflikter till skolan. 
 

Det kan vara föräldrarna som har en konflikt som går ut över 
barnen. (Kristina) 
 
Det har då legat nästan bråk mellan föräldrarna som sådana. 
(Rolf) 

 

Sammanfattning 
 
Annika, Barbro och Rolf berättar att de kopplar in föräldrarna om en konflikt 
inte går att lösa, men det har bara hänt vid ett fåtal tillfällen. Kristina 
berättade dock om att på hennes förra skola kopplades föräldrarna in varje 
gång det hände något. 
 
Andra tänkbara personer att koppla in om en konflikt inte går att lösa var 
rektorn, vilket Annika hade gjort vid några tillfällen. Rolf och Kristina 
däremot hade kopplat in mobbningsteamet eller någon annan personal på 
skolan. 
 
Barbro, Kristina och Rolf hade erfarenhet av att vid svårlösta konflikter hade 
det förhållit sig på det sättet att föräldrarna själva hade en konflikt.  
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Diskussion 
 
I min diskussion kommer jag att utgå från mina tre frågeställningar. 
 

• Vad har lärarna för mål med sin vardagliga konflikthantering? 
• Vilka strategier använder sig lärare av när de skall lösa konflikter 

mellan elever? 
• I vilken utsträckning får lärarnas föreställningar om konflikthantering 

stöd i litteraturen? 
 
Jag kommer i diskussionsdelen försöka koppla samman mitt empiriska 
resultat, litteraturen och egna tankar med mina frågeställningar. 
 
 

Mål med konflikthanteringen 
 
När lärarna skulle definiera vilka mål de hade med sin konfliktstrategi visade 
det sig att de hade alla olika mål. Det fanns dock ett mål som återkom i alla 
fyra berättelserna, det var att de ville att eleverna skulle lära sig att skilja på 
person och handling. Wahlström (1996) räknar upp detta som ett av hennes 
syften med den konfliklösningsmetod hon presenterar. Andra mål som hon 
vill att eleverna skall uppnå är att kunna lyssna på vad andra berättar, ha 
förståelse för andra, ha tillgång till sina egna känslor och även förstå andras. 
Dessa mål fanns också med på de intervjuade lärarnas listor över vad de 
önskade att eleverna skulle uppnå. Annika ville att eleverna skulle ha 
förståelse för varandra. Kristina hade som mål att öka elevernas empatiska 
förmåga. Att lyssna på andra var något lärarna beskrev som betydelsefullt 
när de förde konfliktlösningssamtal. Lärarna ville att eleverna skulle lära sig 
att lyssna aktivt på varandra. Ingen lärare räknade däremot upp lyssnandet 
som ett mål de hade, men jag menar att man kan ändå kalla det för ett mål 
eftersom samtliga lärarna beskriver att de vill att eleverna skall lära sig att 
lyssna på sina kamrater. Många av de mål som lärarna räknade upp som t ex 
känna sig omtyckta, vara trygga, trivas i skolan, använda ord istället för våld 
och att kunna lösa konflikter själva är mål som jag också tycker är viktiga i 
dagens skola. Även om alla mål är betydelsefulla tycker nog jag som flera av 
forskarna betonat att lyssnandet är nyckeln till framgång i 
konfliklösningssammanhang. Jag tror att om eleverna verkligen lär sig att 
lyssna på varandra så skulle många missförstånd och konflikter inte ens 
uppstå. Genom att lyssna på vad en kamrat känner och upplever kan det 
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skapa förutsättning för att känna empati för kamratens upplevelser. När man 
i en klass lyckats skapa empati för varandra tror jag att det också kommer 
leda till att man i större utsträckning kan acceptera varandras olikheter och 
tycka om varandra för den person man är. 
 
Många av de mål som lärarna har beskrivit (som trivsel, trygghet, känna sig 
omtyckta m. m.) har inte lyfts fram i någon av den litteratur jag bearbetat. 
Det tror jag beror på att många av de mål som lärarna räknade upp inte är 
isolerade till konfliktsituationer. De har mer att göra med att skapa ett gott 
klassrumsklimat i allmänhet. Genom att skapa ett gott klassrumsklimat kan 
läraren med hjälp av dessa mål också förebygga att vardagliga konflikter 
uppstår. Litteraturen jag läst koncentrerar sig på mål som enbart har att göra 
med konfliktsituationer. Många av lärarnas mål är mål som uppnås på annat 
sätt. Ett sätt kan vara att prata och diskutera i klassen om vad som är viktigt 
för att man skall trivas och ha det bra i skolan. Nemert (1997) har förslag på 
hur man kan arbeta med att skapa ett gott klassrumsklimat. Hon menar att 
elever kan lära sig mycket av att diskutera påhittade konflikter. Det har visat 
sig, säger Nemert (1997), att om barn fick diskutera konflikter utvecklade de 
en större empatisk förmåga. Barnen blev öppnare och tryggare, vilket 
förbättrade klassrumsklimatet. Hon menar vidare att när klassrumsklimatet 
blev bättre ledde det till att barnen blev vänligare och hänsynsfullare. De 
ökade också sin förmåga och vilja att lösa konflikter själva. Av egen 
erfarenhet från praktik vet jag att i klasser där det är en härlig stämning 
uppstår det färre antal konflikter än i klasser där man inte har lika gott 
klimat. 
 
Ett mål jag som lärare kommer att ha är att jag vill lära eleverna att lyssna på 
varandra. Jag har insett hur viktigt det är att eleverna verkligen lyssnar på 
varandra. Många missförstånd och konflikter kan klaras upp på detta sätt. 
Lyssnandet har, som jag beskrivit tidigare i mitt arbete, en avgörande roll i 
konfliktlösningen. För att eleverna skall våga berätta för sina kamrater vad 
de känner och upplever är det betydelsefullt att de känner sig trygga och 
trivs med sina kamrater. Så mitt andra mål är att försöka skapa ett gott 
klassrumsklimat där eleverna trivs och respekterar varandra. En god 
stämning gör att många osämjor och spänningar elimineras. Det gör också 
att det blir en bättre inlärningsmiljö, vilket är ett viktigt mål för varje lärare 
att uppnå. 
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Lärarnas konfliktstrategier 
 
När jag ställde frågan till lärarna "Kan du berätta om hur du vanligtvis löser 
vardagliga konflikter mellan elever?" kom det inget svar direkt utan det blev 
en stunds tystnad. När de sedan började prata hade de mycket att berätta. Jag 
tror att lärare gör mycket i vardagen utan att alltid fundera på hur eller varför 
man gör på ett visst sätt. Det kan också vara så att lärarna uppfattar det som 
ganska svårt att sätta ord på hur de går till väga när någon konflikt uppstått i 
klassen. 
 
Det fanns något som återkom i alla fyra berättelserna, nämligen att alla var 
överens om att det viktigaste att göra när några elever är osams är att lyssna 
på vad eleverna har att berätta. De beskrev sin roll som mer passiv och 
lyssnande. Att lyssnandet är högst väsentligt är något som samtliga av de 
forskare jag behandlat i min litteraturstudie betonar. Wahlström (1996) 
beskriver den tredje  
partens roll, alltså läraren, som vägledande, medlande och aktivt lyssnande. 
 
Lärarens roll som en tredje neutralpart är något som flera av forskarna 
beskriver som en viktig person i konfliktutredningen. Brännlund (1991) 
beskriver att man i en konflikt behöver utomstående hjälp, en tredje part. 
Den tredje partens roll i det hela är att försöka minska rädslan mellan de 
inblandade, genom att uppnå ökad ömsesidig respekt mellan parterna. De 
Bono (1986) är också övertygad om att en tredje part är viktig. Han 
beskriver inte den tredje parten som passiv och medlande utan mer som en 
part med lika stort inflytande som de övriga två parterna. Han menar att den 
tredje parten skall komma med egna förslag under samtalet. Den enda av 
lärarna som beskrev att hon ibland kom med egna förslag på lösningar var 
Kristina. Barbro beskrev att hon hade tänkt ut lösningar men att hon inte 
alltid uttalade dem direkt utan hon försökte istället på annat sätt styra 
parterna till hennes lösning. Jag är själv av den uppfattningen att jag inte 
tycker att tredje partens uppgift är att styra och komma med lösningar själv. 
Jag tycker det är viktigare att eleverna själva skall lösa sin konflikt och inte 
läraren. Wahlström (1996) kallar sin konfliktlösningsmetod för 
medlingsprocessen. Med medling menar hon en process där en tredje part 
ingriper i konflikten. Den tredje partens roll är inte att bestämma vad som 
skall göras eller fastställa bindande överenskommelser. Uppgiften är istället 
att vägleda de inblandade till en lösning, som de själva formulerat, valt och 
kommit överens om tillsammans. En annan viktig uppgift för den 
tredjeparten är att lyssna aktivt. Nemert (1997) säger att lärarens roll under 
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samtalen är att vara handledare som endast lotsar eleverna till att 
självständigt lösa konflikterna. De erfarenheter jag har av att lösa konflikter 
mellan elever är att det ofta räcker om man som lärare verkligen lyssnar på 
vad eleverna har att berätta. Eleverna vill egentligen inte vara osams och blir 
därför ofta snabbt sams om de bara fått prata av sig och blivit 
uppmärksammade för vad de upplevt och känt. Detta är något som Crum 
(1991) beskriver som avgörande för att en konflikt skall lösa sig. Han säger 
också att själva återberättandet av händelsen kan fungera som upplösning av 
de negativa känslor man har i konflikten.  
 
Maltén (1998) anser att vi människor agerar olika i konfliktsituationer 
beroende på vilket synsätt vi har på själva fenomenet konflikt. Det finns de 
som ser konflikter som något naturligt, det finns de som ser konflikter som 
något energikrävande, negativt och obehagligt och det finns de som upplever 
att konflikter är vitaliserande och utvecklande. Lärarna jag intervjuat har 
synen att konflikter är en naturlig del av vardagen. I en klass kommer det 
alltid någon gång att uppstå konflikter, det är oundvikligt. De säger samtidigt 
att om det i en klass förekommer mycket konflikter blir de energikrävande 
och tar för mycket tid från annat, då framförallt undervisningen. Den enda av 
lärarna som beskrev att hon upplevt att det förekom mycket konflikter var 
Kristina. Detta gjorde att lärarna inte orkade eller hann med att reda ut 
konflikterna som hela tiden uppstod. De var tvungna att hitta en alternativ 
strategi för att kunna bedriva någon undervisning överhuvudtaget. De 
började skicka hem lappar till föräldrarna när något hände. Det blev då 
föräldrarnas sak att prata med sina barn och reda ut vad som hänt. 
 
Av de befintliga metoder för konfliktlösning som jag tagit del av, Wahlström 
(1996), Nemert (1997) och Brännlund (1991), har jag funnit att de har första 
steget eller fasen gemensamt. Samtliga uppger att första fasen eller steget är 
att definiera problemet. Det är här eleverna får berätta sin version av vad 
som hänt så att man tillsammans kan enas om vad som är problemet. Även 
lärarna är ense om att de vill alltid ta reda på vad som hänt först innan de går 
vidare för att försöka lösa tvisten. Om man sedan går vidare och studerar de 
tre olika metoderna närmare (Wahlström (1996), Nemert (1998) och 
Brännlund (1991)) kan man se att deras metoder skiljer sig något åt på de 
olika stegen. De har dock ett steg till gemensamt. Det är det steget då de 
olika parterna skall försöka hitta lösningar på problemet. Lärarnas 
konfliktstrategier har endast steg ett (definiera problemet) och steget (hitta 
lösningar på problemet) gemensamt med forskarna. Lärarna menar att de 
flesta konflikter klaras upp vid det sistnämnda steget och det behövs därför 
inga fler steg i de flesta fallen. Detta har Crum (1991) också kommit fram 
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till att det är själva återberättandet som ofta är den upplösande faktorn. Han 
menar att det kan ofta räcka med att någon lyssnar på vad man har att säga 
för att konflikten skall lösa sig. Skulle den inte lösas så förklarar han att 
problemet kommer att lösa sig när båda parter samverkar för att försöka hitta 
lösningar. När båda parter samverkar för att hitta lösningar känner båda 
ansvar för att de sedan genomförs.  
 
Att lärarna inte har en specifik metod i flera steg som de följer då de skall 
lösa konflikter mellan barn som Nemert (1998) och Wahlström (1996) 
förordar kan bero på att de har den erfarenheten att som Brännlund (1991), 
Crum (1991) och De Bono (1986) säger, det finns inte en metod som 
fungerar på alla elever i alla situationer. Jag kan själv tänka mig att det också 
beror på den tidsbrist som man har som lärare. Du kan inte alltid vid varje 
konflikt tillfälle sätta dig ner och följa en metod stegvis. Du skulle kanske då 
inte få göra annat än att lösa konflikter. Det kan också bero på att elevernas 
konflikter oftast är mindre allvarliga vilket gör att de går relativt lätt att lösa. 
De behöver bara lite hjälp av en vuxen att reda ut vad som hänt och få tid att 
lugna känslorna. Det kan räcka med handledning från läraren för att de sedan 
skall kunna enas om hur problemet skall lösas. 
 
Kristina var den lärare som inte direkt förklarade att hon tyckte att det var 
bäst om förslaget på lösning kom från eleverna. Hon beskrev istället att hon 
ofta gick in och gav förslag på lösningar eller talade om vem som skall göra 
vad för att lösa konflikten. De Bono (1986) var den av forskarna som tyckte 
att den tredje parten skulle ha lika stort inflytande som de andra parterna. 
Han förklarade att den tredje parten, alltså läraren, får komma med egna 
förslag och idéer. Förslagen behöver enligt De Bono inte komma enbart från 
de två parter som är inblandade i konflikten. Personligen tror jag att Kristina 
ibland övergår från att vara en neutral part till att vara en aktiv del i 
processen därför att hon arbetar med elever i de lägre åren av grundskolan. 
När barnen är yngre har de svårt att se saker från någon annans synvinkel. 
De är väldigt egocentrerade. (Jämför med Piagets tankar om barnets 
utvecklingsstadier). Detta gör att det kanske krävs att någon vuxen ibland 
går in och talar om vad man får och inte får göra. Det kan också vara så att 
konflikterna ofta är av sådana art att Kristina som lärare faktiskt kan gå in 
och säga vad man får och inte får göra. Det kan handla om att någon brutit 
mot skolans regler eller mot sociala normer om hur man beter sig mot 
varandra. För yngre barn är det inte alltid självklart hur man skall vara mot 
varandra. De kan därför behöva någon vuxen som förklarar och visar på 
bättre sätt i det sociala samspelet. 
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Annika beskrev att hon ofta skriver ner vad eleverna berättar och att det 
fungerar som ett protokoll över vad som sagts är Annika. Wahlström (1996), 
Brännlund (1991) och Crum (1991) tycker att det kan var bra att skriva ett 
protokoll på vad som bestämts under konfliktsamtalet. Jag tycker att det kan 
vara bra att göra det vid större konflikter där det kan bli så att konflikten inte 
går att lösa vid första samtalstillfället utan man tvingas fortsätta vid ett 
senare tillfälle. När detta inträffar kan det vara bra att ha ett kontrakt att 
återvända till så att man inte glömmer vad som bestämdes och sades vid 
första mötet. Det kan också vara bra då man vill följa upp och se så att 
parterna håller sin del av avtalet. 
 
Kristina, Rolf och Annika har erfarenhet av att vid de tillfällen då en konflikt 
mellan två elever varit svårlöst förhållit sig så att det finns en ouppklarad 
konflikt mellan elevernas föräldrar. Wahlström (1996) menar att vid 
svårlösta konflikter är det ofta starka känslor inblandade. Det ligger nästan 
alltid några tidigare konflikter som inte retts ut. Att det förhåller sig på detta 
viset tror jag kan bero på att föräldrarnas ilska och ouppklarade osämja 
smittar av sig till barnen som tar på sig föräldrarnas konflikt. Konflikter av 
den här typen kan vara svåra att reda ut i skolan. Här tycker man att 
föräldrarna borde ta sitt ansvar och försöka enas för barnens skull.  
 
Jag har också under arbetets gång bildat mig den uppfattningen att det inte 
går att använda sig av en specifik konfliklösningsmetod. Därför att varje 
konfliktsituation är olik den andra. Konflikter mellan människor är alldeles 
för komplexa för att kunna hanteras efter en viss mall. Varje individ som 
hamnar i en konflikt är också unik. Pågrund av en otroliga mångfalden av 
individer med olika egenskaper, förutsättningar och erfarenheter går det inte 
att bearbeta konflikter utifrån en färdig metod eller modell. Jag håller med 
Brännlund (1991) och De Bono (1986) när de säger att det inte finns en 
generell metod som fungerar i alla lägen, men som Brännlund (1991) säger 
så finns det både teknik och metodik på området. Jag har därför insett att jag 
som lärare har en viktig roll att fylla i en konfliktsituation. Min uppgift som 
tredje part är att leda och strukturera konfliktsamtalet. Genom min 
handledning vill jag lära eleverna att kunna ta ansvar för och reda ut sina 
egna konflikter, så att jag inte alltid behöver finnas vid deras sida då de 
hamnar i bråk. Jag håller inte riktigt med De Bono (1986) när han säger att 
den tredje partens roll är att själv komma med förslag på lösningar. Jag är 
tveksam därför att jag tror inte att eleverna, i samma utsträckning, lär sig att 
komma med egna kreativa förslag på lösningar till konflikterna om jag hela 
tiden kommer med färdiga lösningar. Jag tror inte heller att det är rätt metod 
för att hjälpa eleverna att bli självständiga och ansvarstagande individer. 
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Avslutande reflektion 
 
När jag nu är färdig med mitt examensarbete och funderar över vad jag 
erhållit för ny kunskap kan jag se att jag har fått många av mina egna tankar 
och funderingar om konfliktlösningsstrategier rättfärdigade. Dels genom den 
litteratur jag läst men också av de lärare jag intervjuat. Jag har också insett 
att konfliktlösning och social kompetens hör samman. Genom att öka 
elevernas sociala förmåga kan de också bli bättre på att bearbeta och lösa 
konflikter. För att öka elevers sociala kompetens kommer jag att på ett 
medvetet sätt arbeta kontinuerligt med gruppdiskussioner där man pratar 
mycket om etik och relationer. Genom att öppet diskutera konflikter som 
uppstår i klassen kommer det inte att finnas en massa outredda konflikter 
som ligger och gror och exploderar en dag. Ju mindre konflikter som uppstår 
i en klass desto bättre blir stämning i klassen. Genom ett gott 
klassrumsklimat har man vunnit mycket. Resultatet kommer bli glada, 
harmoniska, vänliga och respekterande elever som får tid och lust att 
inhämta ny kunskap. Trots att du som lärare arbetar medvetet med att skapa 
ett gott klassrumsklimat har jag nu insett att konflikter är en naturlig del i 
alla grupper. Det går inte att undvika att de uppstår med jämna mellanrum, 
men genom medveten träning och med en envis målsättning tror jag att man 
kan eliminera många konflikter. 
 
Som avslutning skulle jag vilja säga att det har varit väldigt intressant och 
lärorikt att fördjupa sig inom konfliktområdet. Jag har ännu bara hunnit 
skrapa lite på ytan, det finns mycket mer att läsa och undersöka på området. 
Om jag själv skulle fortsätta inom samma område skulle jag nog inrikta mig 
mer på att studera hur barns sociala kompetens är kopplad till deras förmåga 
att lösa konflikter. Jag skulle också kunna tänka mig att undersöka hur man 
som lärare skapar ett gott klassrumsklimat så att konfliktsituationerna 
minskar i antal. 
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Bilaga 1 
 
 
 

Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta om hur du vanligtvis löser vardagliga konflikter mellan 
barn? 

 
 

2. Kan du ge ett exempel på en situation då du lyckats lösa en konflikt? 
 
 

3. Har du provat andra sätt att lösa konflikter på? 
 
 

 
4. Kan du beskriva om/varför du känner att den ena metoden fungerar 

bättre än den andra? 
 
 

5. Vad vill du uppnå eller vilka mål har du med 
konfliktlösningsmetoden? 

 
 

6. Hur känner du dig när du lyckats lösa en konflikt? 
 
 

7. Vad gör du om en konflikt inte går att lösa? 


