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1 Inledning

Skolan är en plats med många olika människor som har varierade synsätt och värderingar. De
ska vistas på samma yta och skolan är därför en grogrund för konflikter. Konflikter uppstår
ofta i en människas liv och därför är det viktigt att som lärare aktivt hantera
konfliktsituationer som uppstår i skolan och att stödja och hjälpa eleverna vid
konflikthantering. Detta för att få ett fungerande och harmoniskt klimat i skolan och för att
alla ska trivas och må bra.

Då jag inom kort får ut min lärarexamen och ska ge mig ut i arbetslivet känner jag att jag
måste tillägna mig mer kunskap om konflikter och konflikthantering. Jag anser att jag inte är
tillräckligt förberedd för att kunna hantera konflikter eftersom det i utbildningen inte ingår
som obligatoriskt moment. Under min slutpraktik var jag i en klass rik på konflikter och då
väcktes funderingar och frågor kring ämnet. I detta arbete ska jag försöka belysa dessa frågor.

1.1 Syfte och problemformulering

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka konflikter som kan förekomma mellan
mellanstadieelever samt beskriva några av de teorier som litteratur på området tar upp om
konflikter och konflikthantering. Arbetet ska ge en övergripande bild av vilka konflikter som
kan förekomma mellan elever i tio- tolvårsåldern i klassrummet och på raster, utomhus
respektive inomhus samt hur dessa hanteras av eleverna själva och av lärarna.

För att ytterligare klargöra syftet med arbetet har jag har valt att fördjupa mig i följande
frågeställningar:

• Vilka konflikter förekommer mellan elever under lektioner inomhus respektive utomhus?
• Vilka konflikter förekommer mellan elever på raster inomhus respektive utomhus?
• Hur kan dessa konflikter hanteras?

1.2 Metod och genomförande

Jag har valt att göra en litteraturstudie för att få en djupare kunskap om konflikter och
konflikthantering samt för att definiera begreppet konflikt. Vidare gör jag en empirisk
undersökning, i form av intervjuer, då den passar mitt arbete bäst. Denna ger mig en närhet till
undersökningsobjekten, en praktisk förankring och en djupare förståelse för hur verkligheten i
skolan ser ut när det gäller konflikter. Inledningsvis fördjupar jag mig i litteratur kring olika
typer av konflikter, konflikter mellan elever och konflikthantering samt vad läroplanen tar upp
om ämnet. Insamlingen av materialet till undersökningen sker genom intervjuer med lärare
och elever på en skola som jag tidigare varit i kontakt med. Skolan har endast en klass som är
åldersintegrerad från tioåringar till tolvåringar. Det är tre lärare som arbetar i klassen samt en
fritidspedagog. Det finns en risk att  denna skolsituation kan skilja sig från skolor där det inte
är åldersintegrerat. Jag har valt att begränsa mig till en skola, eftersom jag, för att komma
fram till något representativt resultat skulle behövt undersöka ett stort antal skolor och det
fanns inte tid till detta. Valet av att både intervjua lärare och elever grundar sig på en
möjlighet att få en bredare undersökning. Lärarna kanske uppfattar konflikter som eleverna
inte gör eftersom de är dolda för dem och eleverna i sin tur kan uppmärksamma konflikter
som lärarna inte ser. Jag har först gjort en årsindelning sedan en könsuppdelning för att få en
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så stor bredd som möjligt. Detta för att det kan skilja sig mellan olika konfliktyper och
hanteringsmetoder mellan åren och könen. Jag har däremot inte valt att undersöka skillnaden
mellan könen eller åldrarna för detta skulle inte uppfylla mitt syfte med undersökningen utan
jag har valt denna undersökningsmetod för att få en så bred representation av mellanstadiet
som möjligt. Två elever från varje år valdes slumpmässigt ut genom lottning. Intervjufrågorna
formulerades olika till lärarna och eleverna eftersom eleverna kanske inte skulle förstå
begreppet konflikt.

Jag valde att göra intervjuer för att få en personlig kontakt med intervjuobjekten. Jag kunde då
ställa följdfrågor för att få ett mer utförligt svar eller ett förtydligande. Nackdelen med denna
metod kan vara att jag ställde olika följdfrågor och detta gav olika svar. Frågorna kan också
ha varit ledande. Vid intervjutillfällena använde jag bandspelare och förde korta anteckningar.
Jag har gått igenom alla intervjuer flera gånger för att hitta mönster och slutligen analyserat
materialet.
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2 Teori

För att ge en bakgrund till min undersökning och för att öka förståelsen för begreppet konflikt
inleder jag med detta kapitel där jag klargör definitionen och de olika komponenter som
innefattas av ordet konflikt. Jag kommer även att nämna något av den teori som finns på
området konflikthantering i litteraturen, vad som står skrivet om konflikter mellan elever samt
vad läroplanen tar upp om konflikter.

2.1 Definition av konflikter

Konflikter har varierad betydelse för olika människor. För en del kan minsta lilla motsättning
ses som en konflikt medan det för andra krävs en öppen strid. Vi använder ett överflöd av
synonymer till begreppet konflikt; oenighet, gräl, meningsskiljaktighet, fejd, tvist, slitning,
motsättning, friktion och så vidare. Allt detta gör det svårt att ge en tydlig definition av
konflikter. Därför presenterar jag här några olika definitioner på vad en konflikt är.

Ordet konflikt härstammar från det latinska ordet Conflictus som betyder sammanstötning.
Motsättning, tvist eller strid används ofta som synonymer. (Ellmin 1985, s.24)

Crum anser inte att konflikt är detsamma som strid. En konflikt är varken positiv eller negativ
utan neutral, den bara är. ”En konflikt är helt enkelt ett kraftfält som blandas och samverkar.”
(Crum 1991, s. 34)

En annan definition på konflikt är att ”två eller flera personer inte uppnår det de behöver eller
önskar och aktivt söker sina egna slutmål”. En konflikt är en situation mellan människor som
är bundna till varandra och där minst en av dem känner ilska gentemot den andra och är
kritisk till den andras handlingar. (Esbjörnsdotter 1994, s.19)

De Bono menar att en konflikt är ”… en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar
eller inriktningar. Ordet konflikt refererar till existensen av en sådan kollision” (DeBono1986,
s.15).

I det fortsatta arbetet använder jag De Bonos definition av begreppet konflikt då jag anser att
den stämmer bäst överens med min åsikt på vad en konflikt är.

2.2 Olika typer av konflikter

Konflikter finns på alla nivåer i samhället och de brukar delas in i individ-, grupp- och
organisations-/samhällsnivå (Ellmin 1985, s.12, Carlander Larsson 1989, s.5, Lennér Axelson
& Thylefors 1996, s.174-176). I min undersökning har jag begränsat mig till konflikter mellan
människor, på gruppnivå, men jag kommer även att nämna de andra typerna då dessa kan leda
till konflikter på gruppnivå samt att konflikter ofta innehåller komponenter från varje nivå.

Konflikter på individnivå, inom den enskilda människan, kan uppkomma när man känner
frustration över att inte kunna uppnå flera mål samtidigt eller försöker tillfredsställa olika
behov samtidigt. Denna frustration kan leda till intrapsykiska konflikter, det vill säga
konflikter inom individen. Gruppkonflikter, interpersonella, kan också uppstå som en följd av
frustration men även om gruppmedlemmarna har olika mål och intressen.
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Organisationskonflikter bottnar i organisationens utformning, vad man har för mål, syfte,
resurser och roller. Konflikter uppstår när det uppkommer osäkerhet och otydlighet i
organisationen när resurserna inte räcker till eller när målen inte går att förena. Konflikter
utifrån samhället bildas mellan olika samhällsgrupper när de har olika intressen (Ellmin 1985,
s.27 - 34, Lennér Axelson & Thylefors 1996, s.27 - 30).

Figur 1. En kategorisering av konflikttyper (Lennéer Axelsson & Thylefors 1996, s.175)

Många konflikter uppstår genom att det finns olika typer av meningsskiljaktigheter mellan de
inblandade i en interpersonell konflikt. Även dessa delas in i olika typer av konflikter. Vissa
konflikter kan beskrivas utifrån endast en av dessa kategorier. I mer allvarliga konflikter
brukar de emellertid gå in i varandra.

Granér gör en indelning mellan relationskonflikter, sakkonflikter, värderingskonflikter och
intressemotsättning (Granér 1994, s.149 & 150). Relationskonflikter innebär att de som är
involverade ogillar något hos motparten. En person eller hans beteende framkallar irritation,
ilska eller rädsla. I en skolsituation kan det handla om en elev som stör en klasskamrat och
denne blir irriterad på detta. Vid sakkonflikter rör det sig om helt sakliga frågor, ett exempel
kan vara att två elever är oense om vems penna det är. Sak och person utgör ofta en enhet och
kan dock vara svåra att åtskilja. Detta leder ofta till att vi tycker illa om hela personen när det
endast är personens åsikter eller handlingar vi ogillar. Intressemotsättningar handlar om hur
något ska fördelas och det är oförenliga mål som ligger till grund för konflikten. Alla
inblandade vill ha något som det endast finns en begränsad mängd av, exempelvis vill två
elever läsa ur samma bok som det endast finns ett exemplar av. Det går alltså inte att
tillgodose allas behov. Områden för intressemotsättningar kan vara otillräckliga resurser,
kamp om status, makt eller andra saker samt sociala roller Värderingskonflikter behandlar
vilka värderingar människor har, deras personliga smak. Till exempel vilken färg som är
finast eller vilket TV program som är bäst (Granér 1994, s. 149 &150).

Ellmin tar upp konflikttyper som har likheter med relationskonflikter och sakkonflikter och
dessa är manifesta- och underliggande konflikter. Ett exempel på manifesta konflikter kan
vara att två pojkar bråkar om den enda basketbollen på skolan. Det är den mest tydliga
konflikten. Om pojkarna bråkar om bollen för att de inte tycker om varandra är konflikten
underliggande, bollen är bara en ursäkt för att ge sig på varandra. Olikheter i fråga om medel
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att nå ett mål kan också leda till konflikter. Alla elever i en grupp kan vara överens om vad
deras grupparbete ska handla om men de är oense om hur de ska lägga upp arbetet och gå
vidare (Ellmin 1985, s.38).

Enligt Ahrnefeldt, Berner och Ellmin kan en konflikt också vara medveten respektive
omedveten. En individ kan vara omedveten om orsakerna till konflikten eller om själva
konflikten i sig. Har en individ till exempel smärtsamma minnen och upplevelser från
barndomen kan konflikten förbli omedveten. Inga konflikter är helt fria från omedveten
påverkan men vissa är jämförelsevis fria. I dessa konflikter är individen medveten om skälet
till konflikten. De medvetna konflikterna kan vara dels öppna och dels dolda. En öppen
konflikt är erkänd av de inblandade även om den inte är accepterad. De inblandade talar om
den och förslag till lösningar kan vara många. En dold konflikt är förnekad av de inblandade
men alla är medvetna om att konflikten finns. Den sopas gärna under mattan och ju mer som
sopas dit desto svårare blir konflikten att lösa (Ahrnefeldt & Berner 1992, s.44 – 49, Ellmin
1985, s.39 & 40).

Det finns också en indelning mellan konstruktiva och destruktiva konflikter, som Ellmin gör.
Om en konflikt är konstruktiv är parterna nöjda med resultatet och anser att de vunnit något
för framtiden. En konflikt där parterna är missnöjda med utfallet, och anser sig förlorat något
har klara destruktiva benägenheter (Ellmin 1985, s.39).

2.3 Konflikthantering

Jag har valt att inrikta mig på att beskriva teorier om konflikthantering istället för
konfliktlösning då konfliktlösning kan betyda en lång och svår process. Om en konflikt ska
kunna lösas måste de inblandade bli överens genom att kunna enas om en uppfattning eller en
synpunkt. I en konflikt spelar ofta känslor in och alla inblandade anser att de har rätt utifrån
sitt synsätt. Detta leder till att det inte finns någon möjlig utväg till en enda lösning på en
konflikt. En konflikt kan sålunda endast hanteras (Brännlund 1991, s.125). Att hantera en
konflikt innebär att försöka analysera orsakerna till konflikten samt att försöka hitta lämpliga
alternativ till hantering av dessa. Eftersom konfliktorsakerna kan vara många och det finns
flera olika sätt att se på konflikter finns det ingen generell metod för konflikthantering. Varje
konflikt måste hanteras utifrån den aktuella situationens omständigheter och villkor (Ellmin
1985, s.72).

Granérs (1994) teori om hur konflikter kan hanteras utgår från fyra olika sätt. Maktutövning
innebär att någon i en maktposition avgör hur en konflikt ska hanteras. Denna strategi
fungerar bara om de inblandade är överens om att den som utövar makten har rätt till detta.
Det beror också på vilken typ av konflikt det gäller och på vilket sätt makten används. En
sakkonflikt kan hanteras på detta sätt, ett exempel på detta kan vara en grupp elever som är
oense om exempelvis en boll och inte kan enas om vem som ska få leka med den. De
bestämmer istället tillsammans att läraren får avgöra vem som ska få leka med bollen. Det
finns dock en risk att konflikten blir dold vid en maktutövning och kan blossa upp igen,
särskilt om personen med makt utövar bestraffning. Ett annat sätt att hantera konflikter är
genom omröstning där majoritetens åsikter blir gällande. Det gäller även här att alla är
överens för att majoriteten ska få bestämma. Om konflikten är densamma som i exemplet
ovan blir det majoriteten som genom röstning bestämmer vem som ska få leka med bollen.
Omröstning fungerar dock bättre i stora grupper än i små där det endast är att rekommendera
om ett beslut måste fattas snabbt. Denna metod leder ofta till att konflikten låser sig då de
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inblandade slipper mötas för att finna en gemensam lösning och den medför att en part alltid
blir förlorare. Genom en kompromiss kommer parterna överens om gemensamma
medgivanden. Detta är först och främst användbart vid intressemotsättningar. Kompromissen
innebär till skillnad från omröstningen att båda parter får sina behov tillfredsställda till viss
del. I jämförelse med det fjärde sättet att hantera konflikter, genom samförstånd, blir båda
parterna förlorare vid en kompromiss. Samförstånd betyder att parterna kommer fram till en
ömsesidig förståelse i en öppen och direkt kommunikation. Det kan betyda att en ny lösning
som tillfredsställer allas behov hittas eller att alla blir överens om en gemensam utgångspunkt.
Denna metod att hantera konflikter är den enda av dessa fyra som är konstruktiv. Eftersom  att
alla blir vinnare bör denna metod därmed dominera i klassrummet för att få en väl fungerande
grupp. De andra tre metoderna som är destruktiva bör bara fungera som komplement (Granér
1994, s.152-154).

Ett annat sätt att hantera konflikter är att använda sig av en, av Brodal och Nilsson kallad,
diagnosmodell. Den går ut på att först skapa sig en så fullständig bild av situationen som
möjligt utan att ta ställning och dra slutsatser. Därefter görs en diagnos av situationen, det vill
säga en avläsning av bilden. För att kunna göra en diagnos krävs ett objektivt förhållningssätt
till situationen. Vad gäller sakfrågan? Vad har hänt? Bakgrunden och förloppet framkommer
genom de inblandades olika versioner. Därefter undersöks vilka som är inblandade i
konflikten, vilka relationer de har till varandra och vilka förväntningar parterna har. Det gäller
att hitta det som ligger bakom konflikten för att kunna formulera kärnfrågan. Slutligen är det
viktigt att undersöka om personerna som är inblandade i händelsen uppfattar den som en
konflikt eller som en diskussion där de fortfarande har respekt för varandra. Konflikten måste
hanteras utifrån hur de inblandade uppfattar den. Genom att göra en diagnos blir
sammanhangen tydligare. Om de inblandade får delta vid skapandet av diagnosen, får de en
bild av utvecklingen utan att behöva återuppleva den (Brodal & Nilsson 1996, s.18 & 19).

Trepartssamtal är ännu en metod vid konflikthantering som Ljungström förespråkar. Den
innebär att till exempel läraren har samtal med den/de elever som är inblandade i konflikten.
Var och en får berätta sin version av det som hänt, i flera etapper, utan att bli avbruten av den
andra eleven. Läraren kan dock avbryta för att förtydliga det som hänt. Det gäller att läraren
uppfattar de inblandades versioner. Därefter gör läraren en egen tolkning av situationen efter
varje etapp och försöker få eleverna eniga om den då det ofta rör sig om missförstånd. När
eleverna berättat vad som hänt och är överens om hur det har gått till genom lärarens
tolkningar fördelar läraren skulden mellan eleverna. Detta är viktigt för att eleverna ska bli
nöjda och för att konflikten inte ska blossa upp igen. Ibland kan det vara tydligt att en elev har
orsakat konflikten och att den andra har liten skuld men det är ändå viktigt att eleven med lite
skuld får kritik, då går båda som vinnare ur konflikten och ingen behöver förlora ansiktet
(Ljungström 1994, s.8 & 9).

 En undersökning av Andrej Szklarski (1997) visar att barn hanterar konflikter på tre olika
sätt, genom offensiv -, defensiv - eller enande konflikthantering. Offensiv konflikthantering
innebär alltid någon slags kamp, de inblandade vill avgöra konflikten till deras egen fördel
och ingen hänsyn tas till motpartens känslor eller behov. För att nå detta mål används olika
medel som argumentation, psykisk press, fysisk press eller bestickning. Används
argumentation som ett medel är målet att vinna över motparten genom att skaffa sig övertaget,
man argumenterar för att visa att man har rätt och för att få sin vilja igenom. Vid psykisk
press är även här målet att vinna över motparten. Genom att psykiskt trycka ner motparten får
det honom att tvivla på sin egen förmåga att hantera situationen. Om konflikten hanteras
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genom fysisk press används någon form av våld för att vinna. Bestickning innebär att barnen
försöker muta motståndaren för att få sin vilja igenom.

I en defensiv konflikthantering försöker barnen försvara sig från ett angrepp från
motståndaren genom flykt, vädjan om hjälp eller skingring. Om barnen tar till flykt lämnar de
konflikten som den är genom att fysiskt lämna platsen. Vid vädjan om hjälp vänder sig barnen
till en tredje person, oftast en lärare, för att slippa hantera konflikten själva eller för att de har
misslyckats med att göra det. Används skingring som konflikthantering försöker en tredje
person stoppa eller sära på parterna i konflikten. Situationen bryts och lämnas som den är.

Den tredje konflikthanteringsmetoden, enande konflikthantering, betyder att de inblandade
visar hänsyn till varandras åsikter och behov. Relationerna mellan parterna är ömsesidiga och
hanteringen är varken försvarsinriktad eller offensiv. Eleverna kommer gemensamt fram till
en för alla acceptabel slutsats med hjälp av förhandling, källgranskning, medling eller
konsilians. Förhandling går ut på att eleverna genom kommunikation når fram till något som
godtas av alla. Den andra kategorin av enande konflikthantering är källgranskning, parterna
tar då hjälp av en pålitlig källa som kan vara skriftligt material eller en person ”som vet”. Vid
medling ingriper en utomstående person för att hjälpa eleverna i konflikten att komma fram
till en överenskommelse. Det fjärde alternativet, konsilians, medför att sakfrågan kommer i
skymundan, parterna visar att saken inte är viktig och att de har förståelse för varandras
ställningstaganden. De kan visa detta genom gester som till exempel skaka hand, be om ursäkt
eller att bagatellisera (Szklarski 1997, s.2-11).

2.4 Konflikter mellan elever

Det finns inte mycket skrivet om vilka konflikter som förekommer mellan elever men jag
kommer här att ta upp några undersökningar som finns dokumenterade för att kunna jämföra
med mitt resultat.

Hansén och Herolf (Ellmin 1985, s.46) har genomfört flera undersökningar kring elevers
konflikter i skolan och kommit fram till att den vanligaste orsaken till att konflikter uppstår
bland elever i sju- till tolvårsåldern är oenighet om vem som ska bestämma. Det vanligaste
konflikbeteendet i dessa åldrar är muntliga gräl och konflikten upphör vanligast genom att
någon ger upp för den andras vilja eller att den upphör utan någon som helst förlikning.

I en annan undersökning kallad samarbetsvanor och samarbetsattityder har elever tillfrågats
vilka orsakerna är till att de blir osams med en klasskamrat. Undersökningen visar att det är
flera skäl som angivits. Dessa är att klasskamraten pratar illa om eller skvallrar  på eleven i
fråga eller på någon annan, att klasskamraten retas med eleven eller stör vid skolarbete samt
att de inte har samma åsikter (Ellmin 1985, s.53).

Enligt en undersökning genomförd av Maria Wagenius (1996, s.15), där sju lärare deltog,
uppstår 90 % av konflikterna mellan elever under raster. Dessa kan handla om leksituationer
då slag och knuffar förekommer eller om elever som smiter ifrån sitt ansvar. De resterande 10
% av konflikterna uppkommer i klassrummet när en elev stör en annan, när eleverna ska
arbeta i par eller grupp, när någon/några elever förstör för någon klasskamrat samt när
någon/några elever bryter mot de regler som gemensamt satts upp gällande hur man uppträder
mot varandra. De vanligaste konflikterna är alltså relationskonflikter som handlar om
förhållande mellan människor och undersökningen visar att det vanligaste konfliktbeteendet
är muntliga gräl.
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Linda Blomqvist (1998, s.18 & 19) har intervjuat tolv lärare om vilka konflikter de som lärare
har att ta itu med. Undersökningen visar att de konflikter som förekommer mellan elever är
vardagskonflikter, rättvisekonflikter och raskonflikter. Vardagskonflikter handlar om att
eleverna blir oense om saker eller att någon stöter emot en klasskamrat. Rättvisekonflikter
behandlar regler som inte följs eller fusk i leksituationer. När det uppstår en raskonflikt beror
det ofta på missförstånd på grund av att eleverna talar olika språk.

2.5 Läroplanen om konflikter

Läroplanen är det styrdokument som ligger till grund för en lärares arbete i skolan och därför
kommer jag att ta upp vad som skrivs om konflikter i den. För att ge en bakgrund till den
senaste läroplanen tar jag även upp vad den gamla läroplanen skriver om konflikter.
Den senaste läroplanen (Lpo 94) tar inte upp något specifikt om konflikter förutom att den
nämner att skolan ska lära eleverna att få förståelse för andra människor. Ingen i skolan ska
behöva känna sig kränkt, trakasserad eller utsättas för mobbning. För att lyckas med detta har
läroplanen formulerat mål och riktlinjer.

Mål
Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter 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 och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan skall:
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för

människor också utanför den närmaste gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och
• 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,

2.5.1  Lpo 94
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• 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
och

• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en
grund för arbetet och för samarbetet.

(http://www.skolverket.se)

I den förra läroplanen, Lgr 80, däremot tas konflikter upp mer specifikt. Där står att skolan
inte ska ge eleverna en bild av ett samhälle fritt från konflikter, utan göra eleverna medvetna
om de konflikter som kan uppstå mellan olika människor och grupper i vårt samhälle.
Eleverna ska även lära sig vilka olika konflikter som förekommer; till exempel mänskliga,
sociala och nationella och förstå förhållandet mellan dem. Diskussionen om konflikter och
konflikthantering ska tas upp i undervisningen på ett naturligt sätt och vid lämpliga tillfällen.
Det ska inte vara knutet till ett bestämt ämne. Det regelsystem som skapas tillsammans med
eleverna bör aktivt bearbetas likaså de relationer och de relationsproblem som kan uppstå.

(Läroplan för grundskolan, allmän del 1980, s.33)

2.5.2  Lgr 80
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3 Undersökningsresultat

I denna del presenteras utfallet från intervjuerna med elever och lärare. Jag utgår från frågorna
jag ställde vid intervjuerna (bilaga 1) och till grund för dessa ligger frågeställningarna jag valt
att fördjupa mig i. Först presenteras utfallet från elevintervjuerna och jag har valt att inte göra
en uppdelning mellan varje elev. Mitt syfte är att få en övergripande bild av vilka konflikter
som förekommer på mellanstadiet inte att jämföra konflikterna mellan årskurserna. Därefter
presenteras resultatet från lärarintervjuerna. Elevernas namn i utfallet som följer är fingerade
och eleverna i årskurs fyra kallar jag Sara och Peter, i årskurs fem Linda och Johan och i
årskurs sex Maria och David. Lärarnas fiktiva namn är Lena, Monika och Tobias.

3.1 Elevintervjuer

Som tidigare nämnts har jag formulerat elevernas frågor något annorlunda än lärarnas.
Eleverna kanske inte förstår vad en konflikt är så istället för begreppet konflikt använder jag
osams. Följdfrågor ställdes där jag ville ha ett mer utförligt svar eller ett förtydligande.

Om ni har lektion och du blir osams med någon klasskamrat eller om några
klasskamrater blir osams vad blir man då osams om?

De konflikter som förekommer då lektionerna bedrivs inomhus handlar ofta om saker, en elev
tar till exempel ett suddgummi eller en bok från en annan elev utan att fråga och detta leder
till att de blir osams (Linda, Johan, Peter & David). ”Det kan vara att till exempel någon
kanske så här tar någons sudd utan att fråga.” (Linda)
Eleverna kan också hamna i konflikt med varandra då de ska arbeta tillsammans i grupp. Det
kan exempelvis röra sig om att de har olika åsikter, de säger emot varandra och är
”uppkäftiga”, eller att de inte kan komma överens om ansvarsområden.

”Om man typ ska jobba om något särskilt, såhär, kanske göra en teater och så vill man
vara olika personer och så kanske någon säger något taskigt och då så blir den andra lite
arg och så börjar man bråka.” (Maria)

Linda påpekar att de även kan hamna i konflikt till följd av platsbrist i klassrummet. Någon
tar upp mycket utrymme så att en annan inte får plats med sina saker.

Blir man osams om andra saker om man har lektion utomhus?

Då lektionerna genomförs utomhus anser vissa elever att det är mer fritt än inomhus. Det är
lättare att prata med varandra och det kan då uppstå konflikter på grund av
meningsskiljaktigheter (Maria). Till exempel, ”jag stod här först” (Sara). Det är också lättare
att provocera varandra utomhus (Peter).

Konflikter som uppstår på lektionerna, både utomhus och inomhus, består oftast av muntliga
gräl där eleverna svär åt varandra och kallar varandra vid fula ord (Maria & David).
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Om ni har rast och du blir osams med någon klasskamrat eller om några klasskamrater
blir osams vad blir man då osams om?

De flesta konflikterna uppstår enligt eleverna under rasten om de är utomhus. Det kan handla
om regler som bryts eller att någon fuskar i lekar eller spel (Johan, Linda och Sara). ”… vi kör
mycket basket och sådant där och någon kanske fuskar för att man ska liksom vinna eller göra
mål” (Johan). Vidare kan konflikterna handla om att eleverna är oense om hur skolgården ska
utnyttjas. Vissa vill spela basket medan andra vill spela bandy och skolgården är för liten för
att göra bägge (Sara). Konflikter kan även uppstå då en elev har bestämt med en annan att de
ska leka på rasten och så leker denna med någon annan istället. (Sara & Peter)

Blir man osams om andra saker om man är inne på rasten?

Konflikterna som uppkommer då eleverna får vara inne på rasten rör sig även här om regler
som bryts

”… alltid när man är inne så måste man vara tysta annars måste man gå ut och då brukar
det alltid vara någon som skriker så här, typ, var tyst och då kan någon bli lite tjurig på
den…” (Maria)

Det kan även handla om att ”… någon fuskar om man spelar kort eller något” (Linda). Johan
anser att konflikterna rör sig om detsamma som när de är inne på lektionen:

 ”att någon har tagit boken man skulle ha att läsa i eller tagit någonting från väskan eller
någonting från gympapåsen eller lägger skorna på något ställe”. (Johan)

Konflikterna som uppkommer på rasterna uttrycks genom muntliga gräl men även genom
slagsmål ”… någon går fram och säger någonting till någon och då säger den, tigger du stryk
eller någonting och så börjar de bråka och så blir det ännu mera.” (Sara)

Om du blir osams med någon eller om några klasskamrater blir osams hur gör man då
för att bli sams igen?

Elevernas sätt att hantera konflikterna varierar. Ett sätt kan vara att de skriker och springer
iväg och när personen i fråga kommer tillbaka frågar de andra om den vill vara med och leka
igen (Sara). Peter berättar att han försöker vara snäll mot den han är i konflikt med så att de
kan bli sams igen och att det förekommer vissa elever som ger pengar till motparten i
konflikten (Peter). Eleverna använder ofta kommunikation för att hantera konflikterna och
anser att det ofta räcker med att be motparten om ursäkt för att bli sams igen (David, Linda,
Johan, Maria). ”Man går fram till dem och säger, ja, förlåt, vill du bli kompis med mig igen
eller något sådant, förlåt att jag gjorde det och det och så där.” (David) Ett annat sätt kan vara
att säga någonting komiskt som parterna skrattar åt och detta kan leda till att de bli sams
(Linda). Vid allvarligare konflikter kan de ta hjälp av en utomstående, till exempel en vän
eller en lärare. Maria berättar att om hon är i konflikt med någon kan hon prata med en
utomstående vän som hon litar på för att få råd och dennes åsikt om hur hon ska gå vidare
(Maria). Enligt Linda är en utomståendes hjälp inte alltid välkommen.
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 ”Om fröknarna står där och så här då vill man ju visa sig tuff så här ha, ha, jag tänker
inte säga förlåt, hon får säga det först… de hjälper till för det mesta men det blir liksom
bara värre på något sätt. Man tänker ju inte liksom såhär säga förlåt till henne bara för
att fröken säger till mig…” (Linda)

Ytterligare sätt att hantera konflikter är genom väntan, efter en tids betänketid inser ena eller
båda parterna att de varit elaka mot den andra och ber då motparten om ursäkt (Linda).
Genom att vänta kan det också leda till att parterna glömmer bort vad de var osams om
(Maria).

3.2 Lärarintervjuer

Lärarintervjuerna har samma upplägg som elevintervjuerna men här används begreppet
konflikt. Följdfrågor ställdes där jag ville ha ett förtydligande eller ett mer utförligt svar.

Vilka konflikter förekommer mellan elever i klassrummet?

De flesta konflikter som förekommer i klassrummet är de som medtas från rasten. De
konflikter som uppstår i klassrummet handlar om saker, eleverna blir oense om böcker,
suddgummi och så vidare (Lena, Monika & Tobias).

”I klassrummet kan det vara konflikter om man ska ha samma bok till exempel.
Överhuvudtaget om det är några saker som man, inte räcker till alla, då kan det bli
konflikter för vissa barn som inte kan föra en dialog. Det här att prata om det ok, jag tar
boken först så kan du låna den sen.” (Lena)

Vidare kan det handla om elever som stör klasskamrater, de kan inte gå förbi någon annan
utan att knuffa, säga något dumt eller peta till kamraten (Lena & Monika). Missförstånd på
grund av språket mellan elever med olika modersmål leder till konflikter och Lena misstänker
att eleverna ibland vill missuppfatta varandra för att få en konflikt att uppstå. ”... det är en
spänning, det är liksom en laddning, det här när någonting händer” (Lena)

Om undervisningen genomförs utomhus vilka konflikter förekommer då mellan elever?

Lärarna anser att det inte är någon större skillnad på konflikterna om undervisningen
genomförs utomhus istället för inomhus. Skillnaden kan vara att undervisningen blir mer fri
utomhus och detta medför att det är lättare för eleverna att störa varandra (Lena, Monika &
Tobias).

”De flesta utomhuslektioner vi har det är ju idrott kan man säga och då är det ju en
större frihet kanske så då kan det ju också vara så att det lättare blir konflikter. Någon
står bakom i ledet och petar på någon och den blir arg och så där.” (Lena)

Utomhus finns det även mer saker som kan distrahera barnen och detta kan leda till att det
lättare uppstår konflikter (Monika). De konflikter som uppstår på grund av språkliga
missförstånd kan även de uppstå då undervisningen bedrivs utomhus (Lena).
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Vilka konflikter förekommer mellan elever under raster?

Det är under raster som de flesta konflikter uppstår på grund av att ramarna inte är lika strikta
som i klassrummet och då handlar det mycket om sociala konflikter. Till exempel elever som
inte får vara med och spela basket eller har bestämt med någon att leka men istället leker med
någon annan (Tobias & Monika).

”Social konflikt – vi vill inte vara med dig, gå bort härifrån du förstör vår lek, jag tycker
du är dum och sådana där småsaker.” (Monika)

Konflikterna handlar ofta om rättvisa i fråga om lek och spel då eleverna blir oense om hur
lag ska delas in eller vilka regler som är gällande. ”… konflikter om regler och osams om
sådant där, den var inne…” (Tobias). De konflikter som uppstår då eleverna är ute under
raster uttrycker sig i mer kroppslig kontakt även om slagsmål inte är särskilt vanligt utan det
är mest muntliga gräl (Lena & Tobias).

Är det någon skillnad på konflikterna om eleverna tillbringar rasten inomhus istället för
utomhus?

Vid de enstaka tillfällen eleverna får vara inomhus på rasterna liknar konflikterna de som
uppstår under lektionerna i klassrummet. Den stora skillnaden ligger i hur lektionsklimatet
blir. Är eleverna inomhus under rasten blir lektionen som följer betydligt stökigare än om
eleverna är ute, lektionen blir svårare att få igång och eleverna är oroliga (Tobias, Lena &
Monika)

”… det byggs upp att de inte har fått springa av sig eller någonting, att det blir
konflikter senare som gör att de inte fått ur sig sina aggressioner.” (Tobias)

Inomhus tar konflikterna sig inte i uttryck som slagsmål lika ofta som utomhus utan det rör
sig mer om muntliga gräl.

”När man är ute på rasten kanske det kan bli mer utav de här kroppsliga fighterna, det
blir det kanske inte inne, utan då blir det, det här retandet, småirriterandet och det här
va, som en del barn är experter på, liksom att elda under någonting. Så det är ju inte det
här att man slåss eller de kroppsliga kontakterna, det är mer munhuggeri och sådana
saker.” (Lena)

Kan du ge exempel på hur du hanterar dessa konflikter när de uppstår?

När en konflikt uppstår hanterar lärarna den på en gång. I och med att de är tre lärare i klassen
kan en vuxen alltid gå ifrån och ta tag i konflikten. De pratar med de elever som är i konflikt
med varandra, alla får berätta sin version och läraren lyssnar. Därefter för läraren en
diskussion med eleverna om hur de ska gå vidare (Monika, Lena & Tobias).

”När alla har fått berätta vad de tycker försöker man ha någon slags dialog med dem, att
hur ska vi gå vidare? Vad ska vi göra åt det här? Kan vi lösa det på något sätt? Är det så
allvarligt så vi måste diskutera det fler gånger eller är det bara att ni fått berätta var och
en, hjälpte det?” (Lena)
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Återkommande möten är viktigt, för att se att konflikten inte blir värre utan går mot en bra
lösning. Lena berättar att det var mycket konflikter mellan några elever förra terminen och då
satte de sig ner varje dag efter skolan och pratade igenom dagen. Lärarna hade en bok där de
skrev ner vad som hänt, vad de pratade om och vad eleverna skulle tänka på till nästa dag, för
att komma ihåg samtalen. Efter en tid ansåg eleverna att de kunde hantera situationen själva
(Lena). Lärarnas mål är att eleverna ska lära sig att hantera konflikterna själva och att de som
lärare hjälper och stödjer eleverna samt visar dem respekt (Monika & Lena).

”… eleverna ska själva försöka lösa konflikten till så hög grad som möjligt och försöka
se sig själva i situationen, vad de själva har gjort och har för orsak och vad kan man
undvika till nästa gång:” (Monika)

Lärarna anser att barnen är dåliga på att hantera konflikterna själva och de måste ofta hjälpa
till. Därför har de lagt in självkännedom och social kompetens på schemat. Detta för att träna
barnen emotionellt så att de blir säkrare i sig själva och vågar stå på sig. De spelar rollspel om
till exempel konflikter som uppstår i skolan och diskuterar sedan i gruppen hur man ska agera
i olika situationer och varför man agerar på olika sätt. Eleverna får även individuellt skriva
ner sina åsikter då det är lätt att falla för grupptrycket under diskussionerna i helklass (Lena).

Tobias kan känna att lärarna ibland kanske lägger sig i för mycket i konflikthanteringen,
eleverna tar för givet att lärarna alltid ska hjälpa dem att lösa konflikterna men de vill inte
vara nonchalanta heller och missa någonting.

”Det är en balansgång för en som vuxen också att veta vilket läge man ska hamna på. Är
det här något vi ska diskutera? Ska vi alltid ta upp konflikter?…” (Lena)
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4 Sammanfattande Analys

I diskussionen utgår jag från de problemformuleringar jag fördjupat mig i:

• Vilka konflikter förekommer mellan elever under lektioner inomhus respektive utomhus?
• Vilka konflikter förekommer mellan elever på raster inomhus respektive utomhus?
• Hur kan dessa konflikter hanteras?

Jag behandlar en problemformulering i taget och reflekterar över resultatet och kopplar
samman det med teoridelen. Mina egna åsikter och funderingar kommer även in. Slutligen
diskuterar jag kring läroplanernas sätt att behandla konflikter och konflikthantering.

4.1 Vilka konflikter förekommer mellan elever under lektioner inomhus
respektive utomhus?

Undervisningen på skolan genomförs inte ofta utomhus och när den gör det är det mest under
idrottslektionerna. Det är ingen större skillnad på typen konflikter om undervisningen bedrivs
utomhus istället för inomhus enligt lärarna. I och med att lektionerna sällan bedrivs utomhus
kan det vara svårt att se någon skillnad på konflikterna. Om eleverna ofta fick vara utomhus
kanske det skulle visa sig att det är andra typer av konflikter som finns jämfört med inomhus
och i vilken grad de förekommer. Eftersom lärarna anser att det inte är någon större skillnad
på typen av konflikter om lektionerna bedrivs utomhus antar jag att de konflikter som
förekommer inomhus också förekommer utomhus även om exempel på dessa inte givits.
I undersökningen har jag kommit fram till att de flesta konflikter som existerar i klassrummet
är de som medtas från rasten men jag kommer endast ta upp de konflikter som uppstår under
lektioner inomhus och utomhus under denna rubrik. De konflikter som uppstår under rasterna
tar jag upp under nästa rubrik.

Granérs indelning av konflikter som bland annat relationskonflikter, sakkonflikter och
intressemotsättning stämmer bra överens med vad jag kommit fram till i mitt arbete och jag
kommer nedan att koppla samman resultatet i intervjuerna med dessa. Den typ av konflikt
som kallas för relationskonflikter uppkommer ofta mellan elever under lektioner inomhus och
utomhus. De som är involverade i konflikten ogillar något hos motparten exempelvis
beteendet. De exempel som både lärare och elever har givit är att eleverna blir oense på grund
av att någon tar en klasskamrats penna, suddgummi och så vidare. Detta leder till att ägaren
av pennan eller suddgummit blir irriterad på eleven som tagit föremålet och de hamnar i en
konflikt. Ett annat exempel där någons beteende ogillas är när elever stör sina klasskamrater
genom att stöta till, knuffas eller säger något dumt till kamraten. Då eleverna är ute under
lektionerna får de mer frihet och detta kan medföra att det är lättare att störa varandra.

Sakkonflikter som uppstår handlar om elever som bråkar om vems bok det är till exempel.
Det kan också vara att någon tar för mycket plats vid borden där eleverna sitter och detta
medför att den som sitter bredvid inte har rum för sina saker.

En annan förekommande konflikttyp är intressemotsättningar där det handlar om hur något
ska fördelas. Vissa saker som till exempel böcker räcker inte till alla och eleverna blir osams
om vilka som ska använda dem. Vid grupparbeten kan intressemotsättningar också uppstå då
eleverna inte kan komma överens om ansvarsområden.
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Vid arbete i grupp förekommer även, som Ellmin kallar det, konflikter i fråga om medel att nå
ett mål. Citatet av Maria där hon ger ett exempel på vad man kan bli osams om under
lektioner visar på detta. Eleverna kanske ska göra en teater, de är överens om detta och kanske
också om vilken pjäs de ska spela men de kan inte komma överens om vem som ska göra vad.

Raskonflikter som Linda Blomqvist kallar missförstånd på grund av språket förekommer både
då lektioner utförs inomhus och utomhus. Då elever missförstår varandra medvetet för att få
en konflikt i gång kan orsaken vara en konflikt inom eleven som han/hon inte kan hantera och
därför utlöser han/hon en interpersonell konflikt.

4.2 Vilka konflikter förekommer mellan elever på raster inomhus respektive
utomhus?

Genom min undersökning har jag kommit fram till att det är under raster som de flesta
konflikter uppstår. Orsakerna kan vara, enligt lärarna, att det inte är lika strikta ramar som i
klassrummet, eleverna har mer frihet och det är färre lärare närvarande under rasten än på
lektionerna.

Jag kommer även här koppla samman resultatet från intervjuerna med Granérs kategorier av
konflikter då de stämmer väl överens med resultatet.
Då eleverna är ute eller under rasten förekommer relationskonflikter. Det kan handla om att
någon bryter regler eller fuskar och detta beteende leder till oenighet mellan elever. Ett annat
exempel på relationskonflikter är då två elever har bestämt att de ska leka på rasten men
istället leker den ene med någon annan istället, detta i sin tur kan väcka ilska eller irritation
hos den svikne. Detta exempel kan också vara en intressemotsättning då den ene eleven
kanske har lovat två andra att de ska leka och som barn resonerar ibland kan de bara leka med
en. Allas behov blir inte tillgodosedda. Intressemotsättningar uppstår även på grund av att
skolgården eleverna utnyttjar är väldigt liten. Några elever vill spela basket medan andra vill
spela bandy och det finns inte utrymme för att göra både och.

Sakkonflikter uppstår också under raster vid lek- och spelsituationer. Eleverna kan ha olika
åsikter om vilka regler som gäller. En elev anser att vissa regler är de som är gällande medan
en annan menar att det är helt andra regler som gäller. När lag ska delas in kan sakkonflikter
uppstå, en elev kanske tycker att två ska få välja lag och en annan elev anser att lag
indelningen ska vara killarna mot tjejerna.

Under raster är de vanligaste konfliktbeteendet muntliga gräl, som även Hansén, Herolf och
Wagenius hävdar, men även slagsmål förekommer, dock inte särskilt ofta. Konflikter tar sig
lättare i uttryck som slagsmål då eleverna är ute under rasten.

Lärarna berättar att eleverna endast får vara inne på rasten vid enstaka tillfällen och då liknar
konflikttyperna de som uppstår under lektionerna i klassrummet. Därför antar jag att
kategorierna på konflikterna överensstämmer med de exempel som givits under avsnittet där
konflikter under lektioner inomhus behandlas även om dessa exempel inte framgår här.

Genom de svar jag fått på intervjuerna framgår att det som Granér kallar för
relationskonflikter förekommer då eleverna är inne under rasten. Även här handlar det om
saker, en elev tar till exempel en klasskamrats bok och detta beteende ogillas av ägaren av
boken. Relationskonflikter behandlar också regler som bryts eller fusk. Detta kan även vara
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den typ av konflikt som Granér benämner som sakkonflikter, eleverna kan ha olika
uppfattning om vilka regler det är som gäller.

Enligt lärarna är det stor skillnad på lektionsklimatet om eleverna är inne på rasten istället för
ute. Lektionerna blir betydligt stökigare då eleverna är inne. Detta visar på att det är viktigt att
eleverna är utomhus under rasterna. De får då röra på sig och får frisk luft. Vi människor är
inte byggda för att sitta inne hela dagarna utan vi behöver röra på oss och vara utomhus för att
vi ska må bra och för att hjärnan ska kunna ta till sig all information.
Jag har, i likhet med Maria Wagenius, i min undersökning kommit fram till att den typ
konflikt som är vanligast, mellan elever på mellanstadiet, under lektioner och raster inomhus
respektive utomhus är relationskonflikter. Det vanligaste konfliktbeteendet är muntliga gräl,
som även Hansén och Herolf hävdar. Linda Blomqvist granskning av vilka konflikter som
förekommer mellan elever stämmer också väl överens med mitt resultatet. Det hon kallar
vardagskonflikter, rättvisekonflikter och raskonflikter förekommer på den skola jag
undersökt.

Om en konflikt är, som Ellmin kallar det, manifest eller underliggande, är svårt att avgöra.
Två elever kanske bråkar om en bok för att båda vill ha den men de kan också ha boken som
ursäkt för att bråka för att de egentligen tycker illa om varandra. De flesta konflikter som
förekommer är medvetna men om de är öppna eller dolda är även det svårt att klarlägga.
Konflikten kan vara erkänd hos de inblandade men också förnekad.

4.2 Hur kan dessa konflikter hanteras?

När det gäller elevernas sätt att hantera konflikter jämför jag med resultatet av Szklarskis
undersökning på området. Eleverna använder sig av offensiv konflikthantering där målet är att
avgöra konflikten till deras egen fördel. Bestickning är ett medel som används för att nå detta
mål. I min undersökning framgår att elever ibland försöker muta motparten. Ett annat medel
är fysisk press, vid ett slagsmål kan våldet vara ett medel för att vinna. Eftersom muntligt gräl
är det vanligaste konfliktbeteendet kan mycket väl argumentation förekomma. Eleverna
argumenterar för att visa att de har rätt och för att få sin vilja igenom.

Vid defensiv konflikthantering, då barnen försöker försvara sig från motståndaren, tar vissa
elever till flykt. De lämnar konflikten som den är genom att fysiskt lämna platsen. Eleverna
kan också vädja om hjälp, de vänder sig till en tredje person som kan vara en kompis eller
lärare för att få hjälp att hantera konflikten.

Då eleverna använder sig av enande konflikthantering kommer de gemensamt fram till en för
alla acceptabel slutsats. Detta kan ske med hjälp av konsilians där försonande gester som till
exempel be om ursäkt eller att vara snäll mot motparten används. Medling kan används vid
allvarligare konflikter då en utomstående person, oftast en lärare, ingriper för att hjälpa
eleverna att komma fram till en överenskommelse. I min undersökning visar det sig att
eleverna ofta använder kommunikation för att hantera konflikter och detta kan vara det
Szklarski kallar förhandling. Vid förhandling når eleverna fram till något som godtas av alla
men om detta sker framgår inte i min undersökning men så kan mycket väl vara fallet.

Lärarna hanterar en konflikt som uppstår omgående och deras konflikthanteringsmetod liknar
Ljungströms metod trepartssamtal. En lärare pratar med de inblandade och de får var och en
berätta sin version av händelsen. Det framgår dock inte i resultatdelen om läraren fördelar
skulden mellan eleverna.
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Metoden lärarna använder påminner även en aning om Brodal och Nilssons diagnosmodell.
När lärarna diskuterar konflikten med eleverna försöker de skapa sig en bild av situationen.
Genom att eleverna får berätta sina versioner framkommer bakgrunden till och förloppet av
konflikten. Elevernas förväntningar undersöks genom att läraren frågar vad de ska göra åt
situationen och hur de ska gå vidare. Eftersom eleverna är närvarande då läraren gör en
diagnos av konfliktsituationen får de en bild av utvecklingen.

Då lärarna diskuterar med eleverna om hur de ska gå vidare, vad de ska göra åt situationen
och så vidare verkar det som om konflikten hanteras genom, det Granér kallar för
samförstånd. Läraren försöker tillsammans med eleverna att gemensamt komma till en
utgångspunkt. Kommunikationen tycks vara öppen och direkt och lärarna vill att eleverna ska
få en ömsesidig förståelse för varandra och att båda parterna ska bli vinnare. Det som Granér
kallar kompromiss kan också vara en metod lärarna använder om det rör sig om
intressemotsättningar. Han menar att denna metod inte är konstruktiv då  båda parterna blir
förlorare och detta håller jag inte riktigt med om . Vid en kompromiss får alla inblandade ge
och ta, ofta är det inte bara en elev som handlat fel i en konflikt utan ofta båda parter.
Eleverna lär sig då att ta hänsyn till andras känslor och funderingar och att man inte alltid kan
få som man vill.

Jag tycker att lärarna har en bra och genomtänkt metod för att hantera konflikter som uppstår
mellan elever. Genom en diskussion tillsammans med eleverna där de gemensamt försöker
finna en utgång som är accepterad av eleverna blir konflikthanteringen konstruktiv. Deras mål
är att eleverna till så hög grad som möjligt hanterar konflikterna själva. Detta tror jag är
viktigt då  konflikter är en del av vardagen och genom att eleverna lär sig hantera konflikterna
har de det med sig i bagaget inför framtiden. Lärarna lämnar inte konflikten så fort den är
diskuterad utan de anser att återkommande möten är viktigt. De kan då upptäcka om
hanteringen går åt rätt håll, att den inte förvärras. Detta anser jag är betydelsefullt för att
konflikthanteringen ska bli konstruktiv.

I dagens konfliktfyllda samhälle är det viktigt att eleverna är säkra i sig själva och vågar stå på
sig. Det lärarna kallar för självkännedom och social kompetens är enligt mig ett angeläget
inslag i skolan. Genom rollspel kan eleverna få en förståelse för hur och varför människor
reagerar på ett visst sätt.

Jag håller dock med Tobias om att lärarna kanske lägger sig i för mycket i konflikthanteringen
ibland. Självklart ska inte en konflikt nonchaleras men som en elev berättade så är inte alltid
en lärares hjälp välkommen. I och med att lärarna ofta hjälper till vid elevernas
konflikthantering tar de för givet att lärarna alltid ska ingripa. Lärarnas mål att eleverna ska
försöka hantera konflikterna själva uppnås då inte.
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4.4 Läroplanen

Jag anser att den gamla läroplanen Lgr 80 tar upp konflikter på ett bättre sätt än den nya Lpo
94. I Lgr 80 står det mer konkret hur skolan och lärarna ska arbeta med konflikter. Skolan ska
göra eleverna medvetna om de konflikter som kan uppstå mellan olika människor och grupper
i samhället. Eleverna ska lära sig olika typer av konflikter och en diskussion om konflikter
och konflikthantering ska ingå i undervisningen.

Lpo 94 nämner bland annat att skolan ska lära eleverna att få förståelse för andra människor
och att ingen i skolan ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller utsättas för mobbning. I
och med att den nya läroplanen inte skriver specifikt om konflikter kan det finnas en risk att
lärare inte tar konflikter och konflikthantering på största allvar. Konflikter kan ses som
någonting fult och istället för att erkänna att de existerar finns möjligheten att de sopas under
mattan. Skulle det stå konkret i nya läroplanen om konflikter och konflikthantering skulle
detta förhindras eftersom läroplanen är det styrdokument skolan och en lärare ska följa.



23

Käll- och litteraturförteckning

Referenslitteratur

Ahrenfelt, B. & Berner, R. (1992), Konflikthanteringsboken - Om vardagliga konflikter på
jobbet. Malmö: Almqvist & Wiksell Förlag AB.

Blomqvist, L. (1998), Konflikter i skolans vardag – en jämförelse mellan litteratur och
verklighet. Universitetet i Linköping: Institutionen för Pedagogik och Psykologi.

Brodal, H. & Nilsson, L. (1996), Konflikter - Vad vill de lära oss? 2 uppl. Järna: Balders
Förlag.

Brännlund, L. (1991), Konflikthantering - Handbok för realister. Stockholm: Natur och
Kultur.

Carlander Larsson, M. (1989), Konflikter och konfliktbearbetning – en idéskrift för hemmet,
förskolan, skolan, fritidshemmet och föreningslivet. Malmö: Almqvist & Wiksell Förlag AB

Crum, T. (1991), Konflikter som möjlighet. Malmö: Liber Ekonomi/ Almqvist & Wiksell
Förlag AB.

De Bono, E. (1986), Konflikter. Stockholm: Brombergs Förlag AB.

Ellmin, R. (1985.87), Att hantera konflikter i skolan.  Stockholm: Utbildningsförlaget.

Esbjörnsdotter, B. (1994), Lär dig förstå och lösa konflikter – Hemma och på arbetsplatsen.
Västerås: ICA Förlaget AB.

Granér, R. (1994), Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur.

Lennéer Axelsson, B. & Thylefors, I. (1996), Om konflikter - Hemma och på jobbet .
Stockholm: Natur och Kultur.

Ljungström, K. (1994), 3 uppl. Trepartssamtal - En samtalsmetod för att behandla konflikter
mellan elever. Stockholm: Ordkällan/ Pedaktiv.

Szklarski, A. (1996), Barn och konflikter. Universitetet i Linköping: Institutionen för
Pedagogik och Psykologi.

Wagenius, M. (1996), Konflikter och konflikthantering i klassrummet. Universitetet i
Linköping: Institutionen för Tillämpad Lärarkunskap.

Offentligt tryck

Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Allmänna
Förlaget. 1980.



24

Internet

http://www.skolverket.se/styr/laroplaner/lpo94/mal.shtml, 2001-05-27, 13.4



25

Bilaga 1

Intervjufrågor, lärare

1. Vilka konflikter förekommer mellan elever i klassrummet?

2. Om undervisningen genomförs utomhus vilka konflikter förekommer då mellan elever?

3. Vilka konflikter förekommer mellan elever under raster?

4. Är det någon skillnad på konflikterna om eleverna spenderar rasten inomhus istället för
utomhus?

5. Kan du ge exempel på hur du hanterar dessa konflikter när de uppstår?

Intervjufrågor, elev

1. Om ni har lektion och du blir osams med någon klasskamrat eller om några klasskamrater
blir osams vad blir man då osams om?

2. Blir man osams om andra saker om man har lektion utomhus?

3. Om ni har rast och du blir osams med någon klasskamrat eller om några klasskamrater blir
osams vad blir man då osams om?

4. Blir man osams om andra saker om man är inne på rasten?

5. Om du blir osams med någon hur gör ni då för att bli sams igen?

6. Om några klasskamrater blir osams hur gör då de för att bli sams igen?
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