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1. Inledning 

 
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! Det typiska för dessa 

mirakelmetoder är också, att de efter ett kort, spektakulärt skede försvinner i tysthet.
1
  

 

Ovanstående citat är en direkt uppmaning att vi inte ska lägga för stor vikt vid 

konflikthanteringsmetoder och modeller som anser sig vara det enda korrekta sätt att hantera 

konflikter. Brännlund fortsätter sin plädering med att problematisera kring konflikters 

komplexitet som inte kan behandlas med en enda specifik endimensionell modell.
2
  

Forskning om konflikthantering är väldigt omfattande. Konflikthantering i skolan är viktig för 

elevens välbefinnande, då konflikter påverkar eleven direkt och även i elevens erfarenhet 

senare i livet.
3
 Detta gör det intressant att ställa sig frågan hur konflikter kan hanteras.  

 

Denna studie är en litteraturstudie som ska granska en del av forskning om specifika 

konflikthanteringsmodeller och konflikthanteringsprogram. Studien är inriktad mot 

internationell forskning och behandlar även till viss del svenska forskning.  

En problematik med denna typ av studie är att den sällan medför några nya banbrytande 

forskningsresultat eller några djupare analytiska grepp. Detta på grund av att studien är en 

sammanställning av redan befintlig forskning och har som funktion att sammanställa dessa 

och jämföra dem. Dock så bör det påpekas att dessa undersökningar och sammanställningar 

har visat sig vara väldigt användbara för forskningsfältet då en stor växande kunskapsmassa 

har ett behov av sammanställningar.
4
 

 

De subjektiva skälen till studien är min egen uppfattning att konflikthantering är en mycket 

väsentlig aspekt av en lärares yrkesprofession och förtjänar att belysas ingående. Genom att 

forska i detta område ger det mig en god grund att stå på inför mitt kommande yrkesliv som 

lärare. 

 

 

                                                 
1 Lasse Brännlund, Konflikthantering: handbok för realister (Stockholm, 1991), s. 136 
2 Ibid, s.136f. 
3 Karin Utas Carlsson, Lära leva samman: undervisning i konflikthantering: teori och praktik (Jonstorp, 2001), s. 60 
4 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund, 1998), s. 65f. 
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1.1 Ämnesteoretisk bakgrund 

Konflikter är något som inträffar hela tiden. Det är meningsskiljaktigheter som vi människor 

möter i och med interaktion mellan oss själva och exempelvis våra kollegor eller elever. Att 

därigenom vara skickliga nog att kunna hantera konflikter vore därför en stor tillgång.
5
 För att 

ge läsaren en ämnesteoretisk bakgrundskunskap inom konflikter och konflikthantering följer 

nu en genomgång av några relevanta idéer och begrepp.  

 

1.1.1 Konflikt 

Någon entydig definition av vad en konflikt är existerar inte. Nedan presenteras olika 

forskares definitioner av konflikter. Ellmin diskuterar de olika definitionerna, där Utas 

Carlsson menar att en konflikt är när olika parters mål eller värderingar inom en social krets 

inte är kompatibla. Wahlström menar att en konflikt är motsättningar eller strider som uppstår 

inom en person, eller mellan individer eller grupper. Carlander menar att konflikter uppstår då 

oförenliga värderingar, mål eller intressen försöker hindra någon i dess verksamhet.
6
  

 

Markham menar i sin tur att en konflikt uppstår när parter drar åt varsitt håll, de har alltså 

skiljda värderingar eller åsikter.
7
 Grünbaum och Lepp vidgar perspektivet till flera aktörer 

med oförenliga värderingar och behov.
8
 Definitionerna är olika i utformandet men i det 

essentiella är de tämligen lika vid en närmare granskning. Ellmin diskuterar dessa definitioner 

och menar att Deutschs definition täcker in konflikters komplexitet: 

 

En konflikt existerar när oförenliga aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med 

en annan är en sådan som förhindrar, blockerar, stör eller skadar eller på annat sätt gör den 

andra aktiviteten mindre sannolik eller effektiv.
9
 

 

En konflikt kan som synes uppstå i olika former, vilka kan delas in i intrapersonella, 

interpersonella och apersonella konflikter. Intrapersonella konflikter handlar om konflikter 

inom personen och tar sig i uttryck exempelvis av att personen inte riktigt vet vad den vill, är 

otrygg eller osäker. Interpersonella konflikter är nog den form som de flesta förknippar med 

konflikter då det handlar om konflikter mellan människor eller mellan grupper. Apersonella 

konflikter eller även kallade systemkonflikter handlar om brister i organisatoriska system. 

                                                 
5 Ruth Anna Abigail och Dudley D. Cahn, Managing conflict through communication (Boston, 2011), s. 6 
6 Roger Ellmin, Konflikthantering i skolan: den andra baskunskapen (Stockholm, 2008), s. 11 
7 Ursula Markham, Konflikthantering: så handskas du med svåra situationer på arbetsplatsen (Malmö, 1996), s. 71 
8 Anita Grünbaum och Margret Lepp, Dracon i skolan: drama, konflikthantering och medling (Lund, 2005), s. 62 
9 Ellmin, s. 11 
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Detta kan exemplifieras med bristande insyn i vilka mål en viss grupp människor har i deras 

arbete.
10

 Det här examensarbetet behandlar främst interpersonella konflikter och hur dessa 

kan hanteras. 

 

Övriga definitioner av begrepp som bör läggas fram för att inte orsaka förväxling, är 

definitioner av konflikthanteringsstrategier, konflikthanteringsmodeller och 

konflikthanteringsprogram. Konflikthanteringsstrategier handlar om individens sätt att 

hantera konflikter. Exempelvis så kan en person vara undvikande då konflikter uppstår och 

inte erkänna konfliktens existens. En annan strategi kan vara att ta tag i konflikten och 

använda sig av problemlösning då man analyserar konflikten och försöker finna bäst lösning 

för alla parter.
11

 

Konflikthanteringsmodeller däremot är modeller framtagna av forskare som syftar till att vara 

ett redskap för lärare eller andra parter i konfliktsituationer. Dessa modeller anger en sorts 

instruktioner för konflikthantering och är till för att vara ett stöd i 

konflikthanteringsprocessen. En annan vanlig benämning av dessa modeller är även 

konflikthanteringsmetoder.
12

 I detta examensarbete används benämningen 

konflikthanteringsmodeller.  

Konflikthanteringsprogram är ett mera omfattande begrepp, som innehåller undervisning för 

eleverna och inriktar sig mot proaktiv konflikthantering. Konflikthanteringsprogram kan 

också innehålla konflikthanteringsmodeller.
13

  

 

1.1.2 Konflikt uppstår 

En konflikt uppstår när det föreligger ett problem mellan två eller fler parter. Konflikten 

uppdagas när ena parten angrips och denne part hamnar i försvarsställning då denne vill 

försvara sina intressen. Den anklagande parten hamnar i dålig dager hos den anklagade parten. 

Negativa känslor förstärker varandra i denna process och konflikten expanderar. Möjligen tar 

de inblandade hjälp av utomstående parter i deras iver att få sympatier i konfliktspelet vilket 

förstärker konflikten.
14

 

 

                                                 
10 Kjell Ekstam, Handbok i konflikthantering (Malmö, 2000), s. 33 
11 Sara Johansson, Konflikter i skolan: en litteraturstudie, Examensarbete, Linköpings Universitet, 1998, s. 14f.  
12 Ibid, s. 16f. 
13 Tricia S. Jones, “Conflict Resolution Education: The Field, the Findings, and the Future”, Conflict Resolution Quarterly 

2004: 22(1-2), s. 233ff. 
14 Utas Carlsson, s. 84 
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För att problematisera processen ytterligare beskriver Ellmin hur konflikter kan delas in i tre 

nivåer. Nivå ett är små konflikter, som smågräl eller tjafs. Väldigt lindriga konflikter. Dock 

påpekar Ellmin att dessa små konflikter kan utvecklas till sammandrabbningar om de inte 

hanteras. I detta läge blir konflikten mer svårhanterad men det är ändå på en sådan nivå att de 

inblandade parterna i konflikten kan hantera den själva genom att analysera problemet och 

exempelvis komma fram till godtagbara kompromisser. Om inte detta görs och den negativa 

utvecklingen fortsätter så är det möjligt att sammandrabbningen utvecklas till tredje nivån, 

vilket är kris. På en krisnivå kan inte de inblandade parterna sköta konflikten själva menar 

Ellmin, utan en tredje part måste involveras i hanteringsprocessen för att stödja de inblandade 

parterna.
15

   

 

I sin studie om polska och svenska barns konflikter, kategoriserar Szklarski orsakerna till 

konflikter i fyra kategorier. Dessa huvudkategorier är principrelaterade orsaker, 

objektrelaterade orsaker, individrelaterade orsaker och situationsrelaterade orsaker.
16

 De 

principrelaterade orsakerna handlar om förtroenderelaterade konflikter likt exempelvis lögner 

och svek men även förtal och fusk och genom dessa överträdelser av någon part har en 

konflikt eskalerat fram.
17

 Även integritetrelaterade orsaker är en del av de principrelaterade 

orsakerna, då exempelvis beteenden som retsamhet eller maktutövning bidrar till 

konfliktuppkomsten.
18

  De objektrelaterade orsakerna handlar om konflikter som uppkommit 

kring äganderätt till olika föremål samt rätten att använda dem. Även skoluppgifter eller 

hemuppgifter kan utgöra anledning till konflikt.
19

 De individrelaterade orsakerna menar 

Szklarski är olikheterna i de subjektiva referensramarna som barnen har i och med sina 

livserfarenheter, kunskaper och övertygelser. Konflikter om vem som är snyggast eller bäst på 

något är mest framträdande.
20

 De situationsrelaterade orsakerna är direkta missförstånd vilka 

uppkommer genom kommunikationsstörningar. De kan också vara feltolkningar av mindre 

incidenter eller hela sammanhang.
21

  

 

 

 

                                                 
15 Ellmin, s. 69 
16 Andrzej Szklarski, Barn och konflikter: en studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande 

(Linköping, 1996), s. 83f. 
17 Ibid, s. 84ff. 
18 Ibid, s. 90f. 
19 Ibid, s. 97ff. 
20 Ibid, s. 100 
21 Ibid, s. 103f. 



8 

 

1.1.3 Destruktiv och konstruktiv konflikthantering 

Destruktiva konflikter handlar om att konflikten behandlas dåligt och att den förvärras. I en 

destruktiv konflikt involveras mycket ilska och starka negativa känslor. Destruktiva konflikter 

utmärks även av tävlan och karaktäriseras genom ständig upptrappning och expandering från 

en specificerad till en allmän sfär. Dessa destruktiva konflikter gör att parterna får erfarenhet 

av att konflikter är något negativt.
22

  

 

Den konstruktiva konflikthanteringen medför att konflikten behandlas och att parterna kan 

komma ur konflikten med positiva erfarenheter. Med en konstruktiv hantering av konflikten 

kan överenskommelser nås. Det konstruktiva bör genomsyras av en icke undvikande attityd, 

parterna ska vilja hantera konflikten. Hanterandet bör även vara sakligt och inte fokusera på 

personerna utan på tvisten. Det är också viktigt att parterna försöker se konflikten ur den 

andres perspektiv. Samarbetet mot en lösning av problemet från båda parterna är slutligen en 

annan viktig aspekt i den konstruktiva hanteringen av konflikten.
23

  

 

En djupgående analys av konstruktiv konflikthantering ges av Ellmin som menar att grunden 

för en konstruktiv konflikthantering bottnar i en allmän interaktionistisk inställning till 

konflikter. Konstruktiv konflikthantering kan delas in i fyra faser. Den första fasen är 

samarbetsfasen. När en konflikt har uppdagats måste parterna som har det gemensamma 

problemet samarbeta. Parterna fokuserar här på framtiden och på det bästa resultat som kan 

komma ur konflikten, men de måste dela en önskan av att lösa konflikten. Nästa fas är 

kommunikationsfasen där en öppen och rak dialog är väsentlig för den konstruktiva 

konflikthanteringen. Detta är även viktigt i den aspekten av att försöka förstå den andre 

partens känslor och intressen. Detta leder till nästa fas som är erkännandefasen som handlar 

om att ha en öppen och rak dialog. Detta leder till ett erkännande av varandras känslor och 

viljor och att parterna blir mer angelägna om att lösa problemet för allas bästa. Denna 

utveckling leder sedan i sin tur vidare till resursfasen som handlar om att ta till vara på alla 

inblandade parters resurser. Detta innebär en konfliktlösning som får bästa möjliga resultat för 

alla inblandade parter, enligt Ellmin.
24

 

 

                                                 
22 Utas Carlsson, s. 55f. 
23 Andrzej Szklarski, ”Om konflikter och konstruktiv konflikthantering”, i Forskning om lärares arbete i klassrummet, ed. 

Kjell Granström (Stockholm, 2007), s. 55f. 
24 Ellmin, s. 90ff. 
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Maltén talar om samverkansstrategier i samband med konstruktiv konflikthantering. Dessa 

samverkansstrategier innehåller problemlösning genom samtal. Förhandlingar parterna 

emellan är viktiga för konflikthanteringens utveckling. Medling av en tredje part kan i dessa 

fall också behövas. De båda parterna tar enligt Maltén, en aktiv subjektsroll vilket resulterar i 

att de inblandade parterna känner sig lika engagerade och motiverade vilket gagnar en 

konstruktiv hantering.
25

    

 

Szklarski anger även två förhållningssätt för hantering av konflikter. Realistiska och icke 

realistiska hanteringar. Den realistiska hanteringen karaktäriseras av ett erkännande av 

konfliktens existens och att parterna bearbetar konflikten med exempelvis kompromisser eller 

gemensam problemlösning. Den bästa lösningen är när alla involverade parter är nöjda med 

utgången av konflikthanteringen. Den icke realistiska hanteringen kan beskrivas som 

motsatsen, då den karaktäriseras av att båda eller ena parten har en undvikande inställning och 

inte erkänner att en konflikt finns. Denna inställning är ofta konsekvenser av dålig erfarenhet 

av tidigare konflikthantering.
26

    

 

1.1.4 Lärares ansvar vid konflikter i skolan 

Att skolan är en miljö där kränkningar, trakasserier eller mobbning inte får förekomma är 

skrivet i flera styrdokument.
27

 År 2006 trädde en ny barn- och elevskyddslag i kraft och 

innebar en förstärkning av elevernas skydd mot kränkande behandling i skolan och förstärkte 

även bilden av personalens ansvar i frågan.
28

  

 

Lärares skyldighet bottnar i en tillsynsplikt som involverar ansvaret att upprätthålla ordning, 

så att de regler och rättigheter som har satts upp följs av alla inom skolan. Denna plikt medför 

att läraren har ansvar för att inga elever kommer till skada, vare sig det gäller fysiskt våld eller 

psykiskt våld.
29

 Lärare har även en yrkesetisk skyldighet att ingripa vid olika former av 

kränkning eller annan skada mot eleven.
30

  

 

                                                 
25 Arne Maltén, Kommunikation och konflikthantering: en introduktion (Lund, 1998), s. 178 
26 Szklarski 2007, s. 54f. 
27 Se till exempel Utbildningsdepartementet, Skollagen (Stockholm, 2010:800), kap 6, Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen 

(Stockholm, 2011), s. 16, Skolverket, Lpo94 (Stockholm, 1994), s. 3ff. och Skolverket, Lpf94 (Stockholm, 1994), s. 3ff. 
28 Ellmin, s. 44 
29 Mare Erdis, Juridik för pedagoger (Lund, 2007), s. 85f.  
30 Gunnel Colnerud och Kjell Granström, Respekt för läraryrket: om lärares yrkesspråk och yrkesetik (Stockholm 2002), s. 

206 
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I läroplanerna står det att rektorn på skolan har ett ansvar i att säkerställa att förebyggande 

arbete mot kränkningar, mobbning och trakasserier genomförs. Därtill skall det finnas en ”lika 

behandlingsplan” på varje skola i Sverige.
31

 Detta betyder även att lärare har en juridisk 

skyldighet att ingripa när något upplevs som kränkande behandling till exempel vid 

konflikter.
32

  

 

Detta kan problematiseras genom att lärare eller andra vuxna på skolan kan vara 

konflikträdda. Konflikträdsla är något som leder till att konflikthantering undviks. Arevius 

menar att undvikande vid konflikter resulterar i kriser.
33

 Anledningen till att lärare är rädda 

för konflikter är för att de har en negativ bild av konflikter som något destruktivt. En konflikt 

måste dock ses som något utvecklande för alla inblandade parter om de hanteras på ett korrekt 

sätt. Konflikträdsla kan även landa i att läraren är rädd för fysiska konflikter vilket även kan 

generera i skada hos elever.  

 

1.1.5 Modeller och program för konflikthantering 

Adalbjarnardóttir utvecklade en modell för konflikthantering som ökade den sociala 

kompetensen hos ungdomar och vuxna.
34

 Modellen har flera steg, där steg ett är att definiera 

hur konflikten har uppstått. Steg två är att ta reda på hur de inblandade känner sig och genom 

detta skulle förmågan till empati förstärkas. Steg tre handlar om att försöka ta fram lösningar 

som alla inblandade parter skulle vara nöjda med. Steg fyra är att bestämma sig för vilken 

lösning som är bäst lämpad och målet är att uppnå konsensus. Det sista steget är att beskriva 

konsekvenserna av konflikthanteringen, detta för att ge de inblandade reflekterande erfarenhet 

av processen.
35

 Modellen kallas för den isländska modellen. 

 

Ingela Kolfjord anger en metod i konflikthantering vilken handlar om kamratmedling. 

Eleverna får alltså själva hantera konflikten och får utbildning i hur processen ska gå till och 

hur de ska tänka inför konflikten. Modellen går ut på att en utomstående elev ska medla i 

konfliktsituationen som neutral tredje part. Medlaren handleder parterna och ska föra 

                                                 
31 Skolverket, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

(Stockholm, 2009), s. 10  
32 Skolverket 2009, s. 17 
33 Mikael Arevius och Henrik Olsson, Rädda lärare: om rädsla som hot och möjlighet (Stockholm, 2007), s. 63 
34 Elisabeth Nemert, Öppna för samtal: en arbetsmodell i klassrummet (Stockholm, 1997), s. 34  
35 Ibid, s. 39f.  



11 

 

hanteringen framåt. Deltagarna i konflikten ska vilja lösa problemen och acceptera 

hanteringen. Medlingen ska vara konfidentiell.
36

 

 

En liknande internationell modell, kallad ”RCCP” (Resolving Conflict Creatively Program) 

handlar om att undervisa elever i konflikthantering. Barn som fick undervisning i hanteringen 

av konflikter minskade sitt aggressiva beteende till motsats för dem som inte fick 

undervisningen. På svenska översattes senare programmet till ”Kreativ konfliktlösning”.
37

 

 

En annan liknande modell är ”TSP” (Teaching Students to be Peacemakers). Även denna 

modell handlar om konstruktiv konflikthantering. Tyngdpunkter i modellen är samarbete, 

omsorg, fredliga lösningar, ansvar och uppskattning för olikheter. Att lära eleverna dessa 

aspekter kan resultera i en tryggare skolmiljö för alla parter.
38

 Modellen är inriktad mot att 

genom preventiva åtgärder skapa en klassrumsattityd för konstruktiv konflikthantering. Detta 

ska nås genom att undervisa kring konflikter som något utvecklande och inte något destruktivt 

och samtidigt ge elever verktyg för att hantera konflikter. TSP innehåller en modell för 

konflikthantering som först behandlar parternas viljor i konflikten. Vad vill parterna ha ut av 

konflikten, är det primära undersökningsmålet. Sekundärt bör parterna beskriva sina känslor. 

För det tredje bör parterna förklara orsakerna till varför de känner som de gör och varför de 

vill ha det de vill ha. Det fjärde steget är att försöka se sin motparts perspektiv och sätta sig in 

i dess känslor och intressen. Det femte steget handlar om att samarbeta för att komma fram till 

lösningar. Tre förslag på lösningar ska det resoneras fram till genom samarbete. Det sjätte och 

sista steget är att välja ett av dessa förslag för att sedan komma överens om att detta är den 

bästa lösningen genom ett handslag.
39

   

 

Vissa modeller är riktade mot drama och konflikthantering. Teater och drama används i dessa 

modeller som verktyg för att utbilda elever. Genom att interagera med varandra i olika roller i 

ett skådespel, så kan eleverna få ett stort känslomässigt utbyte och möjlighet till empatisk 

förståelse. Deltagarna kan med hjälp av denna struktur distansera sig till sina känslor genom 

att spela en fiktiv karaktär. Exempel på den här typen av modell är ”DRACON” .
40

  

 

                                                 
36 Ingela Kolfjord, Konflikthantering i skolan: kamratmedling framför nolltolerans (Malmö, 2009), s. 29f.  
37 Anita Grünbaum och Margret Lepp, Dracon i skolan: drama, konflikthantering och medling (Lund, 2005), s. 18f. 
38 Ibid, s. 18 
39 David Johnson och Roger Johnson, ”Implementing the Teaching Students to be Peacemaker Program”, Theory into 

Practice 2004: 43(1), s. 69f.  
40 Grünbaum och Lepp, s. 9f.  



12 

 

Modeller för att förebygga konflikter och skapa medvetenhet att ta itu med dessa hos 

skolelever finns i bland annat multimediavärlden. Goldsworthy m.fl. skriver om STAR-

streamprojektet vilket handlar om att skapa medvetenhet och konfliktlösningserfarenhet till 

elever genom undervisningsmedel såsom videofilmer och onlinediskussioner på Internet. 

Videofilmer med konfliktscenarion spelas upp inför eleverna som sedan får välja vad 

konsekvenserna blir. Sedan följs detta av diskussioner via Internet.
41

 

 

Sammanfattningsvis bör det påpekas att ovanstående modeller inte skiljer sig avsevärt mycket 

i vad de vill uppnå. Alla strävar efter att skapa en medvetenhet och skicklighet hos elever att 

kunna lösa konflikter. Det som skiljer modellerna åt är härkomst och utförande.  

 

1.1.6 Studiens syfte 

Studien behandlar utvalda konflikthanteringsmodeller och konflikthanteringsprogram. 

Studiens syfte är att ge svar på frågan hur dessa kan användas i skolsammanhang. Studien 

syftar även till att ge svar på frågan vad användandet av modellerna och programmen har för 

effekt på barn och ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Richard Goldsworthy m.fl. “Evalutation of a collaborative multimedia conflict resolution curriculum”, Educational 

Technology Research and Development 2007: 55(6), s 597 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden som studien vilar på. För det första redovisas hur 

litteratursökningen gick till. För det andra redovisas hur själva urvalet av forskningsartiklar 

gick till och vilka artiklar som valdes ut till undersökningen redovisas i en tabell. För det 

tredje beskrivs hur materialet analyserades och kategoriserades som förarbete till studiens 

resultatdel.  

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen till studien gick via två internationella databaser vid namn ERIC och 

Academic Search Premier. ERIC (Education Resources Information Center) är en amerikansk 

databas som är inriktad mot beteende- och samhällsvetenskaper. Academic Search Premier är 

en databas som inriktar sig mot internationell universitetsforskning.  

 

De sökord som användes var exempelvis “conflict management models”, “conflict 

management methods” (för en fullständig sammanställning se bilaga 1). Sökorden 

specificerades sedan exempelvis med tilläggsorden ”school” och ”education” för att få mer 

precist resultat. Sökandet resulterade i cirka 300 forskningsartiklar, som granskades mer 

noggrant genom att läsa ”abstracts”.  

 

2.2 Urval av forskningsartiklar 

Artiklar till den här studien har valts med hjälp av vissa specifika kriterier. Det första kriteriet 

har varit att forskningsartikeln bör ha behandlat en specifik konflikthanteringsmodell eller 

program. I många av fallen har forskningen även innehållit ett större omfattande program i 

vilket modellen användes. Ursprunget på forskningsartikeln har även varit väsentligt då denna 

studie riktar sig mot internationell forskning. Forskningsartiklarna innehåller även specifika 

studier på hur dessa modeller och program praktiskt har genomförts i verkligheten och vilket 

resultat dessa modeller och program medförde.  

 

För att få en tillfredsställande spridning på de olika konflikthanteringsmodellerna och 

konflikthanteringsprogrammen har det således inte varit prioritet att ta med forskningsartiklar 

innehållandes samma konflikthanteringsmodell. Därför har ett kriterium varit att söka olika 

slags konflikthanteringsmodeller. I två av fallen behandlas dock TSP-modellen, men båda 

dessa har medtagits för att de riktar sig mot olika åldrar. 
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Urvalet av forskningsartiklar är som följer: 

 

Författare        Typ av modell/program      Ålder på deltagare    Resultat 

 

David Johnson                 “TSP” (program)                   14 år. Elever utbildades i  

Roger Johnson                      konflikthantering med bra 

Laurie Stevahn     resultat. Uppvisade  

Ray Schultz     konstruktiv konflikthantering. 

 

- - - - -  

Laurie Stevahn                 ”TSP” (program)                  7-12 år.  Användningen av lärarna  

Linda Munger     otillräcklig. De som fick 

Kathy Kealy     träning: bra resultat! 

 

- - - - -  

Sandra V. Sandy                “ECSEL” (program)                   2-6 år. Barn blir mer självsäkra, 

Susan K. Boardman    omsorgsfulla, bättre  

     problemlösare. 

 

- - - - -  

John Davidson &                “CRM” (modell)                 7-12 år.  Eleverna utvecklar  

Christine Wood                                                                                                 konfliktlösning, aktivt 

                               lyssnande m.m. 

- - - - -      

Pamela Lane                ”Kamratmedling” (modell)        Stor åldersvidd               Bättre skolklimat, bättre 

S. McWhirter         hantering av konflikter, 

J. Jeffries        bättre miljö hemma. 

 

- - - - -  

Jennifer Selfridge                ”RCCP” (program)                Stor åldersvidd   Elever lär sig hantera 

       konflikter, samarbeta mer,  

       ha större respekt och empati. 

 

- - - - -  

Debra Woody                 “CRP” (program)                 16-18 år.                       Mer samarbetsvilliga   

                                         elever, inga fysiska bråk,  

                                                                                                                                    empatin ökade.  

 

- - - - -  

James S. Catterall            ”Dramaprogram” (program)         12-13 år.   Eleverna visade större 

                                                           skicklighet i konfliktlösning, 

       samarbetsförmåga och 

       empati. 

- - - - -  

Stefan Hrastinski               ”Onlinerollspel” (program)            16 år.  Elever gillar modellen, tar         

Jason Watson     dock inte mycket lärdom av  

     konflikthanteringen. 

 

- - - - -  

Richard Goldsworthy        “STARstream” (modell)                  11-12 år. Elever utvecklade struktur  

Nancy Schwartz    för att lösa konflikt. Positiva 

Sasha Barab     till modellen. 

Anita Landa 
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2.3 Analys 

Den analysmetod som ligger till grund för analys av artiklarna är en kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är väl använd främst inom sjukvårdsforskning 

men även inom utbildningsforskning, enligt Graneheim och Lundman.
42

 Den kvalitativa 

innehållsanalysen innefattar arbetsmetoden med primärdokument, vilket innebär att de bör 

läsas flera gånger för att man ska få en känsla för primärdokumentets helhet. De mest 

framträdande och viktigaste aspekterna i primärdokumentet tas sedan ut, så att forskaren får 

en komprimerad mängd data med samma innehåll som originaldokumentet. Därefter 

kategoriseras de olika primärdokumenten in i olika kategorier och ibland subkategorier.
43

   

 

Metoden till denna studie är alltså inspirerad av denna kvalitativa innehållsanalys i form av att 

forskningsartiklarna läses flera gånger och sedan antecknas vilken typ av 

konflikthanteringsmodell forskningsartikeln behandlade, vilken ålder på eleverna som 

forskningen utforskade, vilken metod som användes och vilket resultat forskningen 

genererade. 

 

Denna bearbetning av dokumenten resulterade i en kategorisering av forskningsartiklarna. 

Efter bearbetningen och analysen kategoriserades artiklarna in i två kategorier. Anledningen 

till detta är olikheten i användandet av modellerna. 

Kategoriseringen har även gjorts för att lättare kunna få en direkt komparativ aspekt på 

artiklarna i samma kategori. 

 

De kategorier som anger strukturen till undersökningen är således: 

 Praktiskt användande integrerad i redan befintlig skolaktivitet. 

 Praktiskt användande extern från redan befintlig skolaktivitet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 U. H. Graneheim och B. Lundman, ”Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to 

achieve trustworthiness”, Nurse Education 2004:24, s. 105  
43 M. Q Patton, Qualitative evaluation and research methods (London: 1990), s. 381ff. 
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3. Resultat 
Resultatdelens struktur präglas av studiens syfte. Först presenteras modellerna och 

programmen och hur de kan tillämpas. Sedan redovisas resultatet av användandet.  

3.1 Praktiskt användande integrerad i redan befintlig skolaktivitet 

 

3.1.1 Utformningen av modell eller program 

I studien som Johnson m.fl. utförde använde de sig av TSP. TSP har beskrivits i 

inledningsavsnittet. Modell och konflikthanteringsundervisning integrerades i redan befintlig 

skolundervisning, genom att bli en del av undervisningen om Andra Världskriget i 

Samhällskunskap.
44

 Undervisningen pågick under fem veckors tid. Varje lektion fick eleverna 

skriva konfliktscenarion om historiska händelser och sedan spela upp dem inför klass. 

Konflikthanteringsundervisningen var uppdelad i tre delar. Första delen behandlade vad en 

konflikt är. Den andra delen behandlade hur man kunde förhandla i en konflikt. Den tredje 

delen behandlade hur en elev kunde medla mellan två parter i en konflikt. Eleverna fick även 

skriva essäer där de ställdes inför en konfliktsituation kopplad till Andra Världskriget. Sedan 

fick de beskriva vad de själva skulle gjort i den situationen för att lösa konflikten.
45

  

 

Stevahn m.fl. har också forskat om TSP. I deras studie utbildas först lärarna på den 

studieaktuella skolan. De får sedan ett ansvar att integrera konflikthanteringsundervisningen 

under lektionerna. Några få utvalda elever får även utbildning i kamratmedling. Som 

kamratmedlare är det tänkt att de ska vara närvarande på skolgården och korridorerna under 

rasterna och ingripa vid konflikt. En konflikthanteringskommitté tillsattes för att se till att 

undervisningen i konflikthantering följs. Kommittén bestod av en rektor och fyra lärare.
46

   

 

Ett liknande tillvägagångssätt hade Sandy och Boardman i deras studie om ”ECSEL”. 

”ECSEL” står för ”The peaceful kids early childhood social-emotional conflict resolution 

program”. Det riktar sig till barn mellan 2-6 år. Programmet innehåller inte någon preciserad 

”steg-för-steg”-modell som förklarar hur parter kan hantera en konflikt. Istället är ”ECSEL” 

uppbyggt proaktivt. Tanken med programmet är att barnen ska lära sig hantera känslor, lära 

sig samarbeta och utveckla empatiska förmågor. Barnen övas genom att sjunga sånger 

                                                 
44 David Johnson m.fl. “Effects of Conflict Resolution Training Integrated Into a High School Social Studies Curriculum”, 

The Journal of Social Psychology 2002: 142(3), s. 306 
45 Ibid, s. 310f. 
46 Laurie Stevahn m.fl. “Conflict resolution in a French Immersion Elementary School”, The Journal of Educational 

Research 2005: 99(1), s. 4 
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tillsammans, leka lekar eller titta på dockteater. All undervisning kopplas till 

konflikthantering. Undervisningen är integrerad i den dagliga verksamheten på dagis eller 

förskola.
47

 Undervisningen i ”ECSEL” sker oftast en gång i veckan i 20-40 minuterspass. Ett 

exempel på lek är ”Fågelunge i boet”. Läraren tar med sig en liten boll till barnen och säger 

att de ska låtsas att det är en fågelunge. Fågelungen skickas sedan runt i gruppen varsamt. 

Barnen klappar fågelungen och behandlar den försiktigt. Samtidigt ska alla sjunga 

tillsammans. Leken kan utvecklas genom att säga till barnen att fågelungen sover. Då måste 

barnen vara knäpptysta för att inte väcka fågelungen.
48

 Denna lek är ett exempel på 

samarbetsövning och empatiövning.   

 

3.1.2 Resultatet av användandet 

Johnson m.fl. kommer i sin studie fram till positiva resultat. Studien utfördes i USA. De 

undersökte modellen på fyra klasser i årskurs nio. Två av klasserna fick undervisning om 

konflikthantering integrerad i undervisningen om Andra Världskriget. De andra två 

kontrollklasserna fick inte det. Forskarna gjorde ett kunskapstest om konflikthantering innan 

och efter undervisningen. På kunskapstestet före undervisningen var klasserna nästan exakt 

likvärdiga kunskapsmässigt. Resultatet efteråt blev att 92 % av eleverna som fick 

undervisning med konflikthanteringsinriktning, kunde nästan alla procedurer i TSP. 83 % av 

dessa kunde verkligen hela proceduren i TSP. De elever som fick undervisning med 

konflikthanteringsinriktning presterade inte sämre inom det andra ämnet.
49

 De elever som inte 

fick undervisning präglad av konflikthantering, utvecklade givetvis inte sin kunskap om det. 

Slutsatsen som Johnson m.fl. drog, baserat på ovanstående resultat, var att det går att integrera 

konflikthanteringsundervisning i redan befintlig ämnesundervisning i skolan.
50

        

 

Stevahn m.fl. undersökte effekten av programmet på 195 elever. Studien utfördes i Kanada. 

Eleverna var mellan 7-12 år gamla. Kunskapstest gjordes innan och efter utbildningen. 

Lärarna intervjuades efter utbildningen.
51

 Resultatet varierade. Det indikerade att programmet 

inte efterföljdes av lärarna. Resultatet visade dock att de elever med en lärare som hade följt 

anvisningarna, hade stora kunskaper i konflikthantering. De elever med lärare som inte hade 

följt anvisningarna visade inte upp lika stora kunskaper. Slutsatsen författarna drog blev att ju 

                                                 
47 Sandra V. Sandy och Susan K. Boardman, ”The Peaceful Kids Conflict Resolution Program”, The International Journal of 

Conflict Management 2000: 11(4), s. 338f. 
48 Ibid, s. 344f. 
49 Johnson m.fl. s. 316ff. 
50 Ibid, s. 323 
51 Stevahn m.fl. s. 5 
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mer träning eleverna fick, desto skickligare blev de i sin kunskap om TSP. Författarna 

underströk även vikten av att kontinuerligt följa konflikthanteringsprogram och utvärdera 

dem.
52

  

 

Sandy och Boardman kom fram till att de barn som under undervisningstillfället hade sällskap 

av sin förälder, lärde sig bäst. Barn som vid inlärningstillfällena inte hade sin förälder 

närvarande lärde sig inte lika mycket. Studien gjordes på 404 barn i New York och 171 

föräldrar var med vid undersökningstillfället. Undersökningen gjordes på barn som utbildades 

i ”ECSEL”-programmet och på barn som inte gjorde det. Detta för att kunna säkerställa 

programmets effekt.
53

 Barnen som medverkade i ”ECSEL” utvecklade sin självsäkerhet, 

samarbetsvilja, självbehärskning och minskade sina aggressiva beteenden.
54

   

 

3.1.3 Sammanfattning 

Ovanstående resultat visar hur konflikthanteringsundervisning kan tillämpas praktiskt i 

skolan. Undervisning i konflikthantering har integrerats i redan befintliga aktiviteter som till 

exempel undervisning om Andra Världskriget. I ett av fallen fick lärarna fritt ansvar att 

anpassa konflikthanteringsinslag i undervisningen. Detta gav varierat resultat. Övervägande 

del av de som fick undervisning i konflikthantering utvecklade sina kunskaper om den. Vissa 

lärare efterföljde inte programmet. De elever som fick undervisningen i konflikthantering 

utvecklades i samarbetsförmåga, empati och blev mer självsäkra. Att anpassa 

konflikthanteringsundervisning till redan befintlig undervisning fungerade bra enligt samtliga 

författare.  

 

3.2 Praktiskt användande extern från redan befintlig skolaktivitet 

 

3.2.1 Utformningen av modell eller program 

”The Conflict Resolution Model”, här benämnd ”CRM”, har studerats av Davidson och 

Wood. Modellen går ut på att hitta bästa möjliga ”vinn-vinn”-situation för parter i konflikt. 

Andra modeller handlar om att endast nå kompromisser, menar författarna.
55

 Modellen består 

av olika steg. Steg ett handlar om att parterna ska komma fram till vad de egentligen bråkar 

om. De ska också beskriva sina känslor och tankar om konflikten. Steg två handlar om att ta 

                                                 
52 Stevahn m.fl. s. 11 
53 Sandy och Boardman, s. 340f. 
54 Ibid, s. 353 
55 John Davidson och Christine Wood, “A conflict resolution model”, Theory into practice 2004: 43(1), s. 6  
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fram lösningsförslag. Så många förslag som möjligt ska parterna försöka samarbeta sig fram 

till. Steg tre är att kombinera de förslag som är bäst för båda parter och skaka hand.
56

 I 

Davidson och Woods studie tillämpades modellen på 7-12 åringar. Eleverna fick under tre 

veckors tid utbildning i totalt 12 timmar.
57

 Utbildningen var inte integrerad i den övriga 

skolundervisningen.  

 

En annan modell som söker den optimala ”vinn-vinn”-situationen är en 

kamratmedlingsmodell som Lane m.fl. har studerat. Kamratmedlingsmodellen består även 

den av olika steg. Om en konflikt uppstår ingriper medlaren. I steg ett bör medlaren presentera 

sig och fråga om parterna vill lösa konflikten. Om de vill ber medlaren att alla tre ska förflytta 

sig till annan plats. Detta för att parterna ska komma ifrån platsen där konflikten utspelade sig. 

Steg två är för medlaren att sätta regler för hanterandet. I steg tre får varje part lika lång tid att 

berätta om sina känslor och tankar om konflikten. I steg fyra ska olika lösningar diskuteras. 

Sedan bestämmer de sig för en lösning tillsammans. Allting handleds av medlaren. I denna 

modell utbildas endast några få elever på skolan i konflikthantering, de som frivilligt anmäler 

sig. Kamratmedlare övervakar skolgården och korridorerna på rasterna. Utbildningen sker 

utanför lektionstid och är cirka två och en halv dag lång.
58

   

 

Ett konflikthanteringsprogram som också innehåller kamratmedling är ”RCCP”, vilket 

Selfridge har studerat. Programmet är proaktivt inriktat och ska skapa en fredligare atmosfär 

på skolan. En kärnpunkt är kamratmedling, som några elever utbildas i. Eleverna anmäler sig 

frivilligt till det. Medlarna övervakar skolgården och korridorerna på rasterna, precis som i 

Lane m.fl. kamratmedlingsmodell. Det finns dock en skillnad mellan modellerna. ”RCCP” är 

ett mera omfattande konflikthanteringsprogram som utbildar alla elever på skolan i 

konflikthantering. Detta sker under en längre tidsperiod. Utbildningen är inriktad mot 

samarbetsövningar, förhandlingsteknik, problemanalys och att skapa empatisk förmåga hos 

eleverna,
59

 medan Lanes m.fl. modell koncentrerar sig endast på det reaktiva hanterandet av 

konflikt.  

 

                                                 
56 Davidson och Wood, s. 7f. 
57 Ibid, s. 10 
58 Pamela Lane m.fl. “A peer mediation model: Conflict resolution for elementary and middle school children”, Elementary 

School Guidance and counceling 1992: 27(1), s. 18ff.  
59 Jennifer Selfridge, “The Resolving Conflict Creatively Program: How we know it works”, Theory into Practice 2004: 

43(1), s. 59f.  
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Woody har forskat om ett annat omfattande konflikthanteringsprogram. Programmet benämns 

”CRP” (Conflict Resolution Program). Programmet ger eleverna utbildning i 

konflikthantering.
60

 Utbildningen är uppdelad i olika faser. Fas ett behandlar kommunikation 

och förhandling och är schemalagt fyra timmar. Övningar som till exempel rollspel tillämpas. 

Modellen som används är inriktad mot samarbete och problemlösning. I fas två utbildas 

personalen på skolan. De får samma utbildning som eleverna, med tillägg att de får 

instruktioner hur de kan anpassa konflikthanteringsundervisning i klassrummet. Fas tre 

präglas av återkommande konflikthanteringsövningar. Varje skolår ska nyanlända elever 

utbildas i konflikthantering i en sju timmar lång introduktion.
61

 

 

Rollspel är en övningsmetod som också ingår i Catteralls dramaprogram. Programmet är 

också proaktivt utformad genom utbildning av eleverna. Utbildningen sker efter skoltid, som 

eleverna kan anmäla sig frivilligt till. Programmet går ut på att elever får spela teater som 

behandlar konfliktsituationer. De får skriva konfliktscener, regissera konfliktscener och spela 

upp konfliktscener. Målet är att bygga upp elevernas samarbetsförmåga och 

problemlösningsförmåga. Eleverna får också träna på att uttrycka sina känslor. De får även 

lära sig hur de kan hantera konflikter. De spelar upp konfliktscenerna och diskuterar olika 

lösningar i grupp. Undervisningen pågår i 24 veckor med ett 90 minuterspass varje vecka.
62

  

 

Watson och Hrastinski har undersökt effekten av rollspel online. Undersökningen var förlagd 

utanför schemalagd skoltid. Programmet går ut på att eleven sätts in i en konfliktsituation. 

Eleven får sedan lösa konflikten i rollspelet. I det första steget ska eleven lösa konflikten 

anonymt. Därefter ska eleven lösa en liknande konflikt genom att diskutera tillsammans med 

andra elever online. Lösningen diskuteras sedan fram tillsammans. Det bästa sättet som 

eleven kan lösa problemet på, är om alla inblandade parter uppnår en ”vinn-vinn”-situation. 

Programmets mål är att öva elever i konflikthantering, samarbetsförmåga och 

förhandlingsteknik.
63

 

 

Goldsworthy m.fl. har också undersökt en onlinemodell. ”STARstream” heter modellen. 

”STAR” står för Stop, Talk, Act, Reflect. Översatt till svenska: Stanna upp, Tala, Agera, 

                                                 
60 Debra Woody, “A comprehensive school-based conflict-resolution model”, Children and Schools 2001: 23(2), s. 116  
61 Woody, s. 117f. 
62 James Catterall, “Enhancing peer conflict resolution skills through drama: an experimental study”, Research in Drama 

Education 2007: 12(2), s. 167f.  
63 Jason Watson och Stefan Hrastinski, “Designing and evaluating an online roleplay in conflict management”, Campus-Wide 

Information Systems 2009: 26(4), s. 290f. 
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Reflektera. När en konflikt har uppstått bör parterna stanna upp. Ta ett djupt andetag och få 

kontroll på känslor och tankar. Tala sedan med den andra parten i lugn ton. Parterna bör 

samarbeta och få fram förslag på lösningar. Parterna bör sedan agera och ta ett gemensamt 

beslut. De bör sedan reflektera över konflikten och lösningen av konflikten. Modellen lärs ut 

med videofilmer på Internet där konfliktscenarion spelas upp. Sedan får eleverna ge förslag på 

lösning av konflikten. Detta kompletteras med onlinediskussioner.
64

.  

 

3.2.2 Resultatet av användandet 

Användandet av ”CRM” resulterade i att barnen utvecklades i aktivt lyssnande, 

konfliktlösning och samarbetsförmåga. Detta konstaterade Davidson och Wood efter att ha 

undersökt de utbildade barnen tillsammans med outbildade barn. Studien utfördes i 

Australien. Författarna undersökte 48 elever som fick träning under en treveckorsperiod. Total 

undervisningstid uppgick till 12 timmar. De utbildade barnen visade mycket högre kunskaper 

i konflikthantering än de outbildade. Slutsatsen som författarna drar är att ”CRM” fungerar 

efter en kort utbildningsperiod.
65

  

 

Lane m.fl. kamratmedlingsmodell resulterade i ett förändrat skolklimat. 47 % färre anmälda 

konflikter och skolgården blev en lugnare plats, enligt författarna. Elevernas 

ledarskapsförmågor förbättrades också. Författarna drar också slutsatsen att modellen 

fungerar och menar att användandet av modellen också gynnar hela samhällsklimatet. Om fler 

människor får utbildning i kamratmedlingsmodellen kommer till slut hela samhällsklimatet att 

förändras, menar författarna.
66

Studien utfördes i USA.  

 

Selfridge har studerat effekten av ”RCCP”. Resultaten visar stor likhet med Lane m.fl. 

forskningsresultat. Skolklimatet förbättrades, eleverna lärde sig lösa konflikter. Eleverna lärde 

sig också att uttrycka sina känslor genom träning i programmet. Aggressiviteten på skolan 

minskade och anmälda konflikter minskade drastiskt. Eleverna accepterade också olikheter 

bättre och uppvisade större acceptans för skilda åsikter efter programmets genomförande.
67

 

Dessa slutsatser drog Selfridge utifrån en litteraturstudie av tidigare forskning om ”RCCP”, 

som undersökte skolor i USA. 

 

                                                 
64 Goldsworthy, s. 606 
65 Davidson och Wood, s. 10 
66 Lane m.fl. s. 20f. 
67 Selfridge, s. 61f. 
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Även Woodys forskningsresultat om ”CRP” visar minskad aggressivitet hos eleverna. Lugna, 

självsäkra beteenden ökade hos eleverna efter genomförandet av programmet. Skolklimatet 

förbättrades också och antal bråk minskade.
68

 Woody undersökte programmet på 240 

amerikanska elever med en medelålder på 17 år. Dessa undersöktes med hjälp av förtest och 

eftertest.
69

 Woodys slutsats är att ett mera omfattande konflikthanteringsprogram skapar en 

kultur av samarbete och empati. Programmet, menar Woody, borde införas på alla skolor.
70

 

 

Empatisk förmåga och samarbetsförmåga präglar också Catteralls studieresultat som utfördes 

i USA. Dramaprogrammets effekt blev att eleverna uppvisade stor kunskap i 

konflikthantering. Catterall drog slutsatsen att undervisning genom drama och teater fungerar 

som viktig aspekt i konflikthanteringsundervisning.
71

 Samma slutsats drar inte Watson och 

Hrastinski i deras studie om dramaprogrammets genomförande online. Studien utfördes i 

Sverige. Deras resultat visar att eleverna var väldigt nöjda med undervisningssättet med 

onlinerollspel. Dock så visade eleverna inte upp några stora kunskaper i konflikthantering. 

Watson och Hrastinski drar slutsatsen att programmet måste testas ytterligare för att ge en 

bättre kunskap om den kan fungera online. De menar också att modellen går att använda av 

lärare, men att den borde kompletteras med andra inslag. Watson och Hrastinski undersökte 

undervisningssättet på 13 elever,
72

 vilket ska ställas i relation till Catteralls undersökning som 

var mer omfattande och utan online-inslag. Undersökningen omfattade tre klasser från tre 

olika skolor i USA.
73

     

 

Goldsworthy m.fl. drar däremot positiva slutsatser utifrån sin forskning om ”STARstream”. 

Även här väckte modellen positiv respons hos eleverna. Studien utfördes i USA. Eleverna 

övade upp problemlösningsförmåga, självsäkerhet och förmågan att lösa konflikter. Viljan att 

hantera konflikter utvecklades också.
74

 Slutsatsen som Goldsworthy m.fl. drog var att 

användning av multimedia i konflikthanteringsprogram fungerar bra. I studien undersöktes 

fyra klasser från olika platser i USA. Det totala antalet elever var 87 stycken. Kvalitativa 

intervjuer, observationer och enkätundersökningar ledde fram till undersökningsresultatet.
75

    

 

                                                 
68 Woody, s. 120f. 
69 Ibid, s. 118f. 
70 Woody, s. 122 
71 Catterall, s. 174 
72 Watson och Hrastinski, s. 292 
73 Catterall, s. 170 
74 Goldsworthy, s. 621f. 
75 Ibid, s. 607f. 
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3.2.3 Sammanfattning 

Ovanstående resultat visar hur konflikthanteringsundervisning tillämpas utanför schemalagd 

skoltid. Kamratmedlingsmetoder och undervisningsmetoder som till exempel dramatisering, 

online rollspel och videofilmer har presenterats. Många av dessa modeller strävar efter en 

”vinn-vinn”-situation för parterna i konflikten. Dessa konflikthanteringsprogram och modeller 

har resulterat i positiva resultat på skolorna de har använts på. Omfattande 

konflikthanteringsprogram har medfört ett förändrat skolklimat där eleverna har större 

empatisk förmåga, större samarbetsvilja och mera självsäkert beteende.  

 

4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie medför ett urvalsförfarande av författaren. I en litteraturstudie är det därför 

viktigt att lägga fram vilket tillvägagångssätt man har använt sig av. Vilka kriterier som har 

legat till grund för undersökningen och vilka sökord som ledde fram till artiklarna. Detta har 

metodavsnittet behandlat. Artiklarnas kategorisering är dock värd en reflektion. Artiklarna 

kunde ha kategoriserats på olika sätt. Kategorier uppdelade på konflikthanteringsmodeller och 

konflikthanteringsprogram skulle varit möjlig. Dock hade detta medfört förvirring för läsaren 

då det är svårt att avgöra om modellen är fristående i artikeln eller om den ingår i ett program. 

Studien har visat att de flesta modeller ingår i mera omfattande program. Artiklarna kunde 

också kategoriserats i vad tillämpningen genererade för resultat. Men då studien har visat ett 

nästan enhälligt positivt resultat hade den kategoriseringen varit onödig. Man kunde också 

kategoriserat artiklarna efter barnens ålder. Detta hade då varit kronologiskt uppbyggt. Men 

då artiklarna inte ska ses som generella tillvägagångssätt, utan som exempel på 

tillvägagångssätt, så hade kategoriseringen varit intetsägande.  

 

Med den kategorisering som har gjorts tydliggörs studiens syfte. Syftet var att belysa hur 

modeller och program i konflikthantering kunde användas i skolan. Genom att kategorisera 

efter tillämpning integrerad i befintlig undervisning, eller tillämpning utanför befintlig 

undervisning, kopplas kategoriseringen till syftet.   

4.2 Resultatdiskussion 

Studien har fokuserat på modeller och olika metoder för att tillämpa dessa modeller. Studien 

har också fokuserat på mera omfattande konflikthanteringsprogram. Dessa program har inte i 
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varje fall innehållit en specifik konflikthanteringsmodell. Istället har programmen varit av 

mera omfattande karaktär där utbildning i konflikthantering varit kärnan.  

 

De mest intressanta resultat som studien har visat är främst hur man kan integrera 

konflikthantering i redan befintlig undervisning. Studien har visat att det är ett effektivt 

tillämpningssätt, både resursmässigt och inlärningsmässigt. Det har dock framkommit att det 

krävs att tillämpningen efterföljs av lärarna. Johnsons m.fl. studie
76

 visade att det går att 

integrera konflikthanteringsinslag i redan befintlig undervisning, utan att påverka det andra 

ämnet negativt. 

 

Nämnvärt är också hur barn i yngre åldrar påverkas av konflikthanteringsundervisning. Lane 

m.fl. studie
77

 är intressant i den aspekten. Att kunna tillämpa konflikthanteringsundervisning 

från ung ålder och sedan fortsätta tillämpa det under barnets skolgång genom integration i 

redan befintlig undervisning, vore positivt enligt min uppfattning.  

 

Resultaten visar också att modellerna inte skiljer sig så mycket åt. Alla modeller riktar in sig 

mot samma typ av hantering, men ändå har de olika namn och olika upphovsmän. Även de 

olika undervisningssätten i konflikthantering har varit varierande. Dramatisering, interaktiva 

diskussioner och videofilmer har visats ge goda resultat i konflikthanteringsundervisning.   

Resultatet strukturerades efter praktisk tillämpning. Studien visar dock att den praktiska 

tillämpningen av modellerna eller programmen inte har avgörande betydelse för effekterna av 

dem. De modeller och program som integrerades i undervisningen gav positiva effekter. De 

modeller och program som inte integrerades i undervisningen gav också positiva effekter. Den 

enda studie som inte gav positivt resultat var Watson och Hrastinskis rollspel online.
78

 

Orsaker till varför studien inte gav positivt utslag går att reflektera kring. Catterall undersökte 

en dramamodell
79

 och den gav positivt utslag, medan Watson och Hrastinskis dramamodell 

online inte gav det. Skillnaden är online-inslaget. Att leva sig in i ett rollspel online är 

möjligen olikt i jämförelse med att göra det i verkliga livet. Möjligen sjunker 

koncentrationsnivån när rollspelet utspelas online. Resultatet visade att eleverna tyckte om 

undervisningssättet, men inte lärde sig något om konflikthantering. Endast 13 medverkande 

                                                 
76 Johnsons m.fl. s. 316ff. 
77 Lane m.fl. s. 20f. 
78 Watson och Hrastinski, s. 292 
79 Catterall, s. 174 
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elever kan ha gjort att undersökningen inte har tagits på allvar av eleverna, som bara tyckte 

det var roligt att sitta vid datorn.  

 

Denna litteraturstudie visade att användandet av konflikthanteringsmodeller och program gav 

positivt resultat i nio av tio fall. Skillnaderna fanns i tillvägagångssättet i undervisningen och 

modellerna. Dock visade inte studien någon skillnad i resultat, beroende på vilken modell som 

användes. Om man jämför modellerna i den här studien och modellerna i tidigare forskning 

finner man många likheter. De handlar om att samarbeta, förstå motpartens känslor och 

intressen och försöka lösa konflikten tillsammans. Metodstegen är inte så olika mellan 

modellerna. Den isländska modellen
80

 skiljer sig inte avsevärt mycket från TSP-modellen
81

 i 

hanterandet av konflikt. Kolfjords kamratmedlingsmodell
82

 är heller inte olik Lane m.fl. 

kamratmedlingsmodell för att nämna några exempel.
83

  

 

Om inte den praktiska tillämpningen har avgörande betydelse för modellen eller programmets 

effekt, spelar det då någon roll hur man använder dem? Min uppfattning är att integrering av 

konflikthantering i redan befintlig skolundervisning, är ett mera effektivt tillvägagångssätt. 

Anledningen till min uppfattning är de resurskrävande insatser som behövs om ett 

konflikthanteringsprogram eller modell inte integreras i undervisningen. Då måste tid utanför 

schemalagd skoltid skapas. Detta gör att lärare måste lägga om sina scheman och elever får ett 

nytt ”ämne” att lära sig. Om konflikthanteringen integreras som i Johnsons m.fl. studie om 

TSP-modellen, skapas kunskap i konflikthantering inom ramen för ordinarie undervisning. 

Detta samtidigt som det inte påverkar inlärning i det ursprungliga ämnet negativt. Sandy och 

Boardmans studie om ”ECSEL”-programmet förstärker dessa argument. Konflikthantering 

integreras i lekar och rollspel och leder därigenom till kunskap. Om barn möter 

konflikthanteringsundervisning i unga år och präglas av det genom skolämnena i framtiden 

kommer det att skapa en stor medvetenhet hos barnet. 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har hos mig skapat ett fördjupat intresse för hur man praktiskt kan integrera 

konflikthanteringsundervisning i skolämnena. Johnson m.fl. visade i sin studie på hur 

konflikthantering kan integreras i undervisning om Andra Världskriget. Kan konflikthantering 

                                                 
80 Nemert, s. 39f. 
81 Johnson och Johnson, s. 69 
82 Kolfjord, s. 29f. 
83 Lane m.fl, s. 18ff. 
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framgångsrikt integreras i andra delar av andra skolämnen? Detta ser jag som en intressant 

forskningsfråga.  

 

En annan intressant forskningsfråga är en jämförelse om effekterna av ett 

konflikthanteringsprogram med kort utbildning, som till exempel ”CRM” kontra ett 

konflikthanteringsprogram med lång utbildning, till exempel ”RCCP”. I denna studie har 

användandet av båda programmen visats positiva. Skillnaden är i programmens längd på 

utbildning. ”CRM” hade endast tre veckors utbildning, medan ”RCCP” hade en mycket 

längre tidsperiod för utbildning. Att utforska effekterna av dessa program mera djupgående 

och jämföra dessa skulle vara en intressant forskningsfråga.  
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