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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till konflikter mellan elever 

och vilka modeller de använder sig av för att förebygga och lösa konflikter. Som bakgrund till 

studien har vi genomfört en litteraturstudie som behandlar ämnet konflikt och orsaker till 

varför de uppstår. Det är viktigt att som lärare ha grundläggande kunskaper inom konflikter 

och konfliktlösning, eftersom de dagligen uppstår tvister i skolan. Den undersökningsmetod vi 

använt oss av består av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sju pedagoger på två olika 

grundskolor i mellersta Sverige. Resultatet visade att pedagogerna i stort hade samma synsätt 

på konflikter och konfliktlösning. Det visade likaså att de båda skolorna arbetar förebyggande 

mot konflikter.  

 

Nyckelord: Conflict, conflict management models and primary school.  
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Förord 

Ett stort tack till skolorna som välkomnat oss med intresserade och involverade lärare och 

rektorer. Utan er hade inte detta arbete varit möjligt att genomföra. Vi vill likaså tacka 

klasskamrater för engagemang och visat intresse under arbetets gång. Sist men inte minst vill 

vi tacka familj och vänner som varit ett stort stöd genom hela processen, både i motgångar 

och medgångar.  

 

Tack för att ni gjort detta arbete möjligt.  

 

Gävle 16.11.2009 

Elin Blomfeldt och Maja Linström  
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Jag vet att du tror 

att du förstår  

vad du tror att jag sa,  

men jag är inte säker på  

att du har fattat  

att de du hörde 

 inte var det jag menade.  

Ur Maltén, A. (1998:11) 
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Inledning 

Behovet av gemenskap och mänsklig kontakt är ett måste, för att kunna utvecklas som individ 

och fungera i ett mänskligt samhälle. I denna kontakt visar sig ibland konflikter. Ordet 

konflikt uppfattas av många som bråk och obehagligheter, det vill säga negativt. Andra 

uppfattar istället ordet konflikt som något positivt som för verksamheten framåt och som 

utvecklar de människor som är inblandade i konflikten (Ekstam, 2000). Konflikter 

förekommer dagligen i samspel mellan människor. På arbetsplatser, skolor och i det 

vardagliga livet förekommer konflikter mellan olika individer. Som lärare stöter vi på 

konflikter varje dag, både i korridoren, klassrummet, matsalen, ute på skolgården och i 

personalrummet. Alla lärare har olika förutsättningar och erfarenheter av att hantera 

konflikter. Detta är något som även Schröder (2008) diskuterar i artikeln ”Lärare kan behöva 

hjälp med att ta konflikter”. Vi vill utifrån denna artikel påstå att inte någon är färdigutbildad 

inom området. Alla behöver lära sig mera om hur konflikter uppstår och hur vi på bäst sätt 

arbetar för att förebygga och lösa dem. Vi har erfarenheter av att lärare dagligen kommer i 

kontakt med konflikter exempelvis bråk i korridoren, mobbning i omklädningsrummet och 

hårda ord på rasterna. Därför är det viktigt att både lärare och elever är medvetna om vilket 

ansvar de bär och vad konsekvenserna blir i samband med en konfliktsituation. Dessa 

erfarenheter har vi fått främst under vår vfu (verksamhetsförlagd utbildning/ praktik). Vi har 

på grund av detta valt att intervjua sju lärare i grundskolan, där vi vill få en djupare förståelse 

för hur konflikthantering förebyggs och uppfattas av de intervjuade lärarna. 

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur sju lärare i 

grundskolan arbetar mot negativa konflikter mellan elever. Samt undersöka hur lärarna 

förhåller sig till olika konflikthanteringsmodeller.  

 

Frågeställningar  

Vad möter lärare för konflikter i grundskolan? 

Hur arbetar lärare förebyggande mot negativa konflikter mellan elever i grundskolan? 

 

Avgränsningar  

För att avgränsa detta examensarbete har vi valt att intervjua sju lärare på två olika skolor i 

mellersta Sverige. De lärare vi valt ut arbetar med elever i grundskolan med åldrarna 

förskoleklass till år sex (F-6). Där vi också begränsat oss genom att endast arbeta med de 

yngre skolåren. Detta medför att vi begränsar examensarbete så att ämnet blir hanterbart och 

genomförbart.  
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Bakgrund 

Vi kommer i detta kapitel att definiera vad vi anser vara en negativ konflikt, samt belysa olika 

teorier för vad konflikt är. Vi kommer att ge en kort beskrivning hur en konflikt uppstår och 

vilka nivåer som förekommer i upptrappningen av tvister. Eftersom det förekommer många 

modeller som säger sig vara förebyggande mot konflikter i skolansmiljö kommer vi även att 

redovisa fyra olika modeller.  

 

Vad är kommunikation? 

Kommunikation kommer ifrån latinets communicare som betyder att ha något gemensamt 

eller att dela något med någon. En människa måste kommunicera, detta är nödvändigt för att 

känna behovet av gemenskap och mänsklig kontakt men också för att överleva fysiskt och 

socialt (Nilsson och Waldemarson, 1995). Maltén (1998) anser att genom kommunikation kan 

vi människor, intellektuellt förmedla och ta emot information samt göra omvärlden begriplig 

och meningsfull. Vi få likaså utlopp för känslor, så som glädje, sorg, misslyckande och 

framgång, samt ge uttryck för behov och personlighet. I ett socialt perspektiv får 

kommunikation oss att känna oss sedda och uppskattade. Vi kommer varandra nära, upprättar 

och behålla relationer. Vi vill övertala varandra att handla som vi själva önskar, hålla ihop 

familjer, vårt samhälle och övriga organisationer. Kommunikation är utbyte av budskap, 

sändaren (den som talar) kodar sitt budskap innan det sänds. Maltén framhåller att sändarens 

kodning påverkas av dennes personlighet, tidigare erfarenheter, upplevelser och 

sinnesstämningen under samtalet. Samtalsnivån behöver även läggas där mottagaren befinner 

sig, till exempel när en vuxen samtalar med ett barn då måste den vuxne anpassa språket och 

ordvalet till barnets nivå. Nilsson och Waldemarson (1995) argumenterar för att allt vi gör 

rymmer budskap och kodning, både tystnad, passivitet och aktivitet kan ges ett innehåll. 

Matlén (1998) vill framhålla att mottagaren får samma budskap som var sändarens avsikt från 

början. Mottagaren (den som mottar budskapet) avkodar och/eller tolkar sedan budskapet, 

innan hon/han tar det till sig. Mottagarens avkodning sker på liknande sätt som avsändarens 

kodning. Det är viktigt att sändaren och mottagaren är på samma nivå i samtalet annars är 

risken stor att de pratar förbi varandra, vilket kan skapa konflikter (Maltén). 

 

Vad är en konflikt?  

Ordet konflikt kommer från latinets conflictus och betyder tvist, motsättning eller 

sammanstötning. En konflikt sker ofta med personer i ens omgivning. Konflikter består i 

genomsnitt av 10 procent sakinnehåll och 90 procent känsla (Marklund, 2007). En konflikt 

uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan motsägelse mellan olika intressen, 

synsätt, värderingar, grundläggande behov och personlighet (Maltén, 1998). Det finns även 

andra orsaker till att konflikter uppstår dessa kan vi kalla konfliktorsaker. Dessa orsaker 

härstammar ur frustrerande behov och dessa behov härstammar i sin tur ur individens behov 

av erkännande.  Människor har också värden som är karakteristiska för samhället, kulturen 

eller subgruppen. Dessa värden fyller behov av säkerhet och identitet samt består av idéer, 

normer och religioner. Att försvara dessa värden är en stor anledning till att konflikter uppstår 

(Smith, 2001). Det finns ingen tydlig definition av begreppet ”konflikt”, varje konflikt har sin 

egen specifika karaktär och dynamik. Den kan vara medveten eller omedveten, erkänd eller 

förnekad, mer eller mindre känsloladdad och kan handla om allt från bagateller till 

väsentligheter. Olika personer i en konfliktsituation kan dessutom tolka situationen olika och 

även agera olika utifrån konflikten (Ellmin, 2008). 
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Grunder och orsaker till att konflikter uppstår 

Smith (2001) nämner tre olika grunder och orsaker till konflikter. Den första är en individuell 

konflikt, där personen hanterar olika behov och intressen inom sig själv. Denna sorts konflikt 

handlar ofta om kampen mellan två måsten, då du står inför ett beslut med flera olika 

valmöjligheter. Maltén (1998) anser även att en individuellkonflikt är när två attraktiva 

alternativ skapar en inre konflikt hos individen. Den andra grunden beskriver Smith (2001) att 

det pågår en relations konflikt. Denna konflikt pågår mellan två individer eller en individ och 

en grupp. Denna konflikt handlar ofta om hur vi uppfattar oss själva och hur vi uppfattar 

andra människor. Maltén (1998) har delat in konflikter på gruppnivå i olika kategorier och 

några av dessa är kommunikationskonflikter som handlar om oklarheter i beskrivning av mål 

och medel, brister i introduktion, bristfällig information, dålig verbal uttrycksförmåga och 

tvetydigt kroppsspråk. Värde och värderingskonflikter, som främst handlar om etiskt och 

moraliska dilemman, olika uppfattningar kring människosyn och kunskapssyn. Samt 

sakkonflikter som handlar om hur situationen ska beskrivas, hur olika resonemang och fakta 

ska tolkas, vad som är problemet, hur arbetet ska läggas upp vilka reglar som gäller och så 

vidare Den tredje grunden för konflikt är strukturrelaterad, vilket innebär att det finns en 

konflikt mellan individen och en organisation, som till stor del handlar om hur mål, roller, 

strukturer och resursfördelning ser ut (Smith, 2001). Maltén (1998) har även här likvärdiga 

beskrivningar med indelningar i kategorier. Några av dessa är bl.a. strukturkonflikter som 

exemplifiera hur schemaläggningen i skolan kan bidra till svårigheter för lärare när de testar 

nya utvecklingsarbeten. Maltén anser med detta konflikter mellan överordnande myndighet 

och i detta fall skolan. Där myndigheten kontrollerar att bestämmelser efterlevs på lokal nivå 

(skolan) liknade ”katten på råttan…”.  

 

Marklund (2007) och Hilmarsson (2003) nämner liknande orsaker till varför konflikter kan 

uppstå utifrån de olika grunder till konflikter som Smith (2001) och Maltén (1998) diskuterat 

tidigare och dess orsaker är; 

- Motsatta värderingar, mål och intressen. 

- Feltolkning av en situation. 

- Otillfredsställda grundläggande behov. 

- Reaktioner på fientlighet, hot eller tvång. 

- Försök att hundra någon annan i dennes verksamhet. 

- Status, ställningen i den osynliga rangordningen. 

- Förhållanden människor emellan eller förändringar i förhållanden vi inte riktigt har 

anpassat oss till. 

- Projektioner, ibland överför vi känslor eller syften som vi själva har på vår omgivning,  

 

Olika nivåer i konflikter 

Bliding (2004) anser att det finns olika nivåer i en konflikt. Dessa nivåer är likvärdiga med de 

konfliktnivåer som Ellmin (2008) skriver om. De olika nivåerna uppdagas under konflikter 

mellan elever. Den första nivån består av smågräl och tjafs. Ellmin menar att denna nivå är 

vanligast och minst allvarlig. Dessa bråk är ständigt återkommande störningar så som 

tråkningar, retsamhet, klumpigt agerande och okänslighet i samspelet. Den här typen av små 

konflikten är lindriga och skadar sällan relationerna på något avgörande sätt men bygger inte 

heller upp dem. Denna sorts konflikt skapar sällan några större motsättningar i klassen, kan 

leda till en försvårad undervisning och skapar ett dåligt klimat i klassrummet vilket senare kan 
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leda till en svårare sammanstötning. Som lärare är det viktigt att uppmärksamma att dessa 

konflikter inte ständigt upprepas, att de inblandade inte agerar för omoget, att det inte finns 

inslag av manipulation, att verksamheten skadas då konflikten stjäl energi från annat och att 

enskilda personer far illa eller mår dåligt (Bliding, 2004). Den andra nivån består av 

sammandrabbningar. Alltför många illa hanterade småkonflikter kan utvecklas till mer 

svårhanterliga problem. Dessa konflikter är mindre vanliga men mer allvarliga. Även denna 

typ av konflikt kan lösas själva av de som är inblandade. Den tredje nivån består av kriser. 

Detta är den värsta sorten av konflikter och i det flesta fall klarar inte de inblandande själva av 

att hantera konflikten. Då kvävs ett ingripande av en opartisk tredjeperson som kan vara med 

och lösa konflikten. För att kunna agera som en tredjepart är det viktigt att man är villig att 

samtala, medla och förhandla för de olika parterna. Det är även viktigt att det finns ett 

ömsesidigt förtroende parterna emellan och gott om tid. Om konflikterna förekommer i 

klassen kan du som lärare agera som tredjepart, om situationen ändå blir svår att hantera kan 

det krävas att någon utomstående hjälper till och stöttar. Den fjärde nivån består av 

bestraffningsåtgärder.  Här är egna insatser och tredjepart redan överspelat, det handlar om 

ren myndighetsutövning, mot enskilda individer i konflikten. Någon eller några stängs av, 

flyttas till annan skola och anmäls till myndigheter för mobbning eller fysiskt våld eller 

bestraffas på annat sätt (Ellmin, 2008). 

 

Konflikthanteringsmodeller 

I skolor används det flera olika modeller för att förebygga konflikter mellan elever. Här nedan 

kommer vi att presentera fyra olika metoder (Tillsammans, Charlie, Giraffspråket och Den 

Isländska modellen) och deras grundläggande värderingar. Ingen av dessa metoder är 

forskningsgrundade utan endast lärarhandledningar, detta kan vara viktigt att belysa eftersom 

det inte finns några belägg för att metoderna fungerar som de utger sig för att göra. De fyra 

olika modellerna har vi valt för att dessa modeller används i någon grad på våra vfu skolor. 

Eftersom vi är bekanta med dessa modeller vill vi undersöka om dessa fungera rent praktiskt 

ute på skolorna. Vi vill påpeka att detta är utifrån tidigare erfarenheter och att våra vfu skolor 

inte på något vis deltagit i vår forskning eller beslutet att välja dessa modeller.  

 

Tillsammans  

Tillsammans är ett program av Lions Clubs International & Quest International (2000). Ett 

läromedel om livskvalitet som arbetar mot förskoleklass och skolår 1-3. Tillsammans syftar på 

att utveckla färdigheter hos eleverna att arbeta tillsammans, visa respekt till andra människor, 

att ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut och visa uppskattning. Punkterna här nedan är de 

nio grundstenarna som Tillsammans arbetar med för att uppnå optimalt resultat med minskade 

konflikter.  

 

- Samarbeta och att arbeta tillsammans med andra och vara en positiv deltagare i 

arbetsgruppen.  

- Respektera och uppskatta sig själv och andra, att kunna erkänna sina egna och andras 

talanger/att förstå hur människor både är lika varandra och olika varandra och att lära 

sig fungera med andra människor hur olika de än kan vara.  

- Ta ansvar med detta menas att elevens ska kunna stå emot negativa påtryckningar och 

kunna säga nej till negativt grupptryck eller negativ media påverkan.  

- Eleven ska kunna sätta upp mål för framtiden vilket hjälper dem att ta ansvar för sitt 

eget växande och sina egna framsteg.  
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- Eleverna ska kunna handskas med personliga utmaningar och konflikter med sunt 

förnuft.  

- Eleven ska kunna föra en öppen ärlig och tydlig kommunikation där eleven kan 

utrycka idéer klart och tydligt.  

- Det är positivt om eleverna kan handla självständigt och ta ansvar för sina handlingar. 

Om eleverna tar detta ansvar kommer det att medföra att de kan fatta positiva och 

sunda beslut.  

- Eleven får ett gott omdöme genom att söka goda råd, överväga alternativ och 

konsekvenser samt fatta välgrundade beslut.  

- Genom att elevens respekterar sig själv och andra kommer uppskattning elever 

emellan vara en självklarhet innanför och utanför skolans ramar.  

 

Modellen hävdar att Tillsammans ska ge en skola som strävar efter att ge alla elever plats att 

växa och utveckla sina egna individuella egenskaper och färdigheter i nära samverkan med 

andra elever och vuxna. Skolan kan enligt denna metod vara en kreativ plats som lägger 

grunden för ett livslångt lustfyllt lärande. 

 

Charlie 

Charlie står för CHemical, Abuse, Resolution, Lies, In, Education. Charlie presenteras i två 

separata kompendier men i den svenska utgåvan presenteras de båda i samma 

undervisningsmaterial. Charliematerialet är en pärm med lektionsunderlag där varje lektion 

har ett klart uttalat mål och innehåller samtal, reflektion, övningar och rollspel. Det handlar 

om livskunskap och om hur man är mot varandra. 

 

Ursprungligen kommer metoden från Minnesota i USA, där man på 70-talet sökte en metod 

för att förebygga drogmissbruk. Sedan dess har Charlie utvecklats och bearbetats för svenska 

behov. Charlie bygger på tanken att om barn tycker om sig själva och inser sitt värde vågar de 

säga nej. De får lättare att stå emot det grupptryck de utsätts för som tonåringar. 

Charlieprojektets målsättning är att; 

- Utveckla och förstärka barnens självkänsla och självtillit.  

- Ge barnen en bra grund för att kunna fatta kloka beslut.   

- Lära barnen lösa problem och konflikter. 

- Lära barnen stresshantering.  

- Lära ut hur man konstruktivt kan hantera starka känslor och besvikelser.  

- Ge information om skadeverkningar vid bruk av tobak, alkohol och droger. 

 

Giraffspråket 

Grundaren av Giraffspråket är Dr Marchall Rosenberg. Rosenberg har grundat modellen 

utifrån sitt arbete med etiska minoritetsgrupper i USA. I sitt arbete upptäckte Rosenberg att de 

människor han mötte inte var medvetna om sina känslor, önskningar eller behov. Däremot 

hade de lärt sig att klassificera och analysera sig själv och andra människor. Utifrån dessa 

analyser utgick Rosenberg ifrån ett program om en gemensam norm om vad som är rätt eller 

fel. Rosenberg menar att vi alla är programmerade eller färgade av de normer och värderingar 

som dominerar den kultur vi lever i. Smith (2001) vill visa på möjligheten att uttrycka känslor 

och behov för att förbättra kommunikation och skapa kontakt i konfliktsituationer. 

Giraffspråkets modell för kommunikation bygger på ett förhållningsätt som underlättar 
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dialoger. Modellen stödjer självständighet och skapar ömsesidighet i mänskliga relationer. 

Det är en metod som behandlar konflikter med respekt för våra och andras behov. Vi 

använder oftast ett språk som skapar konflikter genom att kritisera och döma, vilket skapar 

skuld, avståndstagande och aggression.  När vi vågar uttrycka våra känslor skapar vi en 

öppenhet så att det vi har sagt kan förstås av den andre. Detta kan leda till att vi blir 

mottagliga för att lyssna till varandras känslor och behov (Smith, 2001). 

 

Några grundantaganden i Giraffspråket är:  

- Ärlighet och mod, att visa sig som man är.  

- Välja vart man lägger fokus, antingen på kritiken och avvisandet eller på känslor och 

behov som ligger bakom.  

- Välja hur vi förhåller oss, vara beredda att andra vår egen ståndpunkt och 

förutsättningar för att finna lösningar, en sådan är empati för våra känslor och 

obemötta behov.  

 

Den isländska modellen  

Den isländska modellen består av fem steg som man kan arbeta sig igenom tillsammans med 

sina elever i konfliktsituationer.  

- Steg ett: Problemet definieras. Det här är första steget för att lugna upprörda känslor 

och ge tid till eftertanke. Eleverna får ställa sig frågan varför konflikten är ett problem. 

Genom att ge tid till känslor och eftertanke kan detta medföra att många konflikter kan 

lösas. Får eleverna chans att lugna ner sig och reflektera över vad som egentligen hänt 

brukar konflikterna oftast lösas redan på detta stadium.  

- Steg två: Hur känner sig de inblandade? Eleverna övar upp sin empatiska förmåga 

genom att leva sig in i hur de inblandade känner sig, att eleven kan reflektera över 

båda sidor av konflikten kan de förstå hur andra människor känner sig. De lär sig även 

att se saker och ting ur andras perspektiv.  

- Steg tre: Vad kan man göra för att lösa problemet? Vilka olika lösningar är möjliga för 

att lösa denna konflikt. Läraren ställer här frågan vad som kan göras för att lösa 

problemet. Det är viktigt att alla får delge sin mening/ alternativ på lösning.  När lärare 

och eleverna fått flera valmöjligheter till lösning på konflikten diskuteras fram ett 

gemensamt beslut på vilken metod som kan fungera bäst. Steg fyra: Vilket är det bästa 

sättet att lösa problemet på?  

- Steg fyra är en fördjupning på steg tre. Här får eleverna stå för konsekvenserna av det 

beslut som fattats och tänka igenom om det är bästa beslut för alla inblandade.  I det 

här steget handlar det om att följa de demokratiska spelreglerna, att lyssna, reflektera, 

analysera och fatta beslut.  

- Steg fem: Konsekvensbeskrivning. Det eleverna lär sig här är att tänka ett steg till, 

konflikter är inte alltid lösbara endast för att man bestämt sig för en lösning. De kan 

vara viktigt att ha en andra handlingsplan utifall den första skulle misslyckas. Det de 

också lär sig här att de själva bär ansvaret för konsekvenserna av sina egna beslut 

(Wahlström, 1997).  

Dessa fem steg ur den isländska modellen ska hjälpa eleverna att se sin del i konflikten så att 

de på bästa sätt ska kunna lösa den, med hjälp av samtal och demokratiska diskussioner. I de 

lägre åldrarna fungerar läraren som ett viktigt verktyg för att eleverna ska få förståelse för hur 

modellen är uppbyggd, senare kan de flesta eleverna sköta dessa samtal på egen hand.  
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Denna modell har gett goda resultat för eleverna på Island där utvärdering har visat att: 

-  Barn, som fick möjlighet att i skolan diskutera sociala konflikter och hur man på bästa 

sätt löste dem, ökade sin empatiska förmåga, gemfört med ban som inte fick den 

träningen.  

- Klassrumsklimatet vart bättre.  

- Eleverna blev öppnare och tryggare. 

- De blev vänligare och mer hänsynsfulla mot varandra.  

- De var inte lika snabba att fördöma sina kamrater längre.  

- De i större utsträckning på egenhand försökte lösa konflikter utan att ta till 

knytnavarna (Nemert, 1997). 

 

Läroplanens mål 

Vi kommer här att jämföra vissa mål som Läroplanen (Lpo, 94) strävar efter att alla elever ska 

utveckla med hjälp av de fyra olika modellerna som vi presenterat innan och se om det finns 

likheter i målen. 

Läroplanen strävar efter att alla elever ska utveckla;  

- sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter, (Lpo 94). 

Charlie belyser att detta är en viktig punkt att förhålla sig till. Då modellen stärker elevernas 

att kunna fatta kloka beslut och våga stå för sina åsikter. Likaså framhåller Tillsammans, då 

modellen utger sig för att eleverna ska få ett gott omdöme och fatta välgrundande beslut.  

- respekterar andra människors egenvärde, (Lpo 94). 

Tillsammans styrker denna teori genom att låta eleverna respektera och uppskatta sig själv och 

andra. Eleverna ska få en förståelse hur människor är olika varandra och hur de kan ta fördel 

av varandras olika kunskaper. Giraffspråket förespråkar också om att vi alla är olika och detta 

ska ses med fördel. Giraffspråket stödjer självständighet och ömsesidigheti mänskliga 

relationer.  

- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor. Likaså att eleverna kan leva sig in i och 

förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 

bästa för ögonen, (Lpo 94). 

Om eleverna har grunden från de två föregående punkterna kommer de att ha ett gott omdöme 

och kunna fatta kloka beslut för vad som är rätt eller fel i olika situationer. Den isländska 

modellen bygger på att eleverna ska bli mer öppna och trygga, liksom de andra modellerna 

också hävdar. Det som skiljer modellerna åt är att Den isländska modellen har fått goda 

utvärderingar och resultat enligt Wahlström, (1997). Om lärare skulle förhålla sig till någon 

av dessa modeller kan eleverna får en uppfattning om att vi alla är olika, på så vis har 

modellerna en förhoppning om att detta går att förebyggas.   

 

Barns mognadsmässiga utvecklig 

Här kommer vi att presentera barns olika utvecklingsnivåer i samband med konflikter. Det är 

viktigt för lärare att förstå att barn inte behöver befinna sig i endast ett stadium utan barnen 

kan befinna sig i två stadium samtidigt (Nemert, 1997). De lärare vi intervjuat arbetar med 

barn i de åldrar för vilka vi pressenterar utvecklings nivåer. På liknande sätt är 
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konfliktmodellerna styrda till olika åldrar.  Det är därför viktigt att får en insikt för hur barn 

tänker vid konfliktsituationer i olika åldrar. 

 

Egocentriska perspektivet (3-6år): 

Små barns uppfattning om vad en kompis är, är kopplat till tid och plats. Relationerna är 

grunda och kortvariga. En bästa kompis är den de leker med just den dagen eller den som har 

de roligaste leksakerna. Om en konflikt uppstår i detta stadium förstår inte barnet själva 

problemet, utan brister ut i gråt. I denna ålder förstår inte barnet vad ett löfte är och kan därför 

inte förstå varför det är viktigt att hålla vad man lovar (Nemert, 1997). 

 

Subjektivt perspektiv (5-7år): 

Relationen mellan kompisar är ensidig och bedöms utifrån det egna perspektivet, man är 

kompisar så länge den andre gör som man vill. Det är viktigt för barnet att tycka om sin 

kamrat, men någon förståelse för att kamrater ska tycka om varandra finns inte. I detta 

stadium är barnen ”jagisar” vilket betyder att barnen bara ser sig själv och inga andra. Barnet 

är jagcentrerad och ser bara från sitt eget perspektiv. Barnet förstår fortfarande inte varför 

man ska hålla ett löfte men gör det för att föräldrar och lärare säger att man ska göra det, 

barnen lyder order utan att förstå varför (Nemert, 1997). 

 

Ömsesidigt perspektiv (8-12år): 

I denna ålder är barnen mer medvetna om att man är två parter vad gäller tillit, löften, 

konflikter och vänskap. Barnet har nu nått det mognadsstadium då de klarar av att se ur någon 

annans synvinkel än sin egen. Vänskap har blivit något viktigt som man värnar om. Bra 

kompisar tycker om varandra har skojigt tillsammans, hjälper varandra och anförtror varandra 

saker. Bliding (2004) berättar även att barn anser att det är viktigt att ha gemensamma 

intressen för att vara kompisar. När det uppstår en konflikt är barnet medveten om att 

relationen är ömsesidig, man är två om saken. I den här åldern är barnet medvetet om löftets 

betydelse, den som inte håller sitt ord är en svikare (Nemert, 1997).  
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Metod 

Stensmo (2002) anser att metoddelen ska beskriva hur skribenten gått tillväga vid insamlandet 

av material och hur materialet har blivit valt och hur informationen intagits. Han nämner även 

andra metoder för hur insamling av data kan ske till exempel intervju med personer med som 

är sakkunniga inom området, eller observationer på hur situationen kan se ut i verkligheten.  

Metodval 

För att få svar på forskningsfrågan genomförde vi kvalitativa intervjuer med sju lärare ute på 

fältet. Kvale (1997) påstår att kvalitativa intervjuer innebär att forskaren tolka de intervjuades 

erfarenheter, upplevelser och livsvärld. Vi förhåller oss till de punkter som Kvale (1997) 

framhåller är en kvalitativ intervju genom att analyserade intervjuerna genom att utgå från en 

kvalitativstudie. Efter att vi genomfört intervjuerna börjar med att vi försöker bilda oss en 

uppfattning om texten/intervjun som helhet, därefter söker vi efter olika teman i innehållet. 

Efter att ha samlat in detta material kan vi jämföra de olika texterna/intervjuerna och hitta 

samband och skillnader mellan dem.  

Vid genomförandet av våra intervjuer fick lärarna en bakgrund till vad vårt arbete handlar om 

samt berättade vi varför vi genomför denna studie inom detta område. Innan och under 

intervjuns gång var vi som intervjuare noga med att skapa en trygg atmosfär och miljö. 

Genom att inleda intervjun med vardagssamtal vilket är samtal om vädret och andra aktuella 

händelser samt andra lätt hanterliga ämnen.  

Under intervjuns gång lyssnar vi uppmärksamt, visar intresse, förståelse och respekt för den 

som blev intervjuad. Allt detta medför att en trygg miljö skapas och vi som intervjuar och den 

som blir intervjuad upplevde situationen som positiv. För att få bästa möjliga svar under 

intervjuerna använde vi oss av en blandning av öppna, spontana, vardagssamtal och 

strukturerad, professionella intervjumetoder. Med vardagssamtal menar Kvale och Brinkmann 

(2009) samtal som sträcker sig från kallprat till gräl och från nyheter/väder till djupa 

diskussioner. Vi valde denna intervju eftersom vårt syfte var att undersöka lärares erfarenheter 

med det menar vi att intervjun utgår från att vi försöker förstå den intervjuade och dennes 

erfarenheter. På så sätt kan vi få ta del av den intervjuades synvinkel under intervjun. När vi 

använde oss av denna metod upplevde vi att de intervjuade kände sig fria och inte bundna när 

de skulle svara på frågorna.  

 

Intervjufrågornas utformning 

En intervjuguide för den här typen av halvstrukturerade intervjuer består ofta av en slags 

översikt över relevanta teman som täcker in det områden som man vill få mer information om. 

Under respektive tema finns sedan förslag på frågor att följa upp med. Intervjuaren har en 

ganska stor frihet i intervjun och utifrån vad informanten själv berättar hade vi möjlighet att 

sedan ändra på frågornas ordningsföljd och form för att få ut mesta möjliga ur intervjuerna. 

Till vår intervju hade vi formulerat tre fria huvudfrågor med de menar vi frågor som är öppna 

och ger de intervjuade möjlighet att göra svaren så stora som möjligt. Utöver dessa frågor 

formulerade vi sedan mer strukturerade följdfrågor. Följdfrågorna användes endast då vi 

kände att innehåller som den intervjuade gav oss inte var tillräckligt utifrån huvudfrågan. Vi 

använde även följdfrågorna som en mall för att göra intervjusituationen halvstrukturerad. 

Efter att vi genomfört intervjuerna fick de intervjuade självklart tillägga om de ansåg att vi 

missat något utifrån våra frågor. Under den tredje huvudfrågan har vi pressenterat flera olika 

modeller för konflikt förebyggande. Dessa modeller har inte delgetts lärarna utan har bara 
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använts av oss för att enklare kunna anteckna vad lärarna sagt om de modeller de använder på 

respektive skola.  

När alla svar var insamlade sökte vi efter olika nyanser/teman och skillnader mellan vad de 

intervjuade sagt (Strandberg, 2006). Vid analysen av de kvalitativa intervjuer läste vi igenom 

hela intervjun för att skaffa oss en övergripande bild av vad som sagts. Sedan bröt vi ner 

texten till kategorier och teman, för att gå på djupet och analysera textens mening (Kvale, 

1997).  

 

Urval  

Vi utförde intervjuerna på två olika skolor i mellersta Sverige. Eleverna och områdena 

skolorna ligger i har olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Med det menar vi att en av 

skolorna ligger i ett så kallat ”finare” område, samtidigt som den andra skolan ligger i ett 

mindre attraktivt område. Vi kommer i texten att benämna lärarna med fiktiva namn. Där 

lärare ett till fyra (Anna, Berit, Cecilia och Doris) arbetar på en skola och där lärare fem till 

sju (Erika, Frida och Gun) arbetar på den andra skolan. De lärare vi intervjuat arbetar i 

grundskolan med olika åldrar som vi nu kommer att delge. På skola ett arbetar lärarna på 

följande vis. Anna arbetar med elever i förskoleklass och fritids. Berit arbetar med elever i år 

tre, men även sporadiskt med elever i år ett. Cecilia arbetar med elever från år ett till år sex. 

Doris arbetar med elever i år två. På den andra skolan är lärarna verksam på följande vis.  

Erika arbetar i år ett. Frida arbetar i år tre och Gun arbetar i år sex. 

 

Genomförande 

Vi ägnade två dagar till intervjuerna, då vi sammanlagt intervjuade sju lärare. Vi påbörjade 

intervjuerna genom att förklara de etiska övervägandena för lärarna, vilka i stort förklarar att 

läraren när som helst får avbryta intervjun, att det som sägs endast kommer användas till 

denna uppsats och att de kommer att behandlas konfidentiellt. Vilket betyder att materialet 

kommer att behandlas endast av författarna till examensarbetet.  Vi förklarade även att 

intervjun fick ta den tid som behövdes. Frågorna i intervjun består av öppna huvudfrågor och 

slutna underfrågor. Med vår bedömning missuppfattade ingen lärare frågorna och därför drar 

vi slutsatsen att frågorna var rätt formulerade och tydliga.  Denna bedömning grundar sig på 

att lärarna svarade enhälligt på frågorna Vi hade i förväg informerat lärarna och rektorer om 

vårt besök och vilket vårt syfte med studien var. De intervjuade hade inte sett intervjufrågorna 

i förväg. Vid intervjuerna deltog vi båda, en ställde frågorna och den andra dokumenterade, 

genom att anteckna det som sades under intervjuns gång. På skola två bytte vi ordning så den 

som tidigare ställt frågor fick nu dokumentera. Intervjuerna genomfördes med en lärare i taget 

utan påverkan från annat håll. På skola ett genomfördes intervjuerna i personalrummet och på 

skola två genomfördes intervjuerna i klassrum och grupprum.. I slutet av intervjun har vi 

sedan haft möjlighet att ställa kompletterande frågor eller be om förtydligande från lärarna. Vi 

gav även lärarna möjlighet att lägga till något som de ansåg att vi skulle kunna ha användning 

av i vårt arbete. Att vara två personer närvarande vid intervjuerna har givetvis både för- och 

nackdelar. Fördelarna handlar om att två par ögon och öron kan registrera mer än ett par, 

vilket är en tillgång i den senare analysen och att den som utförde intervjuerna gavs möjlighet 

att helt fokusera på samtalet med intervjupersonen utan att distraheras av att behöva skriva 

anteckningar.  
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Reliabilitet och Validitet 

Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att 

få fram resultat. Alla datainsamlingstekniker vill försöka få en uppfattning om hur väl de 

mäter det de vill mäta. Till detta används begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva 

hur bra datainsamlingen har fungerat. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att 

vårt resultat ska kunna generaliseras till att gälla även andra än de som är undersökta 

(Stensmo, 2002).  

Reliabilitet betyder noggrannhet eller pålitlighet. Reliabilitet innebär att man mäter 

(observerar) samma aspekt vid upprepade tillfällen och får ungefär samma resultat vid varje 

situation. Det finns olika metoder för mäta reliabilitet ett av dessa är stabilitet, detta gör man 

genom att göra mätningar på samma grupp vid två tillfällen. De olika svar som gruppen ger 

vid de två separata tillfällena ger ett mått på reliabilitet. Genom att använda denna metod är 

människan statisk och stabil men vid intervjutillfällen påstår Trost (1997) att människan inte 

alls är statisk utan tvärtom. Människan är en deltagare i en process med det menar han att 

frågorna som blivit ställda vid det första intervjutillfället inte alls behöver ge samma svar vid 

nästa intervjusituation. Trost (1997) påstår att eftersom människan dagligen möter nya 

erfarenheter, upplevelse och situationer förändras bakgrunden till ett svar konstant och därför 

blir aldrig svaren desamma. Vi har genomfört våra intervjuer på sådant vis att de ska kunna 

upprepas, men svaren behöver inte bli densamma. Validitet betyder giltighet eller 

överensstämmelse. Begrepp validitet används för att beskriva mätningars kvalité. Med detta 

mäts det som är relevant för sammanhanget, det handlar om att använda rätt metod vid rätt 

tillfälle. Validitet gäller för att se om undersökningen verkligen mäter det den påstås 

undersöka (Kvale och Brinkmann, 2009). Vi vill påstå att vår uppsats motsvarar validitet 

kraven, av den orsaken att de svar vi fått är relevanta för sammanhanget de stämmer väl 

överens med undersökningens syfte.  

 

Etiska överväganden 

Vi har utgått från vad som står på vetenskapsrådets hemsida och förhållit oss till punkterna 

om etik i forskning på ett korrekt sätt. De fyra forskningsprinciperna är: 

- Informationskravet: innebär att de deltagande respondenterna informeras om allt som 

kan tänkas påverka deras vilja att delta i studien. Respondenterna ska även meddelas 

att de kan dra tillbaka sin medverkan. 

- Samtyckeskravet: innebär att respondenterna i studien ska samtycka till att medverka. 

- Konfidentialitetskravet: innebär dels att personuppgifter och etiskt känslig information 

ska hanteras på ett sätt som medför att obehöriga inte kan ta del av dem, men även att 

enskilda medverkande inte ska kunna identifieras i den färdiga rapporten. 

- Nyttjandekravet: innebär att insamlat material inte får användas till 

icke‐vetenskapliga syften. 

Vad gäller informationskravet informerade vi i informationsbrevet om medverkan i studien vi 

skulle genomföra och om arbetets övergripande syfte. Vi informerade muntligt vid varje 

intervjutillfälle våra intervjupersoner om undersökningens syfte samt om de fyra etiska 

reglerna och intervjupersonernas rättigheter i förhållande till dessa. Vad gäller 

samtyckeskravet informerade vi våra intervjupersoner om att de när som helst, under eller 

efter intervjun, har möjlighet att avbryta intervjun om de skulle ångra sin medverkan. Detta 

utan att behöva motivera sitt beslut för oss. Enligt konfidentialitetskravet hade vi innan 

intervjutillfällena tänkt ut hur vi skulle presentera analysmaterialet så att inga enskilda skulle 
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kunna identifieras, även detta informerade vi våra intervjupersoner om. Vi kommer inte i 

examensarbetet att skriva ut enskildas namn, eller stadsdelarnas namn. Det insamlade 

materialet förvarar vi säkert för att försäkra de deltagandes anonymitet och rättigheter enligt 

konfidentialitetskravet. Enligt nyttjandekravet informerade vi om att studien är en c-uppsats 

och att det innebär att den kommer att läsas av lärare och andra studenter på kursen men även 

lagras elektroniskt på högskolan.  
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Analys och Resultat 

Utifrån intervjuerna har vi kategoriserat och skapat teman på det lärarna Anna, Berit, Cecilia, 

Doris, Erika, Frida och Gun delgav oss, de huvudsakliga temana är, förebygga konflikter, vad 

lärarna såg för konflikter, vanligaste konflikterna och hur lärarna löser konflikterna. Dessa 

kommer vi nu att redovisa.  

 

Konflikt förebyggande 

Alla sju lärare som deltog i intervjuerna var eniga om att konflikter är något som ska 

förebyggas. De kunde även ge olika förslag på hur de själva arbetade med att förebygga 

konflikter i klasser/skolan. Bland dessa förekommer bland annat värderingsövningar som Gun 

ansåg vara bra att använda i hennes klass. Liksom Läroplanen, (Lpo 94) så vill Gun göra 

dessa övningar för att få eleverna trygga i sig själva, att de vågar stå för sina egna åsikter även 

om de är ensamma med den. Frida gör eleverna medvetna om att deras åsikter inte är lika men 

ändå betydelsefulla, genom att använda sig av leken ”fyra hörn”.  Den tydligt visar skillnader 

i åsikter eftersom eleverna får placera sig i olika hörn av klassrummet, utifrån åsikten på en 

fråga ställd av läraren. Till exempel Frida frågar eleverna vilken glassmak de fördrar, de olika 

hörnen representerade olika smaker exempelvis isglass, chokladglass, vaniljglass och övrigt. 

Genom att börja med dessa relativt enkla frågor kommer eleverna känna sig tryggare i sina 

svar och Frida säger att detta resulterar i att tyngre frågor kan ställas där elevernas egna 

värderingar visas tydligare. Precis som vi nämnt ovan tyckte Gun att värderingsövningar är 

något som eleverna behöver öva mycket på innan man kan börja ställa de lite svårare 

frågorna. Detta för att klassen ska känna sig trygga som grupp och i sig själva, samt veta att 

det inte är fel att tycka olika 

 

Vanligast förekommande konflikter 

Lärarna påstår att det alltid uppstår konflikter, oftast sker det när ingen vuxen är närvarande. 

De olika konflikterna lärarna kunde berätta fanns på skolorna var småbråk, bagateller och att 

eleverna tagit saker från varandra. Detta framhåller lärarna som arbetar i de yngre åldrarna (F-

tre) till exempel Kalle håller på och spelar fotboll då Lisa kommer och tar bollen. Hon vill 

också vara med, men får inte. Så hon tar bollen och springer iväg. Konflikter uppstår även om 

eleverna säger något elakt till varandra, eller använder fula ord. Berit och Erika påpekar att 

misstag kan bli konflikter, till exempel en elev gjorde något som en annan elev tolkade som 

en invit till bråk, små bråk i korridorer och matsal. Lärarna anser att eleverna inte ser sin egen 

del i konflikten. De får inte vara med i lekar, blir osams om regler, eller hur leken ska 

fortsätta. Alla lärarna påstår att det även finns även ”tjejkonflikter”. Dessa konflikter uppstår 

oftast när flickorna blivit äldre (11 år och uppåt). Lärarna beskrev flickkonflikter som intriger, 

de letar upp konflikter, går bakom ryggen på varandra, går ihop och startar bråk. Flickorna 

ältar gamla konflikter eller icke godkänt beteende hos en annan flicka. Vem ska vara med 

vem, lärarna påstår att flickorna gömmer sina konflikter medans pojkarnas är mer öppna. 

Lärarna beskrev även flickornas konflikter som långvariga och svårare att lösa än pojkarnas. 

Känslor och bråk är övervägande i denna ålder enligt Frida, därför är det lämpligt att använda 

sig av Charlie som modell, då den hjälper eleverna att bygga upp självkänsla och självtillit. 

Frida förhåller sig också till Läroplanen, (Lpo 94) då hon vill få eleverna att våga säga nej och 

stå emot grupptryck samt kunna stå emot starka känslor och besvikelser.  
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Vilka konflikter som är vanligast i skolorna varierar från lärare till klass och mellan klasser 

och årskurser. I år F-3 är det vanligast med konflikter mellan pojkarna eller blandade 

konflikter mellan pojkar och flickor. Senare i årskurs 4-6 är det vanligare med konflikter 

mellan flickorna eller blandade mellan pojkar och flickor.  Det är därför svårt att säga vem 

som startar konflikterna, men lärarna framhåller att flickorna ofta letar upp konflikter medans 

pojkarna är mera öppna och deras konflikter handlar mera om här och nu. Doris anser att 

pojkar bråkar om lekar och slåss mer öppet. Lärarna framhåller att detta kan vara en av 

anledningarna till att det är så svårt att avgöra vem som oftast startar konflikter. Det uppstår 

sällan konflikter mellan elever i olika årskurser säger Anna, detta beror på att eleverna inte så 

ofta leker med varandra och är på olika platser på skolgården. Men när det uppstår sådana 

konflikter händer det oftast i samband med lekar/sporter till exempel fotboll, innebandy med 

mera. Konflikterna handlar ofta om regler som förekommer i lekarna eller sporterna.  

 

Lärarna såg olika konflikter en orsak till detta kan vara att det uppstår olika konflikter i olika 

åldrar. I ettan är konflikterna med olösliga och eleverna ser inte sin egen del i konflikten, det 

är missförstånd och tjafs. När eleverna blir äldre handlar konflikterna mera om kärlek och 

känslor säger lärare Cecilia och Gun. Konflikterna blir personligare och hårdare, påhopp, 

mera avancerade, inte lika lätta att lösa. I detta stadium är eleverna medvetna om vad en 

konflikt innebär och kanske är det därför som påhoppen blir mer personliga. Konflikterna i 

denna ålder följer även med eleverna hem, då genom internet, så som MSN(chattforum) 

bilddagboken (chattforum, blogg).    

 

Lärarnas konfliktlösningar med eleverna 

För att lösa konflikterna i de lägre åldrarna (F- 2) tog klassläraren initiativet, Anna, Cecilia, 

Doris och Erika starta en diskussion mellan eleverna för att reda ut vad som hände, vem som 

sagt vad och så vidare Denna metod som läraren använde sig av är grundad i tre olika 

konfliktlösningsmodeller (Charlie, Giraffspråket och Den isländska modellen). Charlie vill 

hjälpa eleverna lösa problem och konflikter genom att stärka deras självkänsla. Giraffspråket 

vill visa att eleverna har möjlighet att utrycka känslor och behov för att skapa bättre kontakt 

mellan i elever i konfliktsituationer. Barn som får möjlighet att diskutera socialakonflikter och 

hur man på bästa sätt löser dem, ökar sin empatiska förmåga enligt Den isländska modellen. 

Det är viktigt att eleverna ser sin del i konflikten, att de förstår hur konflikten startade. En bra 

metod för att göra eleven medveten om sin del i konflikten är att läraren kan använda sig av 

tecknade seriesamtal som en metod.  Tecknade seriesamtal innebär att de elever som är 

inblandade får rita upp själva konflikten, vem gjorde vad, vem sa vad och så vidare. eleven ser 

då sig själv och sin del i konflikten. Därför är det bra att börja med denna metod tidigt (F- 1) 

så att eleverna kan få en förståelse för konflikten. I de äldre (skolår 3-6) åldrarna fick eleverna 

försöka lösa konflikterna själv, behövde de hjälp så fungerade läraren som en tredje part som 

ger råd och stöd i samtalet. Berit, Doris, Frida och Gun framhåller dock att i de äldre åldrarna 

har eleverna oftast löst konflikterna helt själv och behöver endast lärarens stöd vid svårare 

konflikter. Detta kan härledas till Den isländska modellen som påstår att de äldre eleverna ska 

kunna lösa konflikterna själva. När det blir sammandrabbningar i de äldre åldrarna så placerar 

sig lärare med eleverna i olika grupper för att lösa problemen. Dessa grupper kan vara flick- 

och pojkgrupper som diskuterar konflikter och vad de grundar sig på. Dessa 

gruppsammansättningar kan även fungera som förebyggande metod, då de skapar 

sammanhållning och gott klimat i grupper anser Gun. Är det många elever som är involverade 
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i en konflikt kan läraren ta upp den i helklass, för att förklara vad konsekvenserna blir av 

handlingen till exempel vid stöld. Frida berättade att har något sådant skett med någon elev i 

klassen, kan det vara bra att diskutera varför det var fel. Vid ett sådant tillfälle involverar 

Frida hela klassen. Detta dock utan att peka ut personen i fråga, Frida framhåller att eleverna 

ofta vet att de gjort fel och mår dåligt över det.  

 

Sammanfattande kommentarer 

På de skolorna arbetar lärarna förebyggande för att eleverna ska kunna lösa konflikter själva 

och även för att de ska kunna förhindra konflikter innan de uppstår.  Alla de fyra modeller 

som vi nämnt arbetar förebyggande mot konflikter men har även program för att bemöta dem 

då de uppstår. En av skolorna använde sig av Charlie som modell men var även influerade av 

andra modeller. Den andra skolan använde sig av Den isländska modellen och Tillsammans. 

Alla lärare framhåller dock att det är viktigt att använda sunt förnuft i sin lärarroll, det finns 

ingen metod som enbart är rätt eller fel.  Detta för att alla klassuppsättningar är olika och har 

olika behov, därför säger lärarna att det är omöjligt att bara använda en metod.  
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Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur några lärare inom grundskolan arbetar med att 

förebygga konflikter mellan elever. Med hjälp av resultatet och bakgrunden kommer vi här att 

diskutera och jämföra kopplingar mellan syftets frågeställnig och lärarnas intervjusvar. För att 

lyfta fram de gemensamma faktorerna mellan litteratur och lärarnas praktik. I 

metoddiskussionen kommer vi att diskutera vad som varit bra med metoden vi använt oss av. 

Med metod avser vi de kvalitativa intervjuerna vi utförde. Fungerade intervjuerna som vi 

tänkt oss tilläts lärarna att uttrycka sig fritt? Har vår metod varit relevant för studien och fick 

vi fram de resultat vi önskade.   

 

Metoddiskussion 

Lärarna fick ett informationsbrev med studiens syfte (frågorna till intervjuerna ingick inte i 

informationsbrevet) Lärarna fick i förväg bestämma tid och plats för intervju, detta för att de 

skulle känna att de hade tid att delta i studien men även för att de skulle få känna en trygghet i 

var och när vi träffades. När intervjuerna pågick ägnade vi den tid som behövdes för att 

genomföra intervjuerna. Detta medförde att lärarna fick möjlighet att framföra det de ansåg 

vara viktigt för vår studie. Att lärarna inte fick se intervjufrågorna i förväg anser vi som något 

positivt. Om lärarna hade sett frågorna i förväg skulle de kunnat diskutera tillsammans och på 

det viset blivit påverkade av varandra. I och med det hade vårt arbete blivit mindre trovärdigt 

då svaren kunde ha varit förutbestämda (lika). Vi genomförde även intervjuerna en och en för 

att få enskilda svar från lärarna (Kvale och Brinkmann, 2009). 

 

Det som kan vara missvisande i resultatet är att en av oss intervjuade och en skrev. Vilket 

resulterade i att endast en person kunde tolka kroppsspråket som lärarna avslöjade. Människor 

pratar inte bara verbalt utan även med gester så som kroppsspråk. Vilket vi tycker är viktigt 

eftersom kroppsspråket också spelar in i lärarna berättade. Vi fick på detta vis bara uppleva 

vad en person läste ut av vad lärarna berättade. Allt detta hade kunna underlättas med hjälp av 

en diktafon, då båda hade varit uppmärksam på läraren. Vi hade fått mera material att 

bearbeta eftersom det är svårt att hinna med att anteckna allt som sagts och på grund av det 

har vi fått mindre material att tolka. Detta gör att tillförlitligheten på arbetet sänks något, 

eftersom allt som hände under intervjun knappast kan ha dokumenterats utan en diktafon. De 

intervjuade lärarna har många års erfarenhet av konflikter i skolan och med detta anser vi att 

urvalet av lärare varit korrekt för att göra denna studie tillförlitlig och så trovärdig som 

möjligt. Även metoden som vi använt anser vi var den rätta för detta arbete (Kvale och 

Brinkmann, 2009).  Valet av kvalitativ intervju var en metod som uppfyllde vårt syfte och 

våra frågeställningar väl. 

 

Vi valde halvstrukturerade intervjuer eftersom det enligt Kvale och Brinkmann (2009) får 

lärarna att berätta mer fritt. De hade möjlighet att självsändigt utforma vad de vill säga och på 

detta sätt vara med och påverka intervjusituationen. Detta skapar en trygghet och en känsla av 

att det de säger är viktigt. Kvale och Brinkmann (2009) anser att denna intervjusituation 

skapar större förståelse för den intervjuades livsvärld och tidigare erfarenheter. Detta är 

viktigt för att förstå vad det intervjuade verkligen säger istället för att bara skrapa på ytan. Det 

är därför som vi anser att denna sorts intervju varit en lämplig metod för att belysa vår 

frågeställning och undersöka vårt syfte.  
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Förslag till vidare studier 

Förslag till vidare studier skulle kunna vara att göra en mer omfattande undersökning med fler 

lärare som arbetar med elever i alla åldrar. Även elevernas åsikter skulle kunna komma till 

tals genom att göra intervjuer. I vidare studier skulle även observationer av konfliktsituationer 

vara intressant att undersöka. Allt detta för att få en möjlighet att se arbetet ur ett annat 

perspektiv. Det i sin tur medför att det kommer bli en mer trovärdig bild över situationen i 

skolan.  

 

Resultatdiskussion 

När vi tar del av se svar som våra intervjuade lärare gav oss, ser vi tydligt att de har en 

sammanhållen bild av vad en konflikt är och att de har en likvärdig syn på hur konflikterna 

ska lösas. Även litteraturen vi har läst är enig med vad lärarna framhåller. I och med detta 

finner vi ett samspel mellan det som de intervjuade lärarna och litteraturen delgett oss.  De 

intervjuade lärarna var eniga om vad de ser för konflikter mellan elever. I de yngre åldrarna 

(6-7 år) är det små konflikter om vad som är mitt och ditt. Eleven är inte medveten om sin 

egen roll i konflikten, utan det är alltid någon annans fel. Detta gör att eleven uppvisar ett 

egocentrisk beteende under de första skolåren. Detta stämmer även överens med litteraturen 

där Nemert (1997) beskriver de olika mognadsstadierna som eleverna går igenom. I detta 

stadie (3- 6 år) beskriver Nemert att små barn inte uppfattar när en konflikt uppstår, barnet 

förstår inte själva problemet, utan brister istället ut i gråt. I de äldre åldrarna (8-12 år) var även 

lärarna överens om att konflikter mer handlade om lekregler. Regler som inte följs eller regler 

som ser olika ut med mera. Konflikterna handlar även om olika känslor som uppstår mellan 

eleverna. I denna ålder är barnen mer medvetna om att man är två parter vad det gäller tillit, 

löften, konflikter och vänskap. Barnet har nu nått det mognadsstadium (från 7 år och uppåt) 

då de klarar av att se ur någon annans synvinkel än sin egen. I skolan uppstår det oftast 

relationskonflikter som Smith (2001) beskriver som konflikter mellan två individer eller en 

individ och en grupp. Konflikter av denna sort handlar om hur vi uppfattar oss själva och 

andra människor. Maltén (1998) nämner även kategorier på Smiths relationskonflikter. En av 

dessa är kommunikationskonflikter som uppstår i samband med missförstånd i 

kommunikationssituationer. Dessa konflikter hävdar lärarna att de uppstår i lek situationer, 

där bråk om regler blir en orsak till en kommunikationskonflikt. Lärare fem berättade om en 

feltolkning av en situation, då elev ett håller ut armen för att hålla upp dörren men elev två 

feltolkar situationen och tror att elev ett hindrar elev två från att komma in i klassrummet. 

Elev två agerar på situationen genom att bita elev ett i armen. Denna situation blir en 

feltolkning som Marklund (2007) och Hilmarsson (2003) nämner som en orsak till varför 

konflikter uppstår. Bra kompisar tycker om varandra har skojigt tillsammans, hjälper varandra 

och anförtror varandra saker. Bliding (2004) berättar även att barn anser att det är viktigt att 

ha gemensamma intressen för att vara kompisar. Nu vet barnet om att relationen är ömsesidigt 

när en konflikt uppstår och vet därför att det är viktigt att hålla sitt ord (Nemert, 1997). 

 

I de yngre åldrarna (6-7 år) sa lärarna att de löste konflikterna genom att diskutera gemensamt 

med eleverna, där läraren har handledningen. Detta på grund av att eleverna inte är medvetna 

om sin egen roll i konflikten (Nemert, 1997). Genom att diskutera med eleverna gör läraren 

eleverna medvetna om sin egen del i konflikten. Detta kan med fördel göras med hjälp av 

serietecknande så att eleverna lättare ser vad som gått fel. I de äldre åldrarna (8 -12 år) lägger 
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läraren över ansvaret på eleverna genom att läraren backar och låter eleverna själva lösa 

konflikterna så gott de kan, men finns samtidigt närvarande för att fungera som råd och stöd 

om eleverna behöver det. På denna konfliktnivå (nivå ett) löser sig ofta konflikterna smidigt, 

men klassen blir ändå påverkad av de små slitningarna (Bliding, 2004). Enligt Den isländska 

modellen är detta ett bra sätt att låta eleverna känna att de själva tillför något i 

konfliktsituationer (Nemert, 1997). Om konflikten är för stor tar de lärare vi intervjuat 

självklart tillbaka kontrollen och fungerar som medlare mellan eleverna. Denna sorts konflikt 

(nivå två) är mindre vanlig än de i konfliktnivå ett. Även på denna nivå kan eleverna själv 

lösa konflikten, lärarens stöd är dock viktigare på detta stadie (Ellmin, 2008).  De lärare vi 

intervjuade poängterade dock att eleverna i dessa åldrar ofta löste konflikterna utan att läraren 

behövde vara inblandad. Lärarna arbetade förebyggande mot konflikter och använde sig av 

olika metoder som exempelvis ”killsnack”, ”tjejsnack” (samtalsövningar), värderingsövningar 

men lika så lära eleverna att visa hänsyn, respekt och att ta hand om varandra. Det är viktigt 

att arbeta med elevens självkänsla så att de är trygg i sig själv, lära sig förstå sina känslor och 

våga säga stopp (Charlie, 1995).  

 

Lärarna påpekar att det inte går att använda sig av endast en av de fyra modellerna vi beskrivit 

tidigare för att förebygga konflikter, detta eftersom klasser är så pass olika i 

gruppsammansättningen.  Modellerna har fasta ramar för hur lärare ska arbeta med den och 

detta fungera inte i praktiken. Lärarna framhåller därför att den bästa lösningen för 

konfliktförebyggande är att leta inspiration i olika modeller och sedan utgå från det sunda 

förnuftet. Av de fyra olika modellerna vi nämnt har endast Tillsammans och Den isländska 

modellen sin grund i skolan. Medan Charlie har sitt ursprung i förbyggande mot 

drogmissbruk och Giraffspråket är grundat på arbetet med etiska minoritetsgrupper. Därför är 

det omöjligt för lärarna att anpassa sitt arbete till endast en modell då ursprungen ibland ligger 

för långt ifrån skolans värld.  

 

Det fanns även frågor där de intervjuade lärarnas svar skilde sig åt, två av dessa var bland 

annat vilka sorts konflikter som är vanligast mellan pojkar och pojkar, pojkar och flickor eller 

flickor och flickor och vilka som oftast startar konflikterna (killarna eller tjejerna). 

Variationen inom de svar som lärarna gav blev troligen på grund av gruppsammansättning, 

gruppsammanhållning och gruppdynamiken i klassen i fråga. Det finns många faktorer som 

spelar in för att få en bra sammanhållning i en klass. Generellt uppfattas det som att pojkarna 

oftast startar konflikter, vilket enligt lärarna beror på att pojkarnas konflikter är mera fysiska. 

Där pojkarna har lättare till att börja bråka, är mer fysiska och slåss. Pojkarnas konflikter 

handlar mera om lekar än känslor.  Flickorna däremot går mera bakom ryggen på varandra, 

ger blickar, går ihop och grupperar sig. Flickornas och pojkars konflikter kan utvecklas till 

kriser (konfliktnivå tre). Lärarna påpekar att de konflikterna är svårare att upptäcka. Dessa 

kriser är långvariga och kan därför med dagens teknik även följa med eleverna hem, via 

telefon, sms och internet. På denna konfliktnivå kan inte eleverna lösa konflikterna själv utan 

en opartisk tredjeperson måste fungera som medlare, läraren kan fungera som medlare om 

situationen är hanterbar. Konfliktnivå fyra kan bestå av fysiskt våld, mobbning eller 

bestraffning.  Här är lärarens insatser redan överspelade och har fått tagit över. 

Konsekvenserna av dessa konflikter kan bli att någon stängs av eller flyttas till annan skola 

(Ellmin, 2008). De intervjuade lärarna hävdar att konfliktnivå tre och fyra är mycket ovanliga. 

Konflikterna i skolan stannar oftast på konfliktnivå ett och två.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev till rektor. 

 

Hej!     Gävle 2009-10-13 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Gävle som läser på lärarprogrammet med inriktning 

pedagogik. Vi är nu inne på sista terminen och skriver på vårt examensarbete som handlar om 

konflikter och konflikthantering. Av denna anledning har vi valt ut er skola att göra intervjuer 

med lärare, detta på grund av att vi tidigare utfört vår praktikperiod på skolan. 

Naturligtvis är det inte obligatoriskt för lärarna att delta i intervjuerna. De intervjuades namn 

och arbetsplast kommer inte att nämnas i arbetet.  

 

Vi bifogar vår problemformulering och forskningsfråga. 

 

Om du har frågor kontakta oss på: 

Maja Lindström  plu06mlm@student.hig.se 

Elin Blomfeldt  plu06ebl@student.hig.se  
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Bilaga 2: Informationsbrev till lärare. 

 

Hej!      Gävle 2009-10-13 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Gävle som läser på lärarprogrammet med inriktning 

pedagogik. Vi är nu inne på sista terminen och skriver på vårt examensarbete som handlar om 

konflikter och konflikthantering. Av denna anledning har vi valt ut er skola att göra intervjuer 

med lärare, detta på grund av att vi tidigare utfört vår praktikperiod på skolan. 

Naturligtvis är det inte obligatoriskt för lärarna att delta i intervjuerna. De intervjuades namn 

och arbetsplast kommer inte att nämnas i arbetet.  

 

Vi vill genomföra intervjuerna så snart som möjligt, gärna under vecka 43 om tid och 

möjlighet finns. Hör av er senast fredag den 16/10, om ni vill delta i intervjuerna.  

Finns det möjlighet att få mailadresser till två övriga lärare på skolan som kan tänka sig delta i 

intervjuerna.  

 

Vi bifogar vår problemformulering och forskningsfråga. 

 

Om du har frågor kontakta oss på: 

Maja Lindström  plu06mlm@student.hig.se 

Elin Blomfeldt  plu06ebl@student.hig.se  
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Bilaga 3: Intervjufrågor till lärare. 

Vad ser ni för konflikter? 

Vilka konflikter är vanligast? (pojkar - pojkar, flickor - flickor, pojkar - flickor). 

Vilka startar oftast konflikterna? (pojkar, flickor). 

Är det vanligt att det uppstår konflikter mellan elever med olika åldrar? (en trea och en 

femma).  

Är det olika konflikter i olika åldrar? 

 

Hur löser ni konflikter? 

Genom att diskutera med eleverna?  

Diktatur? (läraren bestämmer, tar oftast någons parti, ignorerar vissa elever eller hela 

problemet). 

Eleverna får lösa de själva? (med råd och stöd från lärare). 

 

 

Vilken metod går ni efter? 

Charlie?  

Serieritande?  

Giraffspråket? 

Öppna för samtal? 

Följer ni endast en metod? 

Om ja, vilken? Om nej vilka? 

Arbetar metoden förebyggande eller endast när konflikter uppstår? 

 

 


