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Sammanfattning 

 

Syftet med den här litteraturstudien är att skapa perspektiv kring kommunikationen vid 

konflikter och konflikthantering. Fokus ligger främst på vuxnas och barns samspel, med stark 

betoning på lärare/pedagog - elev/barn relationer. De tre frågeställningarna som ligger till 

grund för denna studie är; Var, hur, när och varför sker kommunikation enligt åtta 

engelskspråkiga artiklar? Vad anser åtta engelskspråkiga artiklar om hur kommunikation i 

form av samtal kan främja konflikthantering? och Vilken betydelse får relationer för 

konflikter och konflikthantering enligt åtta engelskspråkiga artiklar?  

 

Svaren till frågeställningarna har hittats genom att belysa åtta studier och dess resultat. 

Forskningsöversikten är tänkt att ge läsaren en tydlig bild över kommunikationens betydelse 

vid konflikter och konflikthantering.  

 

Resultatet av studien visar att kommunikation i form av exempelvis samtal är av stor vikt vid 

konflikter och hanteringen av dessa. Andra huvudfaktorer som är av vikt är bland annat 

relationers betydelse, dubbelriktad påverkan, samt reflektion, utvärdering, och kontinuitet. 

Det har visat sig att vuxna influerar barn och att barn påverkar vuxna. Den dubbelriktade 

påverkan blir därmed en högst relevant faktor för kommunikationen i relationer. Att barn och 

vuxna har en god relation kan vara avgörande för konflikters uppkomst. I resultatet 

framkommer även att många konflikthanteringsprogram saknar kontinuitet, vilket denna 

studie konstaterat behövs för att konflikthanteringsprogrammen ska utnyttjas till fullo.  

 

 

 

 

Nyckelord: kommunikation, konflikter, konflikthantering, relationer, dubbelriktad påverkan, 

kontinuitet, reflektion.  



 

 



 

 

Abstract 

 

The purpose of this literature study is to provide perspectives on communication in conflict 

and conflict management. The focus is primarily on adults' and children's interactions, with a 

strong emphasis on teacher - child relationships. The three questions that form the basis of 

this study is: Where, how, when and why does communication take place according to 

eight english-language articles? What do eight english-language articles consider about how 

communication in the form of conversations can promote conflict resolution? and What 

impact have relationships of conflict and conflict management according to eight english-

language articles? 

 

The answers to these questions have been found by highlighting eight studies and their results. 

The research review is intended to give the reader a clearer picture over the importance of 

communication in conflict and conflict management. 

 

The results of this study show that communication in the form of conversations is of great 

importance to the conflicts and how they are being managed. Other key factors that are of 

importance, include the significance of relationships, bidirectional influences, reflection, 

evaluation, and continuity. It has been shown that adults influence children and children affect 

adults. The bidirectional influence is a highly relevant factor for communication in 

relationships. Good relationships between children and adults are of importance in how 

conflicts emergence. The result also reveals that many conflict management programs lacks 

continuity, which this study found necessary, for conflict management programs so that they 

could be fully utilized. 
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1. Inledning 

 

I dagens samhälle kan konflikter ofta ses som något negativt och mödosamt. Det kan göra att 

människor undviker och till och med flyr konflikter, vilket förmodligen beror på att de har 

alltför lite kunskap och verktyg för att hantera situationen.  

 

En viktig del för att konflikthanteringen ska gå så smidigt som möjligt är bland annat att 

kommunikationen och samspelet mellan människor fungerar. I läroplanen för grundskolan 

2011 [Lgr11] och i läroplanen för förskolan 1998 [Lpfö98] är ett återkommande mål att barn, 

elever och lärare ska kunna kommunicera med varandra och med andra. Följande citat ur 

Lgr11 (Skolverket, 2011) och Lpfö98 (Skolverket, 1998) belyser detta: 

 

 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 

kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 

 

(Skolverket, 2011:222) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

(Skolverket, 1998:8) 

 

 

Skolan och förskolan blir därmed några av de centrala platserna för barns och ungdomars 

kommunikationsutveckling. De får där lära sig att använda olika medier för att förmedla sina 

åsikter och budskap till omvärlden. Dessutom är skolan och förskolan några av de platser där 

barn och ungdomar möter konflikter dagligen, och förhoppningsvis får de även där tillgång 

till tips och redskap för att hantera dessa. 

 

Dagens forskningsintresse ligger i att försöka hitta dessa redskap för att bearbeta och hantera 

konflikter. Att konflikter finns är ett faktum och går inte att frånkomma. Både Utas Carlsson 

(2001) och Granath (2008) belyser hur människor, som vi nämnde inledningsvis, många 

gånger upplever konflikter som jobbiga och påfrestande. Det de vill visa med sina resultat är 

att konflikter inte nödvändigtvis behöver vara besvärliga utan tvärtom – givande och 
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utvecklande. De försöker visa på tänkbara faktorer till varför konflikter uppstår och hur de 

kan hanteras för att på så vis i slutändan behandlas och dras nytta av. 

 

Med anledning av att lärarutbildningen idag innefattar enbart få inslag av konflikthantering, 

men ändå utgör en stor del av pedagogers och lärares vardag, vill vi fördjupa oss inom ämnet 

och utöka vår kunskap för att sedan förmedla kunskapen vidare. Eftersom kommunikation är 

en central del i konflikthanteringen har vi därmed bland annat valt att fokusera på samtalets 

betydelse i hantering av konflikter. 

 

Vår erfarenhet av konflikter och hur man som pedagog/individ hanterar dessa är att man själv 

många gånger använder sig av sina egna erfarenheter – dvs. jag agerar utefter det jag tror är 

rätt. Då det finns riktlinjer att följa som pedagog, möjliggörs en säkerhet i sin yrkesroll och 

därmed kan det vara lättare att utstråla trygghet inför barn, elever och andra vuxna. Denna 

säkerhet kan bidra till tydlighet som underlättar kommunikationen och därmed kan konflikter 

ses som mindre skrämmande. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån åtta engelskspråkiga artiklar undersöka kommunikationens 

betydelse för konflikthantering med fokus på barns och vuxnas samspel (framförallt 

lärare/pedagog – elev/barn relationer). Nedanstående frågeställningar ligger till grund för vår 

studie: 

 

 Var, hur, när och varför sker kommunikation enligt åtta engelskspråkiga artiklar? 

 Vad anser åtta engelskspråkiga artiklar om hur kommunikation i form av samtal 

kan främja konflikthantering? 

 Vilken betydelse får relationer för konflikter och konflikthantering enligt åtta 

engelskspråkiga artiklar? 

 

1.2 Disposition 

Arbetet fortsätter med en bakgrund. I den redogörs relevanta begrepp och teorier för att 

läsaren ska få en första inblick i ämnena. 
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Efter bakgrunden kommer en beskrivning av tillvägagångssätt i metod och metodupplägget 

samt vilka avgränsningar som gjorts. Även databearbetning och studiens tillförlitlighet 

presenteras där. I resultatdelen som följer redogörs resultatet av artiklarna. Därefter kommer 

diskussionen, där metod och resultat diskuteras. Det är i resultatdiskussionen som svaren på 

frågeställningarna ges. I slutorden sammanfattas de slutsatser som dragits. Avslutningsvis ges 

förslag till fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 

 

I följande bakgrund presenteras olika begrepp som anses vara av vikt och relevans för studien. 

Här klargörs forskning och teorier för att läsaren ska få en inblick i konflikter och 

konflikthanteringens centrala delar. 

 

2.1 Kommunikation 

Människan har sedan urminnes tider haft ett behov av att kommunicera. Adelmann (2002) 

menar att vi människor blir människor genom vårt behov av att kommunicera med varandra 

och därav skapas vi till sociala varelser. Nilsson och Waldemarsson (2007) belyser hur vi 

människor behöver skapa en mening och en struktur av världen. De menar att det är i det 

förutsägbara och i det trygga som vi människor finner mening. Sedan fungerar 

kommunikationen mellan människor som ytterligare en möjlighet till ett ordningsskapande 

som hjälper dem att forma hur de ser världen.  

  

Enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) kommer ordet kommunikation ursprungligen från 

latinets communicare och betyder att ”göra något gemensamt”. De menar precis som 

Adelmann (2002) att kommunikationen som sker mellan människor ligger till grund för det 

mänskliga och det sociala samspelet. Att kommunicera, eller att göra något gemensamt, 

innebär enligt dem att exempelvis dela med sig av känslor, upplevelser och värderingar. 

Kommunikation kan därför ses som en process som är en del av ett socialt system där 

deltagarnas förväntningar och attityder påverkar de budskap som utbyts.  

 

All kommunikation sker enligt Nilsson och Waldemarson (2007) i ett fysiskt-, socialt-, 

psykologiskt- och kulturellt sammanhang. Det är i sammanhanget som människor, enligt dem, 

samspelar och utbyter information och budskap. Själva sammanhanget är oftast så vanligt och 

igenkännligt att individer inte ens lägger märke till dess existens och vilken inverkan den har 

på kommunikationsprocessen. Det fysiska sammanhanget inom kommunikation handlar om 

vilken tid, vilken plats och vilka yttre påverkningar som berörs. Det sociala däremot handlar 

om relationsprocesser, vilka roller människor har och om maktpositioner. Ett psykologiskt 

sammanhang inriktar sig mer mot individens känslor, dennes tankar och erfarenheter. Det 

kulturella sammanhanget påverkas av en grupps attityder och värderingar.  
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Enligt Nilsson och Waldemarson (2007)  sker kommunikation inte enbart via språk och tal, 

utan även genom kroppsspråket, gester, ögonkontakt och mimik. Heikkilä (2006) anser precis 

som Nilsson och Waldemarsson att de kommunikativa redskapen vi använder oss av 

innefattar mer än talet och språket. Hon pekar på hur alla dessa kommunikativa redskap är 

beroende av varandra för att skapa ett sammanhang för individerna som kommunicerar. 

Behovet av att göra oss förstådda gör det möjligt för oss att mötas som människor. 

 

Läroplanerna för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 1998), och skolan, Lgr11 (Skolverket, 2011), 

antyder hur viktig kommunikationen är för barns och elevers kunskapsbefästande och sociala 

förmågor. I dagens informationssamhälle är förmågan att kunna kommunicera mycket viktig. 

Maltén (1998) hävdar att kommunikation främjar människors behov – dvs. den möjliggör och 

stimulerar det intellektuella, emotionella och sociala behov vi människor har. 

 

2.1.1 Kommunikationsteorier 

 

En kommunikationsteori behövs enligt Maltén (1998) för att människor ska kunna strukturera, 

tolka och analysera samspelet mellan individer. Han framhäver tre olika 

kommunikationsteorier – kognitiva, sociala och interaktionistiska teorier. Den första menar 

han berör människors känslor, handlingar och tankar. Den andra innefattar individens 

utveckling och sociala bakgrund medan den tredje handlar om att kunna se människans 

sociala samspel i ett helhetsperspektiv. 

 

Nilsson och Waldemarsson (2007) framhäver ytterligare två kommunikationsteorier. Den 

första teorin, den processinriktade, handlar om att överföra budskap. Med andra ord handlar 

det om att vi människor influerar och influeras av andra. Kommunikationen och budskapet 

påverkas av sändaren och mottagaren samt i vilken situation det sker. Den andra teorin kallas 

för semiotik och fokuserar på det talade och det skrivna budskapet och kopplingen 

däremellan. 

 

2.1.2 Sändare och mottagare 

 

Maltén (1992) menar att kommunikation handlar om budskapsöverföring. Han belyser 

kodning och tolkning som en avgörande del i hur budskapet når mottagaren. Sändaren börjar 
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med att koda sitt budskap. Kodningen som sändaren gör påverkas av de fördomar, värderingar 

och sinnesstämning som denne besitter. Det i sin tur inverkar på tolkningen av budskapet som 

mottagaren gör. 

 

Nilsson och Waldemarsson (2007) beskriver en liknande sändar- och mottagarmodell. Den 

fokuserar på vem som säger vad i vilket medium, till vem och vilken effekt det får. Det skulle 

även kunna förklaras som sändare – budskap – mottagare – effekt. Sändaren representerar 

vem det är som förmedlar ett budskap medan situationen styr de ord vi använder och vilken 

attityd och innebörd vi skickar ut. 

 

2.2 Samtalet 

I samtalet mellan människor kan tankar och idéer utbytas. Det är även i samtalet som saker 

och ting synliggörs för sändaren men framförallt för mottagaren. Juul (1999) nämner dialogen 

mellan människor som en central roll för bearbetningen och hanteringen av konflikter. Han 

pekar på samtalet som en betydelsefull faktor för en god kommunikation.  

 

Utas Carlsson (2001) refererar till den amerikanske psykologen och grundaren till Centret för 

ickevåldskommunikation (Center for Nonviolent Communication) Marshall Rosenberg. 

Rosenberg menar att det finns olika sätt att kommunicera – dvs. stilar som innefattar allt ifrån 

aggressivitet till ett lugnt och sansat samtalande. En av demonstrationerna, som Rosenberg 

använder sig av, består av ”giraffspråket”. Som begreppet uttrycker handlar den 

kommunikationstypen om att se en konflikt utifrån en giraffs perspektiv. Giraffen valdes som 

gestaltning med anledning dels av att den långa halsen speglar den överblick individen får 

över situationen och dels på grund av att giraffen sägs ha ett stort hjärta. Detta giraffspråk 

använder sedan Rosenberg i sin workshops för att människor ska få lära sig att hantera och 

diskutera konflikter. Utas Carlsson menar att det som står till grund i workshopen är olika 

känslor, med stark betoning på empati och medkänsla. En av slutsatserna hon drar är att vi 

människor måste lära oss att visa känslor och därmed samtala om vad vi behöver. Utas 

Carlsson påstår därmed att nyckeln till framgång i en konflikt är att vara ärlig och att bara 

säga som det är. 

 

Thors (2008) beskriver hur elevmedling kan fungera som konfliktlösning. Slutsatsen hon drar 

är att elever lättare kommunicerar med varandra eftersom de förstår varandras språk på ett 
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annat sätt än vad en vuxen och en elev skulle göra. I medlingen är samtal och framförallt 

lyssnandet en central del. Det finns en uttalad mall som medlingen struktureras efter. Den 

handlar om att inte döma någon och att använda sig av öppna frågor - dvs. frågor som inte 

besvaras med enbart ja eller nej, utan kan utvecklas och få mer innehåll. Således handlar det 

om att undvika slutna frågor (exempelvis: ”på vilket sätt går den här konflikten inte att lösa” 

istället för enbart ”varför”). Vidare innefattas elevmedling av att kunna vara en aktiv lyssnare 

(beskrivs nedan) och om att kunna förklara sina egna behov och känslor. En annan viktig del i 

elevmedlingen är att vuxna inte blandar sig i vare sig konflikten eller i hanteringen av den. 

Thors belyser hur barn ofta underskattas då det kommer till konflikthantering, eftersom de 

inte antas kunna hantera och samtala kring vad som hänt. Thors vill dock påpeka att elever 

och barn ofta är duktiga på att förklara vad de vill och hur de känner – så länge de inte känner 

sig dömda. 

 

2.3 Aktivt lyssnande 

Att kunna lyssna aktivt är inte alltid givet och lätt att göra. Det krävs förmodligen träning men 

framförallt en vilja att lyssna på vad den andre har att säga. För att skapa ett intresse kan man 

som lyssnare sätta sig in i situationen lättare om regelbundna frågor ställs som bidrar till 

minskad risk för missuppfattningar. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) utmärker 

fyra grundläggande delar för ett aktivt lyssnande. Den första handlar om att uppmuntra 

personen i fråga att tala. Detta kan göras genom att ställa frågor som visar att man som 

lyssnare är intresserad av att höra på. Den andra delen består av ett uppmärksammat lyssnande 

– dvs. ha ögonkontakt med den som talar, visa med kroppsspråk och gester att man som 

lyssnare är med på vad som sägs. Den tredje punkten betonar hur viktigt det är att upprepa det 

som man som lyssnare förstått av det som sagts. Den fjärde och sista delen i det aktiva 

lyssnandet berör återspegling av de känslor som sändaren förmedlar. 

 

Om dessa fyra grundläggande delar följs, upplevs oftast lyssnaren som vaken och villig att 

höra på vad talaren har att säga. Får talaren en positiv känsla och känner sig lyssnad på är det 

lättare att börja en överenskommelse eller dylikt (Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad, 

2011). 
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Heikkilä (2006) påpekar att alla parter bör kunna se och förstå varandras perspektiv för att en 

konflikt ska kunna hanteras på bästa sätt. Det gör att lyssnandet får en betydande roll i 

kommunikationsprocessen i hanteringen av konflikter. 

 

2.4 Konflikter 

Konflikter kan ha olika skepnader. Många gånger är det samhällets normer, lagar och regler 

som sätter gränserna för vad som anses vara tillåtet och inte tillåtet. Sedan är det otillåtna 

respektive det tillåtna som många gånger avgör om och hur konflikter yttrar sig. Karlberg 

(2011) beskriver hur samhällets normer formar människor. Även om människor lever 

tillsammans under samhällets normer är det inte självklart att alla har samma värderingar och 

åsikter. Det Karlberg då hävdar är att det inte går att förhindra eller utesluta konflikter. 

 

Samuelsson (2008) belyser olika exempel på hur konflikter kan uppstå och vad de beror på. 

Han menar att det kan finnas olika konstellationer och att det är relationerna i 

konstellationerna som avgör hur konflikten yttrar sig. För att hänvisa till ett exempel beskriver 

han lärare-elev-konflikter som något annat än elev-elev-konflikter. Samuelsson visar därmed 

hur relationerna kan avgöra konflikternas utgångspunkt. Han beskriver hur lösningen av 

konflikterna ser olika ut beroende på relationen mellan de inblandade. Är det en konflikt 

mellan elev-lärare är hanteringen av konflikten oftast ”auktoritetsbelagd” – dvs. läraren har en 

annan maktposition än vad eleven har. Är konflikten däremot mellan två elever menar 

Samuelsson att konflikthanteringen kan få en helt annan utgång. 

 

Lundström (2008) framställer i sin avhandling hur konflikter kan handla om ett globalt 

perspektiv till ett ”du-och-jag” perspektiv. Hon menar att konflikter uppstår då en individs 

regler och normer går emot någon annans. Det sker då en krock mellan individernas mål. 

Känner sig den ena parten hotad sker en konflikt som med andra ord grundar sig i att 

individerna har olika erfarenheter i bagaget. Lundström hävdar att kommunikation blir en 

central del för att undvika, vad hon kallar, en låsning i konflikten. Hon menar således att 

kommunikationen kan vara en nyckel till hanteringen av konflikten. 
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2.4.1 Relationer och samspel 

 

Att umgås med andra människor gör i stort sett alla varje dag. Det kan handla om ytliga såväl 

som djupare kontakter och relationer. Ellmin (2008) beskriver hur lärare och elever 

tillsammans skapar sin vardag. Han menar att de i gemenskapen skapar normer och gränser 

för vad som gäller i klassrummet. Dessa bör sedan uppfyllas för att inte konflikter ska uppstå. 

 

Sedan är det inte enbart i lärare-elev-relationer som konflikter kan uppstå. Det kan handla om 

allt ifrån far-dotter, man-hustru, chef-anställd-relationer etc. Det som dessa relationer dock 

har gemensamt är att de har vissa outtalade och uttalade normer för vad som anses accepterat 

och inte (Ellmin, 2008). Dessa normer och värderingar av saker och ting menar Utas Carlsson 

och Rosenberg Kimblad (2011) kan vara påverkade och styrda av tidigare erfarenheter. Bryts 

dessa normer och värderingar kan det uppstå, som tidigare nämnts, en sammanstötning mellan 

två eller fler viljor. 

 

2.5 Konflikthantering 

Brännlund (refererad i Hammarlund, 2001) menar att det inte går att lösa en konflikt utan att 

det endast går att hantera den mer eller mindre bra. Det finns en rad forskning över hur 

konflikter kan hanteras på bästa sätt. Ovan har vi nämnt både Rosenbergs (refererad i Utas 

Carlsson, 2001) metod med ”giraffspråket” och Thors (2008) elevmedling som tänkbara 

konfliktmetoder.  

 

Hammarlund (2001) redogör för hur vi människor möter konflikter dagligen, vare sig det är 

på arbetet eller hemma i familjen. Han menar att vi möter konflikter i varje social situation 

tillsammans med andra människor. I arbetet med att förebygga och hantera konflikter menar 

Hammarlund att det enklaste sättet att göra detta är genom att förbättra, förtydliga och bygga 

upp vardagskommunikationen. Han menar att vi kommunicerar i alla våra handlingar oavsett 

om det är, som tidigare nämnt, genom vår mimik, våra gester eller genom vårt tal. Vidare 

nämner han en konstruktiv metod för att hantera konflikter och för att finna en hantering av 

konflikten. Metoden handlar om att tydliggöra och formulera konflikten så att alla inblandade 

parter är medvetna om vilka alternativa tillvägagångssätt som finns tillgängliga. 
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Måhlberg och Sjöblom (2002) använder sig av en metod som fokuserar på det positiva mer än 

det negativa – dvs. lösningen istället för problemet. De tar upp att människor alltför ofta väljer 

att fokusera på problemet snarare än lösningen varvid konflikten blir svårhanterbar. De anser 

att det gäller att hitta lämpliga frågor att ställa i en konflikt för att en öppning ska ske. 
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3. Metod 

 

I den här delen redogörs för valet av metod samt en beskrivning av tillvägagångssätt gällande 

sökandet av material. Avgränsningar, databearbetning och studiens tillförlitlighet är även 

något som framkommer här. 

 

3.1 Val av metod 

Detta arbete är, som tidigare nämnts, en litteraturstudie. Denna arbetsmetod valdes för att gå 

in på djupet samt för att få en forskningsöversikt över ämnena konflikter och 

konflikthantering. Forskningsöversikten är tänkt att ge läsaren en relativt bred och tydlig bild 

över vilka resultat som finns tillgängliga idag. En forskningsöversikt kändes mest relevant att 

utföra med hänsyn till studiens frågeställningar. Detta eftersom översikten ger en mer generell 

bild än vad exempelvis intervjuer med lärare skulle ge. Backman (2008) förtydligar detta 

genom att beskriva hur en forskningsöversikt kan hjälpa till att uppenbara generaliseringar 

inom ämnen samt hur den möjliggör hur den redan existerande forskningen kan utökas med 

andra perspektiv än tidigare. 

 

3.2 Genomförandet 

Arbetet inleddes med att söka efter litteratur på bibliotek och i databasen LIBRIS. I dessa 

söktes litteratur kring ämnena konflikter och konflikthantering. Sökorden som användes i 

LIBRIS var: konflikter, konflikthantering, kommunikation, relationer och samtal. Resultaten 

av sökningen bestod av böcker och avhandlingar som senare användes som grund till arbetets 

bakgrund. 

 

Därefter började sökandet av material till resultatdelen. Sökandet begränsades till databasen 

ERIC, där sökorden conflict, conflict resolution, teacher-child relationship, communication, 

the meaning of conversations, conversations, relationships, child-adult communication, 

preschool conflicts och school conflicts användes. 
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3.2.1 Avgränsningar 

 

Träffarna till materialet i resultatet var så många att vissa begränsningar har gjorts. 

Dessa avgränsningar var att söka efter material inom områdena Early Childhood Education 

och Elementary Education. Dessutom begränsades träffarna till artiklar som publicerats 

mellan åren 2000-2011. Detta för att få fram den mest aktuella bilden kring ämnena. Kraven 

på dessa artiklar var även att de skulle vara i fulltext och peer reviewed.  

 

Då träffarna till resultatdelen var över ett hundratal engelska artiklar, valdes ett urval på ca 

fyrtio av dem. Dessa fyrtio valdes efter att ha läst varje artikels abstract och då funnit att de 

var av större relevans än resterande gällande studies frågeställningar. Efter urvalet gjordes 

ytterligare en avsmalning till åtta artiklar. De valdes efter ytterligare och mer ingående läsning 

i de fyrtio artiklarna och utifrån det hittades störst relevans för frågeställningarna där. De åtta 

artiklarna ansågs ge de bästa möjliga svaren till arbetets frågeställningar. Avgränsningarna 

handlade således om den rådande tidsbegränsningen men framför allt om artiklarnas relevans 

för frågeställningarna i arbetet.  

 

3.2.2 Databearbetning 

 

Efter att artiklarna valts ut, fokuserades arbetet på att översätta och sammanfatta dessa till 

svenska för de skulle bli mer lättolkade. Då artiklarna var genomarbetade, lades det tid på att 

jämföra de olika resultaten som artiklarna redovisade. I samband med jämförelserna gjordes 

även en problematisering av ämnena. 

 

3.3 Studiens tillförlitlighet 

Då artiklarna, som ligger till grund för resultatarbetet, redan är granskade av olika forskare – 

dvs. peer reviewed, så förhåller sig arbetet inte till etiska ståndpunkter. Då detta arbete enbart 

fokuserar på åtta studiers resultat inom ämnena konflikter och konflikthantering bör studien 

även ses som en del av en större helhet. 
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4. Resultat och analys 

 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Här benämns begreppet ”forskare” som syftar 

till forskarna i studiens artiklar. 

 

4.1Konflikter och konflikthantering 

Nedanstående text beskriver forskarnas resultat kring konflikter och hur dessa kan hanteras. 

 

4.1.1 Hur en konflikt kan uppstå och utvecklas 

 

För att förstå hur en konflikt uppkommer i skolan och förskolan samt hur den ter sig, är det 

enligt Broekaert, Denoo och D’Oosterlinck (2006) viktigt att se till en konflikts faser och dess 

innehåll. De har i sin forskning fokuserat på vid vilken tid och vilken plats konflikter äger 

rum, förutsägbarheten av en konflikt, vilka personer som är inblandade samt beteendet hos 

dem som är inblandade i konflikten. Dessutom har de tittat på hur en konflikt tar slut och 

vilka eventuella hanteringar som finns. Svaren på dessa frågor har de fått genom samtal med 

barn. Resultaten av samtalen visar att konfliktsituationer förekommer regelbundet, vid ett 

kritiskt ögonblick, men att dessa inte är begränsade till en specifik plats eller område. Kealey, 

Munger och Stevahn (2005) nämner, precis som Broekaert m.fl., att konflikter kan ha olika 

skepnader. 

 

Utöver dessa olika skepnader finns även andra faktorer som kan spela in och påverka hur en 

konflikt uppstår och utvecklas. Broekaert m.fl. (2006) framhåller att vissa barn och ungdomar 

är mer konfliktbenägna än andra. De påstår att dessa barn och ungdomar har vissa 

karakteristiska egenskaper såsom att de är fysiskt starka och har en tuff attityd. Vidare är de 

även mer benägna att ljuga, överdriva i sina berättelser samt att de är lättirriterade, avundsjuka 

och söker konstant uppmärksamhet. Även Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) 

påvisar att barns egenskaper väger in i konflikters yttranden. 

 

Vidare pekar Doumen, Verschueren, Buyse, Germeijs, Luyckx och Soenens (2008) på att 

konflikter kan stegras mellan individer. De synliggör att när en konflikt börjar trappas upp 

mellan två individer, kan den förstärkas om relationerna utvecklas negativt. Goda relationer 
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mellan lärare-elev är en förutsättning för elever. Om en elev har en god relation till sin lärare, 

kan eleven utveckla sociala färdigheter som kan användas vid förhandling och för att hantera 

utmaningar. Negativa relationer dem emellan kan bidra till en försvårad social utveckling, 

vilket kan göra att eleven får svårare att hantera konflikter (Moritz Rudasill och Rimm-

Kaufman, 2009). Dock talar resultatet i Beyazkurk och Kesners (2005) studie för motsatsen. 

Deras resultat visar på hur turkiska och amerikanska lärare har olika relationer till sina elever. 

De turkiska har ofta en närmare och ett större behov av beroende i sina relationer än vad de 

amerikanska lärarna har. Trots skillnaden visar studiens resultat på att det inte är någon 

skillnad i antalet konflikter dem emellan. 

 

4.1.2 Konstruktivt sätt att hantera konflikter 

 

Konflikter är, som sagt, en återkommande faktor inom skolan och förskolan. Kealey m.fl. 

(2005) menar att mobbning, fysisk aggressivitet, verbala trakasserier, stöld, ohövlighet och 

skador på egendom är vanligt förekommande i framförallt skolor. Dessa beteenden kan bli 

mycket påfrestande för de drabbade och kan ibland äventyra både barns och vuxnas säkerhet, 

samtidigt som den stör den kreativa skolmiljön och dess standard på lärande. 

 

Kealey m.fl. (2005) belyser hur viktigt det är att alla barn får en möjlighet att lära sig att 

hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. De menar att om man som barn lär sig hantera 

konflikter konstruktivt, så förebyggs de negativa följderna som tycks vara resultatet av 

konflikter som hanteras destruktivt. De flesta skolor använder sig ofta av så kallade 

konflikthanteringsprogram. Forskarna belyser vikten av att alla barn i skolan ska få redskap i 

hur de kan hantera konflikter, då klassrumsklimatet kan bli bättre och disciplinen mer hållbar. 

 

Något som Gjems (2010) framhäver som en central del i hanteringen av konflikter är språket. 

Hon påstår att lärare och barn måste bli medvetna om och få en förståelse för vilken 

avgörande roll språket som redskap får i en konflikthanteringssituation. Hon betonar 

dessutom att öppna frågor kan främja behandlandet av en konflikt. 

 

Vidare framhåller både Kealey m.fl. (2005) och Gjems (2010) vikten av att barn får möjlighet 

till att dela sina tankar och erfarenheter med varandra. Broekaert m.fl. (2006) instämmer med 

dem och menar att barn genom samtal får en möjlighet att hantera konflikter konstruktivt. 
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Samtal med barn och elever tillåter dem att prata och berätta om sina känslor kring konflikter. 

Enligt barnen i Broekaerts m.fl. studie så är det bästa sättet att hantera konflikter genom 

samtal med de inblandade samt att det sker med en engagerad vuxen som de känner sig trygga 

med. 

 

VanderVen (2009) visar också på hur viktigt samtalet är för den konstruktiva hanteringen av 

en konflikt. Att som vuxen ha en positiv inställning istället för en negativ gentemot barnet och 

konflikten, bidrar till att resultatet av konflikten också kan bli mer positiv. Barnets egenskaper 

kan bli avgörande för en konstruktiv hantering av konflikten. Om ett barn exempelvis är blygt 

kan den egenskapen försvåra hantering av konflikter, då barnets tankar och åsikter kanske inte 

riktigt kommer fram (Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman, 2009).  

 

4.1.3 Konflikthanteringsprogram – ett kontinuerligt arbete 

 

Kealey m.fl.(2005) belyser dock att de flesta skolbaserade konflikthanteringsstilar inte är 

kopplade till befintliga teorier och forskning inom ämnet. Detta med anledning av att skolorna 

oftast förlitar sig på utvärderingarna av de effektiva åtgärderna, som oftast baserats på 

påståenden från lärare, barn och föräldrar. Dessutom påpekar forskarna att de flesta 

konflikthanteringsprogram sällan följer ett längre, fortlöpande program. Utvärderingen som 

blir resultatet av konflikthanteringsprogrammen ses istället som enskilda och isolerade följder. 

Doumen m.fl. (2008) pekar på att det är viktigt att personalen i skolan ges stöd och 

uppmuntran till att avsätta tid för konflikthanteringsprogram och även tid för att följa upp 

dessa för att arbetet ska få kontinuitet. 

 

Studien som Broekaert m.fl. (2006) gjort kan därför ses ur Kealeys m.fl. (2005) perspektiv. 

Det med anledning av att studiens resultat baserats på utvärderingar av barns och lärares 

attityder och åsikter av konflikter och konflikthantering – dvs. studien kan inte kopplas till 

befintlig forskning inom ämnet. Trots att studien inte kan räknas som en beprövad teori så 

betyder det inte att metoden är oanvändbar.  

 

Målet med att använda sig av konflikthanteringsprogram, som tidigare tagits upp, är att låta 

alla barn och elever få en chans att lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Kealey 

m.fl. (2005) anser att det är mycket osannolikt att barn och elever lär sig hantera konflikter 
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konstruktivt annars. De påpekar dock att bara för att lärare har tillämpat 

konflikthanteringsprogram i skolan så betyder inte det att alla barn och elever tar till sig det. 

Konflikthanteringsprogram kan enligt Beyazkurk och Kesner (2005) vara svåra att ta till sig. 

De menar därför att både lärare och elever behöver konstant träning och påbyggnad i sitt sätt 

att hantera konflikter. 

  

Förutom att konflikthantering är ett kontinuerligt arbete, så är det även av betydande roll att 

sätta in insatser i tidigt skede. Ju tidigare ett problem blir synliggjort ju snabbare kan något 

göras för att åtgärda det. Doumen m.fl. (2008) understryker att skolan bör uppmärksamma 

och förstå och bearbeta relationella processer mellan barn och deras lärare. Detta för att 

minska risken för och därmed förebygga negativ interaktion mellan lärare och barn. De 

påpekar även att insatser bör sättas in tidigt – redan på förskolan – för att i största möjliga 

mån förebygga dessa negativa spiraler. Att insatser sätts in tidigt är något som Kealey m.fl. 

(2005) också betonar i sin studie. De understyrker hur relevant det är att förskolebarn får lära 

sig att hantera konflikter. 

 

4.2 Språket och samtalet 

Språket är ett av våra många kommunikationsmedel. Eftersom språket är en naturlig del i 

samtalet sammanställs nedan forskarnas resultat av språkets och samtalets betydelse i 

kommunikationen mellan människor. 

 

4.2.1 Språkets betydelse i det vardagliga samtalet 

 

Språket är inte det enda kommunikationsmedlet människor har, men kanske ett av de mer 

direkta. Genom ord kan individer förmedla tankar på ett mer direkt sätt än vad t.ex. en 

kroppsrörelse skulle göra. Barn lär sig språk och enligt Gjems (2010) får de kunskap både 

från den rådande miljön och från andra människor genom interaktionen med kamrater och 

vuxna. Denna interaktion möjliggörs i det vardagliga samtalet.  

 

Samtal äger rum flera gånger dagligen. Vardagliga samtal är det mest använda språkforum 

som tillämpas i skolor och förskolor (Gjems, 2010). Dessa samtal är informella, spontana 

språkinteraktioner som tar plats i vanliga aktiviteter och vardagliga rutiner, såsom fri lek, 

matstunder osv. Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) betonar att blyga barn kan ha 



17 

 

sämre och mindre kontakt med sina lärare. Detta kan bidra till att samtalen mellan dem blir 

färre än med de barn som tar mer plats. 

 

Vidare påpekar Gjems (2010) att det i vardagliga samtal inte är förväntat att individerna ska 

reflektera över vad de lär sig genom samtalet, därför kan det vara bra om läraren 

uppmärksammar och använder dessa situationer som just en chans till reflektion. Hon 

understryker hur viktigt samtalet är för bland annat den kognitiva och kulturella inlärningen 

samt den sociala. Lärare kan ha svårt att inta en passiv roll i samtalet med eleverna. Gjems 

menar att det kan bero på att barn behöver tid att tänka innan de svarar, medan lärare kan 

uppleva tystnaden, som uppstår när barn tänker, som lång och pinsam. Saker som läraren 

behöver tänka på är att lära sig att avvakta och våga vänta, samt ignorera de inbyggda 

pinsamma känslorna. VanderVen (2009) anser att det är viktigt att den vuxne inte enbart 

utövar sin auktoritära roll, utan även att denne ser till att barn får en chans att göra sig sedda 

och hörda.  

 

4.2.2 Samtal som redskap 

 

Kommunikation kan vara svårhanterbar och det kan många gånger ske misstolkningar mellan 

sändare och mottagare. Gjems (2010) tar upp olika faktorer som kan underlätta 

konversationen mellan individer och vad hon anser kommunikation kan tänkas innefatta. Hon 

betonar att öppna frågor, som nämnts tidigare, gör kommunikationen tydligare och gör det 

lättare för individer att förstå varandra. Gjems poängterar även vikten av konversationer som 

innehåller dialog och förhandling. Hon menar att det är genom konversationer och samtal som 

barn lär sig prata och även pratar för att lära sig. Individerna får i samtal även dela 

upplevelser, tänka högt samt diskutera och argumentera för sin åsikt. 

 

Med hjälp av samtalet får barn och ungdomar möjlighet att tala om sina tankar och känslor 

gällande konflikter. Broekaert m.fl. (2006) poängterar hur viktigt det är att låta barn samtala 

om sina känslor om konflikter, inte bara under en konflikt, utan även efter att en konflikt har 

hanterats. Samtal om känslor i konflikter är något som möjliggörs genom det vardagliga 

samtalet. Då vardagssamtalen i stort sett sker per automatik är de viktiga för barn eftersom 

vardagliga konversationer är inom den största arenan för kunskapsinlärning (Gjems, 2010). 
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VanderVen (2009) menar att samtalet kan fungerar som hjälpmedel för att stärka barn i sig 

själva och hjälpa dem att utvecklas till välmående individer. 

 

Förutom att samtal leder till att vuxna och barn får möjlighet att dela upplevelser och 

erfarenheter med varandra så betonar Gjems (2010) även hur viktigt samtalet är vid 

konfliktförhandling – dvs. samtalet leder till att konflikten hanteras med en konstruktiv 

metod. Vidare belyser Broekaert m.fl.(2006) miljöns betydelse för samtalet. De menar att det 

är lättare att utföra samtal i en miljö där barn och ungdomar känner sig trygga, eftersom de 

där har lättare att föra ett djupare samtal med den de konverserar med, samt att de lättare kan 

lugna ner sig om de blir upprörda. Här har den vuxne en stor roll som ansvarig för samtalets 

utgång. 

 

4.2.3 Lyssnandet som en viktig del i dialog 

 

När man samtalar med barn är det viktigt att ta deras föreställningar av världen i beaktning. 

Egan (2009) syftar till något som hon har valt att kalla för en ”lyssnande pedagogik”, med 

inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken som finns världen över. Den lyssnande 

pedagogiken lägger fokus på barns intressen och föreställningar som i sin tur är relaterade till 

Vygotskys (refererad i Egan, 2009) idéer om att barn utvecklar kunskap genom dialog och att 

samtal mellan vuxna och barn spelar en stor roll i barns begreppsutveckling. När det handlar 

om ett aktivt lyssnande, så markerar Gjems (2010) att den som talar bör överföra tillräckligt 

med information så att lyssnaren ska förstå vad denne menar. Hon menar dock att det kan vara 

svårt för barnet att överföra tillräckligt med information till den vuxna eftersom det kan vara 

svårare för barn att sätta sig in i andras perspektiv och förstå vad de vuxna förstår. 

 

4.2.4 Att tala till barnet 

 

Det är många faktorer som spelar in i hur ett samtal ter sig. VanderVen (2009) fokuserar på 

vilken ton den vuxne använder sig av och om den är positiv eller negativ. Om vuxna inte 

tänker på hur de talar till barn och använder sig av en negativ ton samt talar över huvudet på 

barnet, kan konflikter skapas, som från början hade kunnat undvikas. VanderVen menar att 

detta scenario är vanligt förekommande runtomkring i skolor och i förskolor. Precis som 
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Broekaert m.fl. (2006), poängterar även VanderVen att miljön har en stor betydelse för 

samtalets kvalité. 

 

VanderVen (2009) belyser även att konflikter ofta är kopplade till belöning och bestraffning. 

Hon menar att vuxna använder belönings- och bestraffningssystemet för att kontrollera barn 

och deras beteende. Dessa belönings- och bestraffningssystem är så vanliga att de egentligen 

inte behövs beskrivas eller förklaras, men generellt sett så får barn och elever belöning för ett 

”korrekt” beteende och bestraffning för ett ”oacceptabelt” beteende. VanderVen framhåller att 

ett oönskat beteende ofta eskalerar till en icke hanterbar situation. 

 

Det oacceptabla beteendet som VanderVen (2009) ovan nämner menar Moritz Rudasill och 

Rimm-Kaufman (2009) kan kopplas till ett barns temperament. De hävdar att ett barns 

temperament är resultatet av den rådande miljön. Därför anser de att ett barn kan påverkas av 

vuxnas negativa ton och attityd. Om ett barn reagerar destruktivt på en vuxens negativa ton, 

påpekar Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman att barnet ofta kan bestraffas för denna 

destruktivitet. Det forskarna då menar är att vuxna är en bidragande faktor för barnets 

destruktiva beteende – dvs. barnet influeras av den vuxne och den vuxne påverkas av barnet. 

Detta fenomen är något som Doumen m.fl. (2008) kallar för dubbelriktad påverkan (vilket 

förklaras närmare nedan). 

 

Enligt VanderVen (2009) är det, som tidigare belysts, av betydande roll att ha en positiv ton i 

samtal med barn och att prata till barn i stället för över huvudet på dem. Genom att tala till 

barn på ett mer positivt sätt kan man som vuxen undvika konflikter, även om barnets beteende 

inte från början är positivt. Forskaren trycker på att alla barn förtjänar att få uppmuntran från 

vuxna oavsett deras handlingar och beteenden. Det är en säkerhet för barnet att veta att en 

vuxen stödjer det i dess handlingar och den förutsägbarheten leder till ytterligare trygghet. 

Denna trygghet är något som Beyazkurk och Kesner (2005) pekar som en central del i barns 

emotionella utveckling. Dessutom är denna trygghet något som barn söker hos både föräldrar 

och andra vuxna. 

 

I samtal med barn har vuxna ett stort ansvar, vilket är något som Broekaert m.fl. 

(2006),VanderVen (2009), Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) och Beyazkurk och 

Kesner (2005) klarlägger i sina resultat. 
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4.3 Relationer och roller 

I relationer mellan människor finns vissa bestämda roller. En god relation är beroende av att 

samspelet mellan individer fungerar. Följande avsnitt presenterar forskarnas resultat för hur 

relationer kan vara uppbyggda och vilka roller som kan tänkas finnas i relationerna. 

 

4.3.1 Dubbelriktad påverkan 

 

I kommunikationen mellan människor sker en dubbelriktad påverkan. Om ett barn har en 

aggressiv attityd påverkar det den vuxnes intryck av barnet som i sin tur bedömer hur barnet 

är. Beroende på hur den vuxne väljer att reagera på beteendet får handlingarna olika följder 

(Doumen m.fl., 2008). 

 

Vidare visar forskarna på att det oftast sker en negativ reaktion hos den vuxne då den stöter på 

ett barn som beter sig aggressivt. Det Doumen m.fl. (2008) antyder är att den vuxne påverkas 

lika mycket av barnet som barnet påverkas av den vuxne – det sker med andra ord en 

ömsesidig, dubbelriktad påverkan (”children influence parents and parents affects children”, s. 

589). Även Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) är av liknande åsikt då de belyser hur 

lärare influerar barn och hur barn influeras av lärares reaktioner. Forskarna vill därmed visa 

att det utåtagerande beteendet som barnet visar är en följd av hur den vuxne reagerat och 

agerat gentemot det. En av slutsatserna Doumen m.fl. kommit fram till är att då relationen 

mellan ett aggressivt barn och en vuxen börjat gå i en nedåtgående ond spiral kommer det 

sannolikt att fortsätta så. Detta fenomen med den nedåtgående spiralen är även något som 

Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman och VanderVen (2009) belyser. 

 

En viktig del i kommunikationen mellan människor är att samspelet dem emellan är god. 

Doumen m.fl. (2008) beskriver hur tidigare forskning visat på hur en människas inställning 

till någon annan kan vara avgörande för relationen mellan de båda. Även Broekaert m.fl. 

(2006) understryker hur en människas inställning påverkar relationerna med andra. De ger ett 

exempel på hur auktoritära lärare inger mer respekt bland eleverna, än lärare som är mer 

osäkra på sig själva.  

 

Vidare belyser Doumen m.fl. (2008) hur tidigare forskning huvudsakligen lagt fokus på 

föräldrars negativitet över ett visst beteende hos barn och hur det kan inverka på relationen 
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mellan dem och den vuxne. I den forskningen framkommer att det finns en undre respektive 

övre gräns för tolerans. Då ett barns beteende överstiger den vuxnes övre gräns i tolerans 

reagerar föräldern i avsmak för barnets handlingar. De menar då att negativiteten gentemot 

beteendet kan påverka och ytterligare förstärka dessa negativa handlingar. 

 

Den ömsesidiga påverkan visar på hur barns handlingar kan ändra en vuxens förväntningar 

och beteende gentemot barnet. Upplever den vuxne att barnets beteende är negativt, visar den 

antipati mot barnet vilket kan göra att problembeteendet intensifieras (Doumen m.fl., 2008). 

 

4.3.2 Vuxnas roll i konflikthantering 

 

Det är viktigt att barn känner trygghet med den vuxne som den samtalar med. Broekaert m.fl. 

(2006) och Egan (2009) poängterar att den vuxne har ett stort ansvar som ledare, då dennes 

personlighet och egenskaper är av stor vikt för hur konflikten hanteras. En egenskap som 

belyses extra är en god kommunikationsförmåga, speciellt förmågan att kunna lyssna. Det är 

viktigt att komma ihåg att som vuxen inte dominera samtalen utan verkligen låta barnen få 

möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar. Även Gjems (2010) framhäver hur viktigt det 

aktiva lyssnandet är samt vikten av att man som vuxen/lyssnare verkligen visar hela sitt 

engagemang genom nickningar, kroppsrörelser och andra miner för att visa att man som 

vuxen/lyssnare hör vad som sägs och förstår det som sagts. 

 

Den vuxnes attityd och kommunikationsförmåga är av så stor vikt att den kan vara en 

avgörande faktor för om samtalet blir till en positiv eller negativ upplevelse (VanderVen, 

2009). Precis som Doumen m.fl. (2008) och Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) 

tidigare nämnt så är det dock viktigt att komma ihåg att även om den vuxne ska ta ansvar för 

upplevelsens resultat så är det av lika stor betydelse att barnet försöker göra detsamma. 

 

4.3.3 Lärare-elev relation 

 

Relationen mellan lärare och elever är viktiga för hur klassrumsklimatet utformar sig (Kealey 

m.fl., 2005). Vidare beskriver Doumen m.fl. (2008) hur lärare-elev relationen liknar förälder-

barn relationen. De hävdar att oavsett vilken relation det är, så söker barn efter samma 

trygghet – men även att det är samma sak då det gäller den ömsesidiga påverkan gällande 
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beteenden. Barns goda relationer till sina lärare kan skapa social och akademisk framgång och 

möjliggör att barn utvecklar goda sociala färdigheter. Om barn inte får möjlighet att utveckla 

dessa sociala färdigheter så kan de bli mer benägna att visa antisociala beteenden (Moritz 

Rudasill och Rimm-Kaufman, 2009).  

 

Doumen m.fl. (2008) framhäver att utåtagerande beteenden, såsom aggression, främjar 

disharmoniska samspel och konflikter med läraren. Om ett barn fortsätter bete sig aggressivt 

så bekräftas de negativa förväntningarna barnet har på läraren och därmed upprätthålls 

lärarens negativa samspel med barnet. Därför hamnar lärare och elev i samma onda cirkel som 

föräldrar och barn gör i ovanstående exempel. De skriver också att denna försämrade relation 

bidrar till att barnets problembeteende eskalerar. Återigen handlar det om den dubbelriktade 

påverkan som Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) och VanderVen (2009) också 

belyser. 

 

Vidare menar Doumen m.fl. (2008) att det finns belägg för att ovanstående konfliktmönster 

spänner över tid. Om ett barn i början på läsåret uppvisar ett aggressiv beteende, som i sin tur 

leder till konflikter mellan lärare-elev, så ser forskarna att dessa konflikter ofta ökats i antal 

även i mitten av året. I slutet på läsåret har denna ökning av konflikter ofta lett till en ökad 

aggressivitet hos barnet. 

 

4.3.4 Känslomässig trygghet som grund för positiva relationer 

 

Att lärare-barn relationer liknar förälder-barn relationer har ovan konstaterats. Som tidigare 

nämnts så belyser Beyazkurk och Kesner (2005) detta då de talar om att barn söker 

känslomässig trygghet. De påstår att ett barn söker efter samma sorts känslomässiga trygghet 

hos sin lärare, som de finner hos en känslig, lyhörd och socialt stödjande förälder. Forskarna 

tar även upp att elever gynnas av uppmuntrande och positiva interaktioner med sina lärare. 

Vidare beskriver Beyazkurk och Kesner hur barnen blir mer socialt kompetenta och 

åstadkommer bättre resultat i den tidiga barndomens utvecklingsmiljöer på grund av goda 

relationer med vuxna. Det hävdar även Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) då de 

säger att relationer är viktiga för barn, speciellt för unga barn då en god relation till lärare kan, 

som ovan fastställts, förutsätta goda sociala egenskaper och akademisk framgång. 
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Beyazkurk och Kesner (2005) påvisar även att barns kognitiva aktiviteter och sociala 

kompetens med kamrater kan förutsättas av hur kvalitén mellan lärare-elev relationen är. 

Dessutom beskrivs hur det har argumenterats för att positiva relationer mellan elever och 

lärare är lika högt värderade som akademiska framgångar. En positiv relation till läraren kan 

ge barn de sociala egenskaper de behöver vid förhandling i konflikthantering. Få barn inte 

tillgång till dessa sociala resurser finns det en risk att barn struntar i skolan, blir ensamma och 

visar sämre akademiska resultat och låg social kompetens (Moritz Rudasill och Rimm-

Kaufman, 2009).  

 

4.3.5 Delat tänkande 

 

Både den vuxnes och barnets delaktighet i ett samtal är en nyckelfaktor för att utgången av 

samtalet blir bra. Egan (2009) väljer att kalla detta för ett delat tänkande (”shared thinking” s. 

46). Hon menar att det delade tänkandet är en bas för hur vuxna och barn bygger sina 

relationer. Båda individerna blir då, enligt forskaren, jämlika individer i samtalet, där ingen 

dominerar och alla får ta lika mycket plats. Men den vuxne måste ändå ha i åtanke att han/hon 

är den som är ansvarig för samtalet och dess utgång, precis såsom Broekaert m.fl. (2006) 

också antyder. Det är även viktigt, menar Egan att ha i åtanke att våra värderingar och åsikter 

styr våra handlingar och är i slutändan den attityden vi tar med oss in i ett samtal. De 

värderingar vi överför till barnen är de värderingar som de tar till sig och i sin tur för vidare. 

 

4.4 Relationer sett ur ett kulturellt perspektiv 

Kulturers skillnader och likheter har många gånger studerats. Nedan beskrivs ett resultat av 

forskarnas fynd kring detta. 

 

4.4.1 Exempel på kulturella skillnader och likheter gällande lärare-elev relationer 

 

Att relationer mellan vuxna och barn kan skilja sig åt i olika kulturer är ingenting nytt. 

Beyazkurk och Kesner (2005) visar på en skillnad mellan turkiska och amerikanska lärares 

relationer till sina elever. De hävdar att turkiska lärare har närmare relationer och större 

beroende i sina relationer till sina elever i jämförelse med lärare i USA. Denna skillnad menar 

de inte beror på att den ena eller andra fått mer utbildning och information utan snarare att det 
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handlar om den kulturella inställningen till relationer och hur viktiga relationer i varje kultur 

anses vara. En annan avgörande faktor de uppmärksammat är att kvalitén på relationen tycks 

bero på bakomliggande orsaker till relationen. 

 

Återigen belyses även här Moritz Rudasill och Rimm-Kaufmans (2009) resultat gällande goda 

relationer mellan lärare och elev. Synen på hur viktiga och betydelsefulla relationer barn har 

till sina lärare skiljer sig även åt gällande det kulturella sammanhanget. Beyazkurk och 

Kesner (2005) beskriver hur föräldrarna har olika värderingar och bakomliggande orsaker till 

varför det är viktigt med goda relationer till sina lärare. De hävdar att de turkiska föräldrarna 

anser att det är viktigt och framförallt naturligt att barnen har en god relation till sin lärare. Att 

det är en naturlig del för de turkiska barnen antas vara för att de följer samma lärare i flera år 

och kan därför utveckla en djupare relation med sin lärare än om de skulle byta lärare varje 

termin eller läsår. Att byta lärare ofta är något som de amerikanska barnen får erfara. De får 

nya lärare varje år och klasskonstellationerna förändras konstant. För de amerikanska 

föräldrarna är det viktigaste att barns goda relationer till sina lärare gynnar den akademiska 

framgången.  Därför menar Beyazkurk och Kesner att goda relationer inte är lika naturliga för 

de amerikanska barnen som för de turkiska. 

 

Det är viktigt för lärare att få utbildning i och bli uppmärksammande på olika kulturer samt 

hur de sociala relationerna ser ut inom dessa. I den turkiska kulturen är de sociala relationerna 

med lärare mer naturliga och därför anser Beyazkurk och Kesner (2005) att det finns en logik 

i att alla lärare, oavsett kultur, ska se goda relationer som naturliga för att kunna skapa dessa 

relationer. 

 

4.5 Egenskapers inverkan 

En person besitter många egenskaper. Det är hur vi använder dessa egenskaper som påverkar 

hur våra relationer formas. Följande del beskriver forskarnas resultat kring egenskapers 

inverkan på relationer. 

 

4.5.1 Barns egenskaper som en inverkan på relationsarbetet med vuxna 

 

Barns egenskaper kan skilja sig åt. Det som dock går att fastställa är att ett barn inte enbart har 

en egenskap. Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) nämner begreppet 
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”flerdimensionell” och menar att det är det som utvecklingen av positiva lärare-barn relationer 

speglas av. De påstår att barns egenskaper, lärares egenskaper och den sociala miljön påverkar 

barns och lärares relationsarbete. De trycker även på att den miljö där barnet vistas i spelar 

lika stor roll för barnets personlighetsutveckling, som för de egenskaper den har som person. 

Broekaert m.fl. (2006) understyrker också barns egenskaper och hur dessa kan påverka 

relationsarbetet med vuxna. De inriktar sig dock mer på barns negativa egenskaper och vad 

dessa har för inverkan på relationsarbetet. Slutsatsen av Broekaert m.fl. och Moritz Rudasill 

och Rimm-Kaufmans resultat är att oavsett om egenskaperna hos barn och vuxna är negativa 

eller positiva så påverkar de relationen märkbart. 

 

4.5.2 Egenskaper som främjar goda relationer 

 

Ovan har vi nämnt hur egenskaper kan påverka barns relationsarbete med vuxna. Vissa 

egenskaper kan vara mer främjande än andra och även kombinationer av egenskaper kan göra 

skillnad. Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) antyder att då ett barn har en god 

relation till sin lärare är konflikterna oftast få, eftersom barnet ofta upplever närhet med den 

vuxne. Forskarna menar att relationen mellan dem många gånger är kantad av respekt och en 

känsla av trygghet. Om barn å andra sidan har en dålig relation till sin lärare uttrycker det sig 

oftast genom många konflikter och en mindre känsla av närhet och trygghet, samt med en stor 

risk för att barnets framtida skolgång blir lidande. Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman anser 

att barn som har dåliga relationer till vuxna och lärare är mer benägna att hamna under 

utredning av barn med speciella behov, än barn som har positiva relationer till vuxna. 

 

Precis som Doumen m.fl. (2008) ovan beskrev om aggressiva beteenden pekar även Moritz 

Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) på att barn som visar ett antisocialt beteende, såsom 

aggressivitet och tillbakadragenhet, tenderar att ha sämre kontakt och dåliga relationer med 

sina lärare. Barns antisociala beteende är ofta kopplat till de lärare-barn relationer som har 

mest antal konflikter och minst närhet. 

 

Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) redogör även för barns blyghet som en påverkan 

på dennes relationskompetens. Detta eftersom ett barn med hög blyghet kan ha svårare att 

skapa relationer, medan ett barn med låg blyghet ofta skapar många relationer. Det går dock 

att koppla ihop barns höga blyghet med deras låga aggressivitet och höga empatiförmåga. Det 
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gör att barnet, trots sin blyghet, fortfarande kan skapa goda relationer eftersom 

empatiförmågan väger upp den höga blygheten. 

 

4.6 Sammanfattning 

En sammanfattning av resultatdelen visar på en rad olika faktorer som spelar in i utvecklingen 

av konflikter. Av forskarnas studier framhålls vissa tydliga nyckelfaktorer som är av vikt vid 

hanteringen av dessa.  

 

I resultatet beskrivs hur en konflikt sker i olika situationer. Det som dock är utmärkande med 

en konflikt är att den oftast sker vid ett kritiskt ögonblick. Även en konflikts skepnader kan 

skilja sig och därmed blir hantering inte alltid densamma och lika självklar. I forskarnas 

resultat framhävs hur konflikthanteringsprogram kan vara till fördel för skolors och förskolors 

arbete med att förebygga konflikter. En metod som understryks i resultatet är den konstruktiva 

metoden att hantera konflikter. Den går i stora drag ut på att de inblandade i en konflikt får 

lära sig att se konflikten ur olika perspektiv. Detta för att individerna ska bli så flexibla som 

möjligt i sin hantering av konflikten. 

 

Det har i resultatet även påvisats att det inte alltid behövs en teori bakom en 

konflikthanteringsmetod för att den ska fungera. Det handlar oftast om att agera sunt och, 

som sagt, se konflikter utifrån olika perspektiv. Det viktigaste i konflikthanteringsmetoden är, 

som tidigare nämnts, inte att den är teorietisk utan att den följs upp och att det blir ett 

kontinuerligt arbete. En faktor som även är av betydande roll är att tidiga resurser sätts in vid 

förebyggandet av konflikter. Forskningen visar på att resurser för hantering av konflikter 

behövs redan i förskolan. 

 

Språket och samtalet är även delar som inverkar på kommunikationen i konflikter och 

konflikthantering. Forskarna i resultatdelen påvisar att barn tar till sig kunskap genom samtal. 

En arena för kunskapsinhämtandet är via det vardagliga samtalet. Som lärare och vuxen är det 

viktigt att ta vara på dessa samtal och göra dem till ett tillfälle för reflektion. Detta för att barn 

ska få öva sig förstå sin egen och andras del i olika situationer. 

 

Hur en vuxen väljer att använda sig av sin ton och inställning har visat sig inverka på 

relationen med barnet. En god ton och inställning i samtalet med barnet främjar den goda 
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relationen till barnet och anses förebygga konflikter mellan dem. Är ton och inställning hos 

den vuxne däremot negativ, blir relationen destruktiv. Detta kan vara ett tecken på den 

dubbelriktade påverkan som flertalet av forskarna beskriver. Den dubbelriktade påverkan 

handlar således om att vuxna influerar barn men även att barn påverkar vuxna. 

 

Det aktiva lyssnandet är en punkt som forskarnas studier visar på som en avgörande faktor för 

samtalets kvalité. Lyssnandet handlar om att kunna vara delaktig i samtalet genom att ställa så 

kallade öppna frågor och även med kroppsspråket visa att man som lyssnare förstår vad som 

sägs. Det aktiva lyssnandet kan bidra till minskade missförstånd och misstolkningar i 

kommunikationen vilket kan göra att konflikter undviks.  

 

Något som tydliggjorts i studien är de vuxnas roll i konflikthanteringen och framförallt i 

relationer och samtal med barnen. Resultatet tyder på att de vuxna har en tendens att dominera 

i samtal med barn. Som vuxen blir det då viktigt att kunna och våga avvakta för att låta barnet 

ta plats och göra sina åsikter hörda. 

 

Forskning kring goda relationer är även något som givits stor plats i undersökningen. Detta 

eftersom de sägs förebygga konflikter mellan individer. Trygghet är även något som benämns 

som en central del för att relationen ska bli så god som möjligt. Studien visar dock på att 

negativa relationer kan få en motsatt effekt. En negativ relation kan bidra till en eskalering av 

det destruktiva i en konflikt. 

 

En sista punkt som bör påvisas i denna sammanfattning är de kulturella skillnaderna gällande 

relationer. Forskarna klarlägger att dessa kulturella skillnader spelar in i hur relationerna ser 

ut och framställs. Föräldrarnas syn på barns relationer med sina lärare kan vara avgörande för 

barns framtid. Trots de kulturella skillnaderna så ser de presenterade kulturerna fördelar med 

goda relationer, även om orsakerna bakom fördelarna ser olika ut.  
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5. Diskussion 

 

I denna del presenteras först en metoddiskussion där valet av metod argumenteras. 

Metoddiskussionen följs av en analys av resultatet samt kopplingar till tidigare forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Detta arbete är en litteraturstudie. Det är en forskningsöversikt över vad åtta studiers resultat 

visar på gällande konflikter och konflikthantering. Valet av metod kändes självklar då en 

fördjupad kunskap kring ämnena ville uppnås samt en möjlighet att kunna förmedla den 

fördjupade kunskap vidare till andra. Intervjuer av lärare och om vad de anser kring konflikter 

och konflikthantering ansågs inte ge en lika fördjupad insikt som en litteraturstudie gör, därför 

valdes denna metod bort. Inte heller en enkätundersökning skulle kunna ge samma fördjupade 

inblick i ämnena så därför valdes även det bort. 

 

Ännu en anledning till metodvalet var att intervjuer och enkäter ansågs ge en bild av vad varje 

enskild lärare uppfattar som bästa sättet att hantera en konflikt – dvs. studien skulle fått 

karaktären av en metod/tipsbok, vilket inte var studiens syfte. Med en forskningsöversikt är 

det lättare att se vad som generellt gäller i konflikter och konflikthantering. Backman (2008) 

belyser följande: 

 

 

Man har på senare tid internationellt introducerat och etablerat termen ”research 

synthesis” för den verksamhet vars syfte är att sammanfatta och integrera 

empirisk forskning. Målsättningen är vanligen att åstadkomma generalisationer, 

söka kausalsamband, utveckla teorier eller söka praktiska tillämpningar. 

 

(Backman, 2008:72) 

 

Ovanstående citat visar på att en forskningsöversikt är vad studiens frågeställningar kräver 

och eftersträvar. Genom litteraturstudien möjliggörs även de intentioner som finns för att 

synliggöra och generalisera resultaten för oss själva och andra. Något som dock har försvårat 

arbetet genom användandet av denna metod, var att finna en lagom mängd relevant litteratur 

som hållit sig inom de ramar som studiens frågeställningar faller inom. Då det finns en stor 

mängd litteratur tillgänglig inom ämnena konflikter, konflikthantering, samtal och relationer 



29 

 

så har urvalet stundvis varit svår att fastställa. Detta dels på grund av den föreskrivna 

tidsbegränsningen och dels med anledning av vissa brister gällande kunskapen kring 

utformandet av litteraturstudier.  

 

Den föreskrivna tidsbegränsningen har även bidragit till att arbetet kan ses som något 

baktung. Då flertalet av studiernas resultat innefattar tidskrävande material, som exempelvis 

statistiska uppgifter, så har inte total hänsyn tagits gentemot detta. Trots medvetenheten om 

att denna brist på hänsyn kan påverka resultatet, ger arbetet ändå läsaren en tydlig bild över 

studiens resultat.   

 

En annan sak som kan ses som en brist i denna studie, är att en av studierna i resultatdelen 

saknar en teoretiskt beprövad undersökning. Denna studies resultat visar dock på andra 

viktiga faktorer som är av betydelse och väger därför upp denna brist.    

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I den här delen redogörs svaren på studiens frågeställningar.  

  

5.2.1 Var, hur, när och varför kommunikation sker 

 

Eftersom kommunikation handlar om att göra något gemensamt så hamnar fokus på samspelet 

mellan människor. Forskarna i bakgrunden, Nilsson och Waldemarsson (2007) samt 

Adelmann (2002), påpekar hur kommunikation handlar om sociala interaktioner. I resultatet 

framkommer hur dessa interaktioner speglas i form av utbyten av känslor, tankar, värderingar 

mellan människor. Det framkommer även att kommunikation sker i sammanhang, och 

kulturella skillnader kan ses som ett av dessa sammanhang. Detta kulturella sammanhang 

synliggörs i Beyazkurk och Kesners (2005) studie. I deras resultat tydliggörs synen på 

kulturella skillnader i relationer. Det råder vissa skillnader mellan den amerikanska och den 

turkiska kulturen. 

 

Dialog och förhandling är andra exempel på kommunikation. Gjems (2010) understryker att i 

dessa två forum kan individer utvecklas och se saker ur olika perspektiv. Språket kan ses som 

ett verktyg i dialogen som gör det möjligt för både barn och vuxna att utveckla 
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kommunikationen till något djupare – dvs. språket ger mening och innehåll. 

Ordningskapandet som Gjems belyser är något som stämmer överens med Nilsson och 

Waldemarssons (2007) teori om att människor kommunicerar för att skapa ordning och 

mening med sin tillvaro.  

 

Kommunikation mellan människor sker hela tiden – både medvetet och omedvetet. Kroppen 

och talet används som redskap i dialogen mellan människor. Detta beskriver Nilsson och 

Waldemarsson (2007) då de talar om kroppsspråk, miner, gester etc. Egan (2009) och Gjems 

(2010) betonar det aktiva lyssnandet i vilket fler faktorer än talet blir avgörande. Det som 

även blir tydligt gällande det aktiva lyssnandet är att det kan ses som en dubbelriktad process 

mellan talaren och lyssnaren – dvs. genom öppna frågor kan lyssnaren lättare förstå talarens 

tankar och genom miner och gester kan talaren se att lyssnaren förstått. 

 

Den dubbelriktade processen som nämns i föregående stycke är något som Doumen m.fl. 

(2008) kallar för dubbelriktad/ömsesidig påverkan. Denna påverkan är något som flertalet av 

forskarna i resultatet har belyst men inte direkt benämnt som dubbelriktad påverkan. Det har 

dock visat sig vara något som är vanligt förekommande och även visat sig vara en produkt av 

kommunikation. Den dubbelriktade påverkan som framkommit i resultatet innefattas av en av 

kommunikationsteorierna som Nilsson och Waldemarsson (2007) beskriver – dvs. den 

processinriktade kommunikationsteorin, som innebär att människor influerar och influeras av 

andra. Dubbelriktad påverkan skulle även kunna kopplas till de tre kommunikationsteorierna, 

kognitiva-, sociala- och interaktionsteorier, som Maltén (1998) belyser. Detta eftersom den 

ömsesidiga påverkan omfattar allt ifrån människors känslor, handlingar och tankar till deras 

sociala bakgrund och även helhetsperspektivet gällande det sociala samspelet. 

 

Något som den dubbelriktade processen är beroende av är sändare och mottagare. Det som 

Maltén (1992) och även Nilsson och Waldemarsson (2007) belyser i bakgrundsdelen gällande 

sändare och mottagare kan sammankopplas till flertalet av forskarnas (i resultatdelen) resultat 

gällande dubbelriktad påverkan. Maltén samt Nilsson och Waldemarsson poängterar hur 

sändare och mottagare påverkas av varandras värderingar och åsikter kring det rådande 

budskapet, vilket också blir fallet i den dubbelriktade påverkan som bland annat Doumen 

m.fl. (2008) belyser.  
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I resultatet framkommer att både Beyazkurk och Kesner (2005), Gjems (2010) samt Egan 

(2009) förespråkar kommunikation och samspel mellan människor som ett verktyg till 

kunskapsbefästande. Det är något som både Lpfö98 (Skolverket, 1998) och Lgr11(Skolverket, 

2011) samt Maltén (1998) antyder då de menar att kommunikation främjar barns och elevers 

intellekt samt deras sociala och emotionella behov. 

 

För att en konflikt inte ska ”låsas” som Lundström (2008) nämner, så måste 

kommunikationsmedel användas. Hon visar då på samtalet som ett hjälpmedel för att 

underlätta konflikter och konflikthantering. 

 

5.2.2 Hur kommunikation i form av samtal kan främja konflikthanteringen 

 

Samtalet är en central roll i bearbetningen av konflikter (Juul, 1999). De vardagliga samtalen 

är en avgörande del i kommunikationsprocessen. Både Gjems (2010) och Hammarlund (2001) 

belyser dessa samtal som viktiga beståndsdelar i vardagskommunikationen. Det effektivaste 

sättet att förbättra samtalens utgång och kvalitet är enligt Hammarlund att vara tydlig och då 

inte enbart i talet, utan även i kroppsspråket och i mimiken. 

 

Vidare understryker Gjems (2010)  att människor som är involverade i det vardagliga samtalet 

inte förväntas reflektera över vad de lär sig genom dialog.  Det vardagliga samtalet bör därför 

ses som en resurs och något som vuxna bör ta tillvara på och använda som ett redskap i 

vardagliga situationer, exempelvis vid konflikter. Det är något som Utas Carlsson (2001) 

förtydligar då de hänvisar till grundaren av Centret för ickevåldskommunikation, Marshall 

Rosenberg och hans teorier om ”giraffspråket”. Detta språk kan hjälpa människor att lära sig 

diskutera, hantera och reflektera över sina konflikter.  Hon menar att denna metod kan öva 

barns reflektionstänkande i det vardagliga samtalet på ett mer naturligt sätt. Därför är det 

viktigt att som vuxen se reflektion i det vardagliga samtalet med barn, som en tillgång, då det 

kan ha stor betydelse för barns konflikter och konflikthantering. Ett sätt som kan få barn att 

reflektera över vad som sagts och vad de lär sig, är enligt Gjems att använda sig av så kallade 

öppna frågor, som möjliggörs genom samtalet.   

 

En öppen fråga är att ställa en fråga som gör att den som svarar måste svara med mer än ett ja 

eller nej. Användandet av öppna frågor i samtal, kan främja interaktionen mellan människor. 
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Thors (2008) framhåller elevmedling som en metod vid konflikthantering, där dessa öppna 

frågor får en central del. Även Måhlberg och Sjöbloms (2002) metod går ut på att man som 

pedagog använder sig av rätt frågor och öppna frågor i en konflikt med barn. Öppna frågor 

tydliggör kommunikationen och gör det lättare för människor att interagera med varandra. För 

att de öppna frågorna ska få en funktion i samtalet gäller det dock att samtalsparterna är aktiva 

lyssnare (Gjems, 2010). 

 

Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) betonar vikten av det aktiva lyssnandet i 

samtal. De pekar på att konsensus är lättare att uppnå om den som talar känner sig förstådd 

och lyssnaren känner sig delaktig i dialogen, vilket är en tänkbar följd av det aktiva 

lyssnandet.  

 

Det är viktigt att barn får möjlighet att dela sina tankar med andra, eftersom de då synliggör 

sina känslor, vilket kan bidra till en ökad medvetenhet och självkännedom (konstruktiv 

metod). Ett sätt att syliggöra tankar och känslor kring en konflikt är genom samtalet 

(Broekaert m.fl., 2006). Vidare betonar Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) samt 

Gjems (2010) reflektionen som en av de viktigaste delarna i samtal. De understryker att 

samtalen bör utvärderas av de inblandade eftersom det är genom utvärderingen som reflektion 

blir möjlig. På så sätt kan de inblandade parterna komma till insikt om vilka orsaker som 

ligger till grund för konflikten.  

 

Att hantera konflikter konstruktivt är en något som flertalet av forskarna belyser. Enligt 

VanderVen (2009), Kealey m.fl. (2005), Gjems (2010) och Broekaert m.fl. (2006) handlar det 

om att lära sig kommunicera och samtala om konflikter. Samtalet blir då den konstruktiva 

metod som gör att barn lär sig hantera konflikter, vilket kan göra att de negativa följderna som 

kan uppstå om en konflikt hanteras destruktivt förebyggs. Även Hammarlund (2001) 

framhåller den konstruktiva metoden vid konflikthantering. Han pekar på att det är viktigt att 

de inblandade parterna blir medvetna om tänkbara hanteringsalternativ, genom att förtydliga 

konflikter genom samtal.  

 

Doumen m.fl. (2008), Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) samt VanderVen (2009) 

poängterar de negativa respektive de positiva aspekterna av samspelet mellan människor. 

VanderVen understryker bland annat samtalston och inställning som faktorer som inverkar på 
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kommunikationens resultat. Är samtalstonen positiv och inställning god är det mer sannolikt 

att dialogen och således kommunikationen mellan individer underlättas.  

 

5.2.3 Relationers betydelse för konflikter och konflikthantering 

 

Konflikter har många olika skepnader och är lika varierande som antalet relationer mellan 

människor. Som både Karlberg (2011) och Lundström (2008) tidigare nämnt i bakgrunden, så 

är det samhällets värderingar och normer som styr och formar våra handlingar och på så sätt 

påverkar de även de relationer vi skapar med andra människor. Broekaert m.fl. (2006) samt 

Kealey m.fl.(2005) menar att en konflikts faser och innehåll påverkas av de inblandades 

beteenden och vilken typ av relation de har till varandra samt om den är av en positiv eller 

negativ karaktär. Även Samuelsson (2008) lägger vikt vid relationskonstellationer. Han 

framhåller att olika relationer leder till olika konflikter och därmed olika hanteringar av dessa. 

 

I bakgrunden fick inte rubriken relationer så stort utrymme som resultatet visar att den 

behöver. Relationer mellan människor har visat sig vara av stor betydande roll för antalet 

konflikter. Om relationerna är positiva eller negativa blir en avgörande faktor för 

förebyggandet men också av uppkomsten av konflikter. Några av forskarna i resultatet, 

Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) och Beyazkurk och Kesner (2005), framhåller 

hur elever gynnas av uppmuntrande och positiva interaktioner med sina lärare. Även 

VanderVens (2009) resultat visar på att den vuxnes attityd spelar en stor roll. Har den vuxne 

en mer positiv inställning gentemot barnet är det mer sannolikt att även relationen får en 

positiv grund att stå på. VanderVen poängterar dessutom att då en konflikt uppstår är det en 

fördel om förhållningsätten till konflikten är positiv eftersom det då är mer sannolikt att även 

konflikten får en positiv hantering och utgång.  

 

Vidare nämner Ellmin (2008) hur klassrumsklimatets struktur är beroende av relationerna 

mellan lärare-elev men också av elev-elev relationerna. Han beskriver hur elever och lärare 

har ett delat ansvar för att ordning och reda ska vara det rådande i klassrummet. Ellmin menar 

att ordningsskapandet leder till ett samspel som är mindre influerat av konflikter och mer 

uppbyggt av trygghet. 
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Behovet av att ha en ordnad omgivning anser Nilsson och Waldemarsson (2007) styr 

individens handlingar. I resultatet framkommer att Broekaert m.fl. (2006) sett att de vuxnas 

roll bland annat är att fungera som ett redskap vid barns och elevers ordningskapande – dvs. 

de bistår med ramar och gränser som underlättar barns behov av avgränsningar i tillvaron. 

 

Vidare menar både Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009) och Beyazkurk och Kesner 

(2005) att goda relationer främjar barns och elevers utveckling och framgång i skolan. På 

liknande sätt betonar Adelmann (2002) att behovet av att kommunicera är det som gör oss till 

sociala individer. Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman visar att en god lärare-elev relation 

kan bidra till elevens utveckling av sociala färdigheter och därmed får eleven redskap att 

använda sig av vid bland annat förhandling som i sin tur kan främja hanteringen av konflikter.   

Även Beyazkurk och Kesner framhåller social och akademisk framgång som följder av 

positiva relationer. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) poängterar dock att de 

positiva relationerna bevaras lättast då normer och värderingar går i samma riktning. De 

hävdar också att så inte alltid är fallet. När motsättningar uppstår bör de inblandade i 

konflikten kunna se sin del och se möjliga utvägar (konstruktivt metod) för att ta sig ur den 

(Hammarlund, 2001). 

 

Att de inblandade i en konflikt kan se den ur olika perspektiv är enligt Heikkilä (2006) en av 

grunderna till att konflikten får en så bra hantering som möjligt. Andra faktorer som i 

resultatet belyses som viktiga vid konflikthantering är att barn och elever känner trygghet och 

tillit till den vuxne som de samtalar med. Både Broekaert m.fl. (2006) och Egan (2009) 

klarlägger den vuxnes ansvar att agera god ledare och framförallt en god lyssnare. 

VanderVens (2009) tidigare resultat visar sig stämma överens med Broekaert m.fl. och Egans 

resonemang. Samtliga forskare understryker att en individs egenskaper är avgörande för olika 

situationers, och inte minst konflikters, utfall.  

 

Vidare framhåller Doumen m.fl. (2008) och Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman (2009)  

egenskapers inverkan på konflikter. Blyghet är en egenskap som kan försvåra det konstruktiva 

sättet att hantera konflikter – dvs. ett blygt barn kan ha svårare att tala om sina känslor och 

därmed uppfylls inte syftet med den konstruktiva metoden. Andra egenskaper som kan 

inverka på en konflik är om barnet har tendenser till att ljuga, överdriva, framstå som 

lättirriterad och avundsjuk. Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman betonar att barns antisociala 
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egenskaper i form av aggressivitet och tillbakadragenhet, kan leda till att barn skapar 

destruktiva relationer till sina lärare vilket vidare bidrar till ökat antal konflikter.  

 

Studien som Beyazkurk och Kesner (2005) gjort visar, som tidigare tagits upp, på att de 

turkiska lärarna har närmare och större beroende i sina relationer till eleverna. Trots detta fynd 

är det inget som pekar på att närhet skapar bättre relationer – det visar att det kan vara en 

faktor men inte att det är en kritisk punkt i om relationen ska bli god eller inte. Detta eftersom 

antalet konflikter mellan den amerikanska kulturen och den turkiska inte innefattade några 

radikala skillnader. En viktig aspekt att ha i åtanke är att Beyazkurk och Kesners studie har 

vissa kritiska faktorer. Bland annat bör man som läsare ta i beaktning att studiens resultat 

grundar sig endast på ett axplock av en större del. Det innebär att studiens resultat kan 

innefatta vissa brister eftersom undersökningen inte är beprövad. 

 

Att goda och positiva relationer mellan barn och vuxna skapar trygghet är redan ovan 

konstaterat. Som motsats till det skriver flertalet av forskarna om vilken påverkan negativa 

relationer har på barns konflikthantering. Doumen m.fl. (2008) menar att det är skolans ansvar 

att skapa, uppmärksamma och förstå relationella processer mellan barnen och vuxna. 

 

Som tidigare nämnts så betonar Samuelsson (2008) att det är de olika konstellationerna av 

relationerna som avgör vad en konflikt får för utgång. Moritz Rudasill och Rimm-Kaufman 

(2009) anser att negativa relationer mellan barn och vuxna kan försvåra barnets sociala 

utveckling, vilket hänger ihop med det Doumen m.fl.(2008) beskriver och kallar för en 

nedåtgående negativ spiral. De menar även att en konflikt kan eskalera om relationen mellan 

de inblandade utvecklas negativt. Därför är det viktigt att man som pedagog har begreppet 

dubbelriktad påverkan i minnet, som framförallt Doumen m.fl. beskriver, där den vuxna 

påverkar och påverkas lika mycket av barnet som barnet påverkar och påverkas av den vuxna.  

 

VanderVen (2009) fokuserar på den vuxnes ton och inställning och vad det har för betydelse 

för en konflikts eskalering. I goda relationer kan den vuxnes ton bli mer positiv än i dåliga 

relationer. Måhlberg och Sjöblom (2002) vill med sin metod att pedagoger ska fokusera mer 

på det positiva istället för det negativa i en konflikt. De vill att pedagoger ska koncentrera sig 

på att se utvägar istället för problem. Därför är det viktigt som pedagog att tänka på vilken 

attityd och ton de använder sig av när de talar med barnet, vilket kan avgöras om relationen är 

god eller inte.  
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5.3 Sammanfattning  

De fyra kommunikationsprocessinriktade sammanhangen (fysiska, sociala, psykologiska och 

kulturella) som nämns i bakgrunden, är något som forskarna i resultatdelen även argumenterar 

för, då många av dem ger exempel på dessa i sina resultat. Detta bildar starka argument för att 

dessa sammanhang är av stor vikt för kommunikationens betydelse inom konflikter och 

konflikthantering. De visar även på att teorin, om att dessa sammanhang behövs för att skapa 

ordning och struktur, håller.  

 

Vidare har det konstaterats att alla kommunikativa redskap, såsom talet, kroppen, mimik etc. 

måste samverka för att bilda ett sammanhang. Detta sammanhang är vi människor i starkt 

behov av, bland annat för att möjliggöra det viktiga samtalet. Förutom de kommunikativa 

redskapen är även relationer och dess konstellationer av stor vikt och deras inverkan styr hur 

konflikter uppkommer och utformas. Studien visar på att nära relationer inte är en garanti för 

att antalet konflikter ska minska.  
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6. Slutord 

 

Konflikter är något oundvikligt som inte går att förhindra. Ingen konflikt är den andra lik och 

därför finns det heller inte några egentliga lösningar på konflikter, endast olika hanteringar. 

Det är många faktorer som inverkar på hur en konflikt uppkommer och vilken utgång 

konflikten får. Det är allt från den rådande miljön, dagsformerna på de inblandade 

individerna, hur väl de kommunicerar, egenskaper hos individerna till individernas relation till 

varandra.  Det framkommer även i denna studie att egenskapers inverkan kan vara avgörande 

för utgången av en konflikt, då en del barn har mer benägenhet att hamna i konflikter.  

 

Granath (2008) beskriver att människor ofta upplever konflikter som besvärliga. Eftersom det 

inte finns något ”rätt sätt” och egentliga lösningar kan det vara några av anledningarna till 

varför konflikter kan ses som skrämmande och påfrestande. En annan anledning till varför 

konflikter kan kännas mödosamma, kan vara att hanteringen av de flesta konflikter inte 

baserats på någon befintlig teori, utan ofta grundar sig på utvärderingar från barn och vuxna. 

Vi människor möter konflikter dagligen, därför bör konflikter ses som något naturligt 

förekommande och utvecklande.   

 

I inledningen nämndes att riktlinjer kan behövas för att pedagoger och lärare (och människor 

överhuvudtaget) ska både känna och visa större säkerhet. Slutsatserna i detta arbete visar på 

att dessa riktlinjer skulle kunna tänkas innefattas av dubbelriktad påverkan, ton och 

inställning, goda relationer och trygghet, tidiga insatser och reflektion.  

 

Kommunikation handlar om överföring av budskap mellan en sändare och en mottagare. Inom 

kommunikationen används det vardagliga samtalet som en av det mest frekventa 

konflikthanteringsmetoderna.  Det vardagliga samtalet bör därför ses som en resurs, som ger 

barn och vuxna möjlighet att samtala om tankar, känslor och erfarenheter.  Det är viktigt för 

pedagoger och vuxna att förstå att all kommunikation innefattas av en dubbelriktad process 

och att det inte endast är barnet som påverkas av dig som vuxen, utan att du som vuxen 

påverkas lika mycket av barnet och dennes attityder, värderingar och handlingar. 

 

Genom att använda sig av en god ton och inställning gentemot barnet, kan man skapa en god 

relation. Möts barnet av en positivt inställd vuxen, blir dennes attityd liknande och barnet får 
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då en större chans att utvecklas socialt. Goda relationer mellan vuxna och barn främjar även 

konflikthantering och förebyggandet av konflikter. Om barn har goda relationer till de vuxna i 

sin närhet löper de mindre risk att känna otrygghet och det är mindre risk att de skapar 

destruktiva förhållanden och konflikter med andra.  

 

Förebyggandet av konflikter är ett kontinuerligt arbete där en av de viktigaste faktorerna är 

tidiga insatser. Att sätta in resurser i tid, helst redan i förskolan, är en främjande faktor som 

kan hjälpa barn utveckla sitt relationsarbete till vuxna och andra barn. Som pedagog gäller det 

att ge sig själv och barnen den tiden för reflektion och uppföljning de behöver av konflikter. I 

reflektionen är det även viktigt att lära sig se sin egen del och det egna ansvaret – dvs. att 

använda sig av en konstruktiv konflikthanteringsmetod.  
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7. Fortsatt forskning 

Genom denna litteraturstudie får läsaren möjlighet att ta del av forskning kring konflikter och 

konflikthantering. Fortsatt forskning kring de ämnena som denna studie tar upp skulle kunna 

vara att bege sig ut på fältet och utföra intervjuer på förskolor och skolor. Eftersom fokus i 

denna studie ligger på lärare-elev relationer så skulle det första steget vara att intervjua lärare 

och elever i verkligheten. Detta för att se hur väl teori stämmer överrens med verklighet.  

 

Nästa steg i den fortsatta forskningen skulle kunna vara att bredda fokuset och se till fler 

relationer än just lärare-elev relationer. Detta för att se om det går att särskilja generella drag i 

relationer, konflikten etc. 

 

I denna studie framkommer även kulturella skillnader gällande relationer. En intressant aspekt 

skulle vara att fortsatt forskning fokuserade på att jämföra hur kommunikation ser ut kulturellt 

sett och vilka faktorer som blir avgörande i dessa. Detta skulle kunna ge ytterligare bevis på 

varför relationer är viktiga och hur de kan bli avgörande för konflikters uppkomst. Det skulle 

även vara intressant att undersöka huruvida hanteringar av konflikter kan skilja sig rent 

kulturellt.   
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