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Sammanfattning  
Bakgrund 
I de styrdokument och förordningar skolan vilar på lyfts en rad olika förmågor som skall 
utvecklas hos eleverna. Lärarkompetensen idag fokuseras dock främst på de ämneskunskaper 
utbildningen syftar till att förmedla. Den sociala utvecklingen hos eleverna hamnar i 
skymundan trots att det klart och tydligt står skrivet i regelverken att även dessa skall 
förmedlas och utvecklas. Skolpersonal är under en skoldag ofta ensam i klassrummet med en 
grupp om 20- 27 elever vilket gör det svårt för dem att uppfatta allt som sker. Då dessa 
grupper ter sig olika och ingen elev är den andra lik är det svårt att veta vad som fungerar vid 
akuta konfliktsituationer. Dessa situationer kräver dock att skolpersonalen har tillräckligt med 
kunskap för att reda upp de olika situationer de stöter på under en dag.   
Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra pedagogers och elevvårdares (skolsköterska och kurator) 
upplevelser av konflikter och konflikthantering med fokus på förskoleklass till årskurs 3.  
Metod 
Då syftet med studien är att finna förståelse för ett fenomen valdes en kvalitativ 
fenomenologisk metodansats. Öppna intervjuer genomfördes med två stycken elevvårdare och 
med tre stycken pedagoger. Efter datainsamlingen analyserades materialet utifrån 
kategorisering. 

Resultat 
I studien beskrivs att konflikt-förebyggande arbete ständigt pågår. Respondenterna beskriver 
att detta arbete inte alltid syns men anas i allt pedagoger och elevvårdare gör. Det 
värdegrundsarbete som skolan skall svara för genomsyrade hela studiens resultat. Studien 
visar på att respondenterna på skolorna arbetar aktivt för att utveckla eleverna till goda 
konflikthanterare.
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1.	  Inledning	  
Ett av skolans många uppdrag är att genom den dagliga verksamheten arbeta tillsammans med 
hemmet för att främja elevens personliga utveckling där eleven skall kunna visa respekt för 
sitt eget och andra människors egenvärde. Genom det dagliga arbetet skall eleven få möjlighet 
att leva sig in i och visa förståelse för andra människors situation och kunna se andras behov 
före sina egna.  Eleven skall kunna känna samhörighet i skolan.  Yrkesverksam personal skall 
utveckla eleven i att känna solidaritet och att kunna ta ansvar för andra människor.  All 
personal skall aktivt motverka all förekomst av diskriminering och kränkande 
behandling.  För att skapa goda lärande situationer skall skolan verka för en trygg och säker 
miljö där eleverna känner viljan och lusten att lära (Skolverket 2011). Det ligger i vårt intresse 
att söka reda på; om pedagogerna ute i verksamheten arbetar aktivt för att utveckla dessa 
förmågor hos eleverna och hur detta arbete ser ut. I utbildningen till grundlärare ligger störst 
fokus på de ämneskunskaper som krävs för att undervisa medan den sociala kompetensen som 
vi blivande lärare också skall svara för att utveckla i skolan får ett betydligt mindre fokus. 

Från tidigare erfarenheter av arbetet inom skolan har vi båda upplevt att det saknas bra 
metoder bland pedagogerna att hantera konflikter. Vår upplevelse av konflikthantering är att 
den vuxne många gånger inte ser elevernas allvar i situationen utan nöjer sig med en 
redogörelse av inblandade parter och ett förlåt. Att utbilda eleverna att kunna hantera sina 
känslor och förstå andras kommer i skym undan. Genom att få djupare kunskaper inom 
konflikthantering och få en insyn i olika parters känslor vid konfliktsituationer hoppas vi att 
själva bli goda konflikthanterare i vår kommande yrkesroll. Vi vill kunna visa våra 
kommande elever att deras sociala sammanstötningar är lika viktiga som ämneskunskaperna i 
skolan genom att aktivt arbeta förebyggande med konflikthantering.  
Undersökningens fokus ligger i upplevelserna av konflikthantering och det förebyggande 
arbetet som förekommer. 
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2.	  Syfte	  
Syftet med studien är att synliggöra pedagogers och elevvårdares (skolsköterska och kurator) 
upplevelser av konflikter och konflikthantering med fokus på förskoleklass till årskurs 3.  

2.1.	  Frågeställning	  
1. Hur beskrivs arbetet för att förebygga konflikter? 
2. Vilka konflikter beskrivs som vanligast? 
3. Hur beskriver verksam personal inom skolan att de agerar i konfliktsituationer? 
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3.	  Bakgrund	  
I bakgrunden kommer vi förklara begreppet konflikt. Vi kommer även ta upp det 
sociokulturella perspektivet vilket skolsystemet vilar på. Därefter beskrivs positiva och 
negativa konflikter samt faktiska och inbillade konflikter. Kapitlet har även en redogörelse för 
allmän och pedagogiska kompetens. Bakgrunden avslutas med en redogörelse för rättigheter 
och skyldigheter inom skolan. 

3.1.	  Konflikt,	  som	  begrepp	  
Ordet konflikt, som substantiv, kommer från det latinska ordet conflicto, som betyder 
sammanstötning. Verbet conflicto har två betydelser; låta kontrasten framträda eller att strida 
(Hammarlund 2001).  

En konflikt uppstår då två eller flera parter har olika åsikter om en situation. Det kan röra sig 
om skilda behov, olika värderingar eller så enkelt som att varje individs intresse och 
erfarenheter skiljer sig (Grünbaum & Lepp 2005). En vanlig anledning till att konflikter 
uppstår är då det sker språkliga missuppfattningar mellan olika parter. En konflikt kan också 
bero på maktspelet som sker mellan individer. Då det är jämvikt i maktfördelningen i en 
grupp har parterna i en konfliktsituation lättare att komma överens om en lösning. Det råder 
då symmetri i konflikten. Motsatsen till detta är då det uppstår asymmetriska konflikter. Detta 
sker då en maktfördelning inte är balanserad och en maktkamp mellan parterna uppstår. 
Konflikter behöver inte ha en negativ inverkan utan kan också skapa möjligheter. Som 
person, utvecklas man genom konflikter och hanteringen av dem (Grünbaum & Lepp 2005). 

Konflikten kan ses som en kollision där två eller flera krafter stöter samman. Då parterna i en 
konflikt har olika värderingar, målsättningar eller då två krafter vill åt olika håll och på något 
sätt stör varandra till exempel blockerar varandra. I skolan möts många människor i olika 
åldrar med olika bakgrund och kulturella skillnader. Det är, med rätta, omöjligt att få alla 
dessa individer att tycka, tänka och göra likadant. Med detta som naturliga inslag vid möten 
mellan människor skall även de kunskapsmål, regler och de sociala strukturerna följas. Detta 
är några av de orsaker som gör det omöjligt att undvika konflikter (Ellmin 2008). 
Ellmin (2008) lyfter tre former av konflikter, intrapersonell konflikt, interpersonell konflikt 
och systemkonflikt. Den förstnämnda formen är den konflikt som sker inom människan då 
man vill flera saker samtidigt och dessa saker inte går att förena. Den interpersonella 
konflikten är den som sker mellan två eller flera parter. Detta kan ske då två individer har 
olika mål eller olika intressen som kolliderar med varandra. Även här uppstår konflikter då 
dessa olikheter inte går att förena. Systemkonflikter är de som förekommer inom eller mellan 
olika samhälls- och organisationssystem. Skolans läroplan och förordningar kan i flera fall 
vara oförenliga vilket skapar en konflikt. 

3.1.1.	  Sammanfattning	  
Den intrapersonella konflikten kan till exempel vara; en elev har inte förmågan att göra det 
den vill göra och detta går då från att inte kunna genomföra en uppgift eller ett socialt samspel 
till att uttalanden om att individen inte vill göra det. Exempelvis då eleven har en tanke kring 
hur den vill rita en teckning men resultatet blir inte som tanken eller enklare saker som att stå 
och gå i ett led. Ett exempel på en interpersonell konflikt kan vara då två elever vill vara med 
varandra under en rast men de vill göra två olika aktiviteter. En systemkonflikt kan vara då 
det uppstår motstridighet kring det pedagogiska arbetet. Ett exempel är de nationella proven 
som skall genomföras i årskurs 3 där alla Sveriges elever i år 3 gör likadana prov det sker 
ingen extra anpassning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa olika former av 
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konflikter går ofta hand i hand. Då det sker en konflikt inom en individ är det inte sällan så att 
denna agerar utåt och kolliderar med andra parter vilket gör att konflikten går från en 
intrapersonell konflikt till en interpersonell konflikt. En kollision kan även ske då de regler 
och mål som finns i skolan krockar med en elevens åsikter, värderingar, vilja och förmåga. 
Systemens oförenliga krav kan då skapa en inre konflikt hos eleven.  

3.2.	  Sociokulturella	  perspektivet	  
Svensk skola idag bygger på det sociokulturella perspektivet. Då detta är grunden till vårt 
uppdrag som lärare följer här nedan en sammanfattning av det socioklturella perspektivet. 
Gällande Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, är 
uppbyggd på det sociokulturella perspektivet, som myntades av Lev Vygoskij. Lev Vygotskij 
var tillsammans med A.R Luria (1902- 1977) och A.N Leontiev (1903- 1979) de främsta att 
utveckla det sociokulturella perspektivet. I ungefär 10 år arbetade Vygotskij med frågor kring 
utveckling, lärande och språk och hade stort intresse i skolutveckling. Han undersökte 
samspelet mellan det sociokulturella och det biologiska hos människan. Vygotskij beskrivs 
som en kreativ och energisk person som vågade beröra svåra frågor inom människans 
utveckling. Då hans liv tog slut tidigt hann Vygotskij inte bygga upp en regelmässig teori. 
Vygotskij påstod att psykologin befann sig i en kris. Då han ansåg att den ledande teorin, 
behaviorismen, var otillräcklig. Han var mer inne på kognitivismens bana och menade att 
förmågor så som kreativitet, tänkande och språkande inte gick att förstå genom förstärkning 
och betingning. För att utvecklas måste dessa förmågor förstås. Det sociokulturella 
perspektivet fokuserar därför på hur människan utvecklar förmågor av bildande natur så som 
att skriva, räkna, läsa och lösa problem (Säljö 2010). 
Vygotskij menade att människan använder sig av olika redskap för att förstå vår omvärld. Här 
återfinns språket som ett redskap, människors intellekt. Människan använder språkliga 
redskap den kommunikation och genom tänkandet. Människan använder sig då av tecken och 
symboler så som bokstäver, siffror och olika begrepp. Det finns alltid en kulturell berättelse 
och utveckling bakom tecknen och det sker hela tiden en utveckling av dem då samhället 
förändras och traditioner skapas. Vygotskij ansåg att människan tänker i omvägar då hon 
upplever och förstår vår omvärld genom dessa kulturella redskap (Säljö 2010).  

3.3.	  Positiva	  och	  negativa	  konflikter	  	  
Öhman (2003) beskriver att det finns olika sorters konflikter, positiva och negativa. En positiv 
konflikt kan vara konflikten mellan ett barn och en vuxen vid matbordet. Barnet vill inte äta 
sina grönsaker och en konflikt uppstår. Barnet behöver äta sina grönsaker. Positiva konflikter 
kan även uppstå genom att en eller flera individer försöker samverka. Konflikter kan vara 
olikheter som uppdagas för att sedan lösas. Otillfredsställda behov, är ett exempel på ett 
negativ konflikt. Exempelvis att ett barn kräver obruten uppmärksamhet av en vuxen. Detta 
behov kan inte tillfredsställas. En negativ konflikt kan även vara bråket om en leksak då ingen 
av de deltagande parterna vill dela med sig (Öhman 2003).  
Även den turkiska forskaren Ocak Sakire (2010) tar upp vikten av konflikter för elevernas 
utveckling. Konflikter utvecklar inte endast empati utan även elevernas sociala förmåga. Samt 
att konflikter ger eleverna en förmåga till att förstå hur deras handlande kan påverka sig 
själva, andra och situationen både långsiktigt och kortsiktigt. Ocak beskriver vidare att för att 
eleverna skall kunna utvecklas i sin konflikthanteringsförmåga måste de ha en viss emotionell 
och kognitiv mognad samt ha möjlighet att vara flexibla.    
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3.4.	  Öppna	  och	  dolda	  konflikter	  
Ellmin (2008) menar dock att det inte endast finns positiva eller negativa konflikter utan att 
konfliktsituationen utvecklas i olika riktningar beroende på hur den hanteras. Författaren 
anser även att det är mer passande att använda begreppet konfliktsituation då konflikter 
uppstår i ett sammanhang, i en faktisk situation. Denna situation måste förstås i det 
sammanhang den sker och därifrån hanteras på lämpligast vis för just den konkreta 
situationen. 
Vidare lyfter Ellmin (2008) vikten av att kunna känna igen de olika handlingar som sker i 
konflikten. Här nämns bland annat de öppna eller dolda konflikthandlingarna. De öppna 
konflikterna beskrivs som de synliga situationer de är som begreppet avslöjar synliga, 
verkliga händelser. De öppna konflikterna hanteras i direkt anslutning till situationen. Då 
detta inte sker om konflikten istället bortses från eller inte hanteras öppet kan konflikten 
övergå i en dold konflikt. Om detta skulle ske löper konflikten större risk att ha en negativ 
utgång. De dolda konflikterna kan visa sig på tre olika sätt. Det passiva motståndet är en av 
dessa där individen vägrar att lyssna, samarbeta och istället lider i tystnad. Manipulation är en 
annan där individen istället manipulerar sin omgivning genom lögner och skuldbeläggning för 
att trycka ner andra och lyfta sig själv. Det sista sättet en dold konflikt kan visa sig på är 
genom en negativ inställning till omgivningen och kamraterna. Individen visar ett negativt 
beteende genom till exempelvis stönande och suckanden. Då en konflikt är medveten och 
känd och de inblandade är i symbios med sig själv och andra kommer konflikthanteringen ha 
en positiv utgång. Dessa situationer är på de viset utvecklande då det går att föra resonemang 
och reflektera med de inblandade. En eventuellt dold konflikt kan därför vändas till något 
positivt beroende på individerna och det dolda beteendet kan då minska eller avvecklas. Är 
konflikten däremot omedveten och om de inblandade nekar till kollisionen blir konflikten 
destruktiv och den kommer antagligen att hanteras dolt då individerna nekar till den faktiska 
situationen och kanske har svårt att se sin del i det hela (Ellmin 2008). 

3.4.	  Faktiska	  eller	  inbillade	  konflikter	  
Inbillade konflikter har sin grund i missförstånd eller feltolkningar. Det finns ingen egentlig 
konflikt. Parternas oenighet är fiktiv, dock uppfattas den som verklig och kanske till och med 
allvarlig av de deltagande. Faktiska konflikter har sin grund i att människor har olika behov, 
prioriteringar eller förväntningar. Den faktiska konflikten innebär att de inblandades intressen 
inte går att förena.  Faktiska konflikter kan vara ett faktum reda innan konflikten bryter ut. 
Det kan handla om att två personers värderingar, förväntningar, mål eller dylikt inte kommer 
att kunna förenas. Faktiska konflikter kan även komma att uppstå i en redan existerande 
relation. I en redan existerande relation kan faktiska konflikter provoceras fram. Detta kan 
göras medvetet för att provocera för att avbryta en relation eller för att uppdaga olikheterna 
till den mån att de kan lösas (Szklarski 2007). 

3.5.	  Pedagogiska	  kompetenser	  
Pedagoger går sällan till botten av en konflikt. De griper in i konflikterna innan de fastställt 
anledningen till konflikten (Szklarski 2007). Författaren hävdar att detta kan bero på en 
stressad arbetssituation som lämnar för lite utrymme för att en pedagog skall kunna gå till 
botten med alla konflikter som uppstår. Bristande kunskap och kompetens kan vara en 
bidragande faktor till att kartläggning av konflikter inte sker, fortsätter författaren. Det är 
väldigt varierande mängd konflikthantering som läses på olika högskolor och universitet. 
Detta trots att det är stor och ökande efterfrågan från studenter om just detta ämne (Szklarski 
2007). 
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3.6.	  Allmän	  kompetens	  
I grundlärarutbildningen finns många hål vad gäller konflikthanteringskompetens (Kernell 
2010). Författaren lyfter en rad olika kompetenser läraryrket kräver. Kompetens i 
konflikthantering går att finna då man läser mellan raderna i det författaren lyfter. Nedan 
följer en sammanfattning av en del av de kompetenser en god lärare bör besitta.  
Kernell (2010) för en diskussion kring kriterierna hos den gode läraren. Att som lärare besitta 
goda ämneskunskaper inom de ämnen man undervisar i lägger grunden för en god lärande 
situation. Som lärare behöver jag veta vad jag talar om för att kunna bemöta eleverna, följa 
deras intressen och utmana inom ämnena. Detta stärker även läraren i sin yrkesroll då läraren 
blir trygg i undervisningssituationen när läraren är påläst på området.  Författaren nämner 
vikten av att inte låta ämneskunskaperna ta över de sociala och didaktiska kompetenserna och 
att se på läroplanen som en helhet och inte enbart plocka ur ämneskunskaperna. Det 
ovannämnda går under begreppet ämneskompetens. Kernell skiljer på ämneskompetens och 
ämnesdidaktiskkompetens. All den kunskap eleverna skall få med sig efter avslutad 
grundskola går inte att lära ut på en och samma gång därför delar vi in detta i olika teman. Då 
ett tema är såpass stort och väletablerat som tillexempel det svenska språket väljer vi att kalla 
detta för ett ämne. Under en ämneslektion kan vi därför beröra flera olika teman. Författaren 
menar att ett ämne är ett sätt att undervisa och inte innehållet i en 
lektion. Ämnesdidaktiskkompetens förklarar författaren med hjälp av tre olika begrepp. 
Författaren menar att undervisningen har en identitet. Alltså vad skall undervisningen 
innehålla. Undervisningens identitet ter sig olika beroende på elevgruppen, dess årskurs och 
bakgrunder. Vidare beskriver han den legitimitet undervisningen har. Man behöver begripa 
vitsen med att lära sig ett ämne, vikten av att förstå varför eleven skall lära mig något är 
avgörande för intresset att lära. Att tillsammans i elevgruppen ange syftet med undervisningen 
ökar förståelsen och också inlärningen. Inom undervisning krävs även prioritering. Läraren 
måste veta hur något skall läras in för att nå kvalitet och inte kvantitet i undervisningen.  

Kernell (2010) lyfter även den sociala kompetens läraryrket kräver. Författaren menar att 
denna kompetens är svår att träna eller lära in utan att den i många fall beskrivs som något 
man besitter eller ej. Författaren menar att det kan finnas vinning i att sätta sig in i diverse 
litteratur kring socialutveckling, uppförande och normer men att ingen situation är den andra 
lik och att en strategi eller metod som visat sig fungera vid en situation inte alltid kommer att 
fungera vid en annan. Här diskuteras även vikten av att välja vad som har betydelse och inte. 
Att inte gå i klinch med en elev utan att ha tänkt igenom om det verkligen finns anledning till 
det och att det krävs att man är konkret i sina uttalanden. Det blir missvisande om läraren ber 
en elev ta av sig en huvudbonad när denne befinner sig inomhus när annan personal tillåts att 
ha den på. Hos en del elever kan detta leda till en inre konflikt då det blir motstridighet kring 
vad som egentligen gäller. Som pedagog finns mycket att vinna då man kan skilja på regler, 
tradition och situation.  Som beskrivet ovan krävs även, enligt författaren, för den sociala 
kompetensen att kunna lyssna till eleverna och vara nyfiken på deras resonemang och 
reflekterande.  Den sociala kompetensen kräver även en känsla för eleverna, att kunna känna 
med dem och att ha förmågan att visa empati. Detta skall ske på ett professionellt plan du kan 
som pedagog underlätta genom att vara personlig i samspelet med eleverna men aldrig privat 
då det som yrkesverksam krävs en tydlig gräns mellan privat och professionellt.  Ett tillåtande 
klimat skapar glädje och lust vilket i sin tur leder till trygga individer.  En engagerad och 
närvarande lärare som känner sina elever har lättare att visa förståelse för olika situationer. 
Vid ett tillåtande klimat finns det utrymme för elevernas synpunkter, tankar och åsikter. En 
delaktig lärare har lättare för att lyssna, förstå och respektera sina elever. 
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3.7.	  Rättigheter	  och	  skyldigheter	  
I de allmänna bestämmelserna för grundskolan lyfts skolans ansvar av den personliga 
utvecklingen hos eleverna. Eleven skall under grundskoletiden utveckla förmågor att ta till sig 
och förvalta nya kunskaper och värden. Under sin grundskoletid skall eleven möta och 
utsättas för olika sociala gemenskaper. Detta för att eleven skall utvecklas till en deltagande 
medborgare som skall kunna fungera i samhället (Skollagen, kap. 10 §2). I enlighet med 
svensk skollag skall utbildningen syfta till att förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna 
och förankra denna kunskap hos eleven. Skolan vilar på demokratiska värderingar som skall 
förmedlas vidare till eleverna. eleven skall inom ramen för utbildningen få kännedom om 
människors okränkbarhet, lika värde och rätt till frihet. I skolan skall eleven ges möjlighet att 
utveckla förmågor att visa respekt, känna ansvar, samarbeta, följa och visa demokratiska 
värderingar och visa solidaritet gentemot medmänniskor (Skollagen, kap. 1, § 4- 5 ). 

I Skollagen framkommer vilket ansvar som skolan respektive pedagoger och elever har. 
Enligt Skollagen har pedagoger skyldighet att forma undervisningen så att alla elever har 
möjlighet till studiero och kan känna trygghet i skolan (Skollagen, kap. 5, § 3). Pedagogerna 
har även skyldighet att vidta åtgärder för att säkra elevernas arbetsro och trygghet i skolan. 
Detta kan innebära att pedagogerna är skyldiga att medverka i konflikternas uppdagande och 
lösning (Skollagen, kap. 5, § 6). 

Skolans personal är skyldig att alltid tänka med elevens bästa för ögonen. Dennes inställning 
och åsikter har alltid rätt att komma till tals och skall alltid lyssnas på och tas till vara utifrån 
barnets ålder och mognad (Skollagen, kap. 1, § 10). Enligt gällande skollag skall alltså skolan 
bidra till att eleverna får hjälpmedel i hur de skall bete sig i olika sociala sammanhang. Det 
ligger i skolans ansvar att eleverna får redskap som kan hjälpa dem i svåra situationer för att 
de skall undvika en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Som pedagog har du skyldighet 
att alltid sätta barnets bästa i första hand. Oavsett vem som gjort rätt eller fel har varje barn 
rätt till en åsikt vilken skall lyssnas på med respekt för elevens känslor. Enligt 
barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sina åsikter och har rätten att tänka fritt. 
Barnen har även rätt att säga hur de vill ha det. Alla barn har rätt att bli lyssnade på 
(Barnkonventionen 2009). Alla barn har alltså rätt att uttrycka känslor oavsett karaktär, så 
länge de inte är av kränkande karaktär. Det ligger i pedagogens uppgift att kunna lyssna utan 
att värdera vad som sägs och att kunna respektera elevernas känslor och beteende. 

3.7.1	  Värdegrundsarbete	  
I enlighet med Skolverkets (2012) bestämmelser skall skolan upprätta en plan mot 
diskriminering och kränkande behandling, en likabehandlingsplan. Detta skall göras årligen 
och i denna plan skall bestämmelser om det främjande och förebyggande arbetet belysas. En 
sådan plan skall enligt skollagen och diskrimineringslagen finnas på alla skolor i Sverige. 
Årligen skall även en redogörelse av det förebyggande och främjande arbetet som genomförts 
tidigare år formuleras. Eleverna på skolan bör vara delaktiga i framtagandet av en 
likabehandlingsplan. Detta innebär att eleverna bör vara delaktiga i det främjande och 
förebyggande arbetet på skolan. I planen bör det därför finnas beskrivet hur de skall 
medverka. I planen bör det finnas med en beskrivning över hur ansvaret av 
likabehandlingsarbetet skall fördelas. 
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4.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
Teorier består av en varierande mängd begrepp, som genom antaganden får ett sammanhang. 
Det finns alltså tillfälle och möjlighet till tolkning av teorier (Heedegard Hein 2004).  De 
aktuella begreppen kan alltså i en läsares ögon ha ett tydligt sammanhang, medan för en 
annan läsare är sambandet otydligt eller långsökt. Vi har nedan valt att lyfta två teorier då vi 
anser det vara intressant att se på vårt problem ur den traditionella behavioristiska synen där 
bland annat intrapersonella konflikter kan vara en form av betingning där ett negativt 
beteende förstärks. Vi har även valt att ställa vårt problem emot en mer utvecklad 
behavioristisk teori, motivationsteorin. 

4.1.	  Behaviorismen	  	  
Behaviorismen hade ett väldigt stort inflytande på utbildning från början av 1900- talet fram 
till 1970- talet. Det är en beteendevetenskap där sambandet mellan beteende och inlärning 
genom betingning studerats. Betingning betyder att ett beteende förstärks genom bekräftelse.  
En av de främsta inom behaviorismen är fysiologen Ivan Pavlov (1849- 1936). Pavlov 
studerade människokroppens funktioner där ibland matsmältningssystemet. En annan omtalad 
forskare inom behaviorismen var psykologen B. F. Skinner (1904- 1990) han studerade 
”operant betingning” detta är en utveckling av den klassiska betingningen. Skinner använde 
sig av förstärkning/belöning, belöning av ett beteende som skall läras in. Skinner studerade 
även utsläckning av beteenden. Alltså ett beteende som brukar få respons med förstärkning 
helt plötsligt inte förstärks, belöningen plockas bort. Inom en kort tid kommer beteendet att 
försvinna, vara utsläckt (Säljö 2010). 

4.2.	  Motivationsteorin	  
Behaviorismen är en motivationsteori. Begreppet motivation är svårdefinierat. Det kan 
beskrivas som en vilja eller en avsikt till ett utförande. Eller som ett måste eller en drivkraft 
(Heedegard Hein 2004). Motivation är något som driver en människa mot ett visst mål.  
Även Abraham Harold Maslow (1908-1970) var en motivationsteoretiker. Dock ägnade han 
sig åt sin egna teori, Maslows behovsteori. Maslows tankar var kontroversiella för sin tid och 
han präglades av filosofiska tankar. Maslows teori hade grundtanken att människan har fem 
grundläggande behov, fysiska behov, trygghetsbehov, gemenskapsbehov, uppskattningsbehov 
och självförverkligandebehov. Maslow hävdade att en handling inte sker utan motivation, ett 
behov som behöver uppfyllas. När detta behov är uppfyllt försvinner inte behoven, utan ett 
nytt behov tar det uppfyllda behovets plats. Behoven kan vara både medvetna och omedvetna. 
Det finns alltså en möjlighet/risk för att behoven finns och människan försöker uppfylla dessa 
trots att denne inte har uppfyllandet för avsikt (Heedegard Hein 2004). 



9 
 

5.	  Metod	  
I metodavsnittet kommer vi att beskriva den vetenskapliga metod som valts till 
undersökningen. Vidare kommer vi ta upp de aktuella redskapen samt redogöra för studiens 
reliabilitet och validitet.  

5.1.	  Kvalitativ	  metod	  
Fejes och Thornberg (2009) beskriver, om något förenklat, den kvantitativa forskningen som 
något där man söker förklaring och den kvalitativa forskningen som något där man söker 
förståelse. I vår studie söker vi just efter förståelsen inom konflikter och konflikthantering. Vi 
har därför valt en kvalitativ metodansats. Då syftet med studien är att ta reda på pedagoger 
och elevvårdande personals upplevelser av konflikter och konflikthantering för att öka vår 
förståelse kommer vi att använda oss av intervjuer. 
Vid en studie som denna är det vanligt att välja huruvida undersökningen skall vara av 
induktiv eller deduktiv art. Vår undersökning är av induktiv art. En induktiv ansats innebär att 
ett fenomen iakttas eller data samlas genom intervjuer för att sedan utifrån varje studerad 
individ göra jämförelser för att kunna föra ett resonemang och nå en slutsats. Är 
undersökningen däremot av deduktivt slag utgår studien från en sanning, en teori, och ställer 
utifrån de hypoteser som genom datainsamlingen prövas huruvida teorin stämmer. Skulle 
teorin visa sig bristande skulle denna i sådant fall avvisas (Fejes & Thornberg red. 2009). 

Frågornas formulering, beskrivning och verbalisering är väsentligt. Det är lätt att dra 
slutsatser om en fråga som är tanklöst formulerad. Frågorna som ställs bör vara överskådliga 
men ändå utpräglade. Hur svaren på frågorna blir beror på tid och plats där de ställts. Att 
ställa en fråga till en respondent under en konflikt ger ett annat svar än om respondenten har 
gott om tid i en lugn miljö. De data som insamlas ska bearbetas noga under en längre tid. Det 
är väsentligt att få data från olika tillfällen och respondenter. Annars riskerar undersökningen 
att bli partisk. Det finns alltid två sidor av samma mynt och om en sida mörkas blir resultatet 
felaktigt. Respons från respondenterna skrivs samman och det tas fram ett resultat, som 
skrives samman med bakgrund, metod och dylikt (Bryman 2011). 
Frågorna som används i vår undersökning har tagits fram så de ger möjligheten till öppna 
svar, som ändå passar in på undersökningsområdet. 

5.2.	  Reliabilitet	  och	  Validitet	  
Reliabiliteten, tillförlitligheten, berör frågan om resultatet från en undersökning blir den 
samma om undersökningen görs om på nytt. Inom intervju kan reliabiliteten variera då svaren 
skiljer sig åt beroende på vem som svarar på frågan (Thurén 2013). Om undersökningen görs 
fler gånger kommer resultaten att variera, då respondent-grupperna är olika och har olika 
erfarenheter. För att de kvalitativa intervjuerna skall bli trovärdiga krävs ett grundligt arbete 
genom bearbetning och tolkning. Det kräver även stor kunskap för att intervjusvaren skall 
kunna tolkas och redovisas i en undersökning. Forskare diskuterar om huruvida reliabiliteten i 
intervjuer är aktuell då reliabiliteten i redskapet intervju varierar beroende på forskarens 
noggrannhet, disciplin och kunskap (Fejes & Thornberg red. 2009).  
Då urvalet är medvetet har inte respondenterna någon gemensam påverkan av omgivningen 
och miljön vilket ökar tillförlitligheten. Reliabiliteten i vår undersökning är hög då 
intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter granskades data ett flertal gånger. 
Sedan sorterades det som fanns irrelevant för studien ut.  
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Arbetets validitet, giltighet, beror på om arbetet undersöker det som skall undersökas. Vald 
metod skall fungera för att svara för de frågeställningar och det syfte, som studien har (Fejes 
& Thornberg red. 2009). I vårt fall anses den kvalitativa intervjun svara för detta bäst. De 
resultat som sammanställs skall på ett tydligt och tillfredsställande sätt besvara studiens syfte 
och frågeställningar (Fejes & Thornberg red. 2009). Resultatet i studien ger ett tydligt svar på 
syfte och frågeställningar. I och med att studien uppfyller dessa krav är den av hög validitet.  

5.2.1.	  Redskap,	  Kvalitativ	  intervju	  
Fejes & Thornberg (2009) menar att det är lätt att välja en metod man vill använda sig av och 
därefter arbeta fram ett undersökningsområde. De hävdar att detta sätt inte ger bästa resultat 
då man har stor vinning i att först arbeta fram undersökningens syfte och de frågeställningar 
undersökningen syftar till att besvara. Därefter bör lämpligast metod väljas ut och då skall 
inte metoden väljas enbart utifrån datainsamlingen utan analysen bör finnas med i valet av 
metod. De använder begreppet metodansats vilket de anser rymmer både datainsamlingen och 
analysen.  
Kvalitativa intervjuer är mer tidskrävande än de kvantitativa då det inte endast innebär 
sammanställning av data. De kvalitativa intervjuerna innebär öppna frågor, som ger 
respondenterna en möjlighet att ge ett personligt och motiverat svar (Bryman 2011). 

5.2.2.	  Analys	  och	  bearbetning	  
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter analyserades data och det aktuella och 
triviala sorterades ut. Vid analysen kategoriserades data utifrån likheter och skillnader. 
Transkriberingen minskades ner och tre kategorier togs fram (Fejes & Thornberg red. 2009). 
Författarna Fejes och Thornberg beskriver sex analysmetoder, varav en av dessa är metoden 
kategorisering. Författarna menar att utmaningen i att analysera kvalitativintervju-data ligger i 
att sålla ut de aktuella data från den, för undersökningen, ointressanta.  

5.2.3.	  Urval	  
I vår studie har vi valt ett målinriktat urval med detta menas att respondenterna noggrant väljs 
ut för att kunna passa in i studien för att forskaren skall kunna besvara sitt syfte (Bryman 
2011).  
Respondenterna i undersökningen är i varierad ålder. De arbetar på olika grundskolor i 
förskoleklass till årskurs 3. Friskolor och kommunala skolor är båda representerade i studien. 
Respondenterna har olika yrkesroller inom skolan och har olika lång erfarenhet. 
Respondenternas olika erfarenheter gör att undersökningen, förhoppningsvis blir mer reliabel. 
Vi har valt att intervjua en nyexaminerad pedagog, två pedagoger med längre erfarenhet, en 
skolsköterska och en kurator.  Respondenterna är yrkesverksamma i olika stadsdelar där 
samhällsklasserna skiljer sig något åt. För att nå validitet i undersökningen krävs att vi väljer 
respondenterna utifrån deras yrkeskompetens och erfarenheter av undersökningsområdet. Det 
krävs att de befinner sig i verksamheten, skolan, för att kunna beskriva sina upplevelser om 
den.   

5.3.	  Etik	  
Bryman (2008) beskriver att i princip alla undersökningar innehåller etiskt disputerbara delar. 
Vetenskapsrådet (2002) har gett ut fyra etiska principer, som skall underlätta för de som 
undersöker att göra en etiskt korrekt undersökning. Dessa fyra principer ger även 
respondenterna en försäkran om att deras svar används på det sätt som är tänkt och inte 
hamnar i andra forum. De fyra etiska principerna är: Informationskravet, respondenterna skall 
vara informerade om vad undersökningens syfte är och vad som förväntas av dem som 
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respondenter. Samtyckeskravet, alla respondenterna skall deltaga av egen fri vilja, om 
respondenterna är minderåriga krävs målsmans godkännande. Konfidentialitetskravet, alla 
personuppgifter skall förvaras så att undersökningen är och förblir anonym och konfidentiell. 
Slutligen är nyttjandekravet, de uppgifter som samlas in under undersökningen kommer inte 
att föras vidare (Bryman 2008). All verksam personal inom skolan har tystnadsplikt vilket 
innebär att information om elever, vårdnadshavare eller annan berörd person inte får pratas 
öppet om (Hermerén 2011). 

5.3.1.	  Etikslutsats	  
I studien har hänsyn tagits till de fyra etiska principerna. Respondenterna har, enligt 
informationskravet, informerats om studiens syfte genom de missivbrev (se bilaga 1) som gått 
ut via mejl. Enligt samtyckeskravet har respondenterna tillfrågats om intresse för deltagande 
och valt att medverka i studien. Respondenternas personuppgifter har, i enlighet med 
konfidentialitetskravet, kodas och det går inte att läsa ut vem som är vem i studien. De data 
som samlats in har enbart använts till studien och kommer inte att föras vidare, enligt 
nyttjandekravet. Då våra respondenter är för oss kända sedan tidigare upplevde vi att under 
intervjuerna (se bilaga 2) kunde respondenterna tala som till en kollega om specifika 
konflikter mellan särskilda elever. Med Hermeréns (2011) redogörelse för tystnadsplikt i 
skolan har vi i dessa fall bortsett från eller avkodat på ett sådant sett att det absolut inte skall 
gå att kunna leda till specifika elever. 

Vi har valt att fokusera på pedagogerna, som hanterar konflikten, snarare än de inblandade 
eleverna, eller föräldrarna. Det gör vi för att undvika affekt-reaktionen, som kan uppstå när en 
vuxen blir granskad eller ifrågasatt angående en konflikt. Elever som får “stå till svars” för 
sina handlingar under en konflikt kan känna sig ifrågasatta eller utsatta. Vi har även valt med 
de etiska principerna i ryggen att inte använda oss av elever som respondenter, då det finns en 
risk att vi, som lärarstudenter, får vetskap om personliga dilemman eller problem, som rör 
eleverna, som vi inte kan “gå vidare med”. Det finns en risk/chans att eleverna anförtror sig åt 
oss, och vi kanske då inte kan föra vetskapen vidare eller hjälpa eleven. Undersökningen kan 
även vara anonym, om vi då får reda på en händelse eller en elevs dilemma, är det svårt att 
veta vilken elev det är som eventuellt far illa. 

5.4.	  Genomförande	  	  
Under arbetets gång har undersökningens delar bearbetats av oss båda. Intervjuerna med de 
elevvårdande respondenterna gjordes tillsammans medan intervjuerna av pedagogerna gjordes 
på varsitt håll. Efter intervjuerna transkriberade vi dem enskilt och analyserade sedan vår data 
gemensamt. Resultatet och Diskussion har vi arbetat fram tillsammans genom många och 
långa diskussioner och reflekterande. Övrig text har även den arbetats fram gemensamt. Vi 
valde att dela upp litteraturläsningen och sedan förmedla, resonera och diskutera de olika 
tänkbara litteraturer som vi sedan kommit fram till att använda oss av. 
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6.	  Resultat 
I detta kapitel redovisas det resultat som framkommit i studien.  Resultatet presenteras i tre 
huvudrubriker, förebyggande arbete, vanliga konflikter och konflikthantering. Under den 
första rubriken återfinns även värdegrundsarbetet som en underrubrik då det visade sig att 
detta arbete i allra högsta grad gjordes i förebyggande syfte. Rubrik nummer två berör de 
vanligast förekommande konflikter respondenterna uttalat. Konflikthantering är i sin tur 
indelad i tre underrubriker där vi först finner en mer praktisk beskrivning av hur 
respondenterna går till väga vid konflikthantering. Därefter lyfts respondenternas 
beskrivningar av de känslor som utspelar sig vid en konflikt. Respondenterna berör här 
elevernas känslor vid konflikter. Sist görs en genomgång av hur respondenterna beskrivning 
om eleverna som konflikthanterare.  
Pedagog 1, P1 

Pedagog 2, P2 

Pedagog 3, P3 

Elevvårdande personal 1, EP1 

Elevvårdande personal 2, EP2  

6.1.	  Förebyggande	  arbete	  
Enligt de fem intervjuade respondenterna var det vanligt förekommande med en trygghets-
/likabehandligsgrupp på de skolor respondenterna var verksamma. Strukturen på gruppen 
sade sig se något olika ut bland respondenterna men hade samma syfte; att hjälpa elever och 
att avlasta klasslärare. Trygghets-/likabehandligsgruppen bestod av personal från olika delar 
av organisationen bland annat av pedagoger, rektor och skolsköterska. Respondenterna 
beskrev att ärenden av mobbning, kränkande behandling och andra svåra konflikter fördes 
vidare till denna grupp som i sin tur samtalade med berörda elever. Vid eventuell kontakt med 
vårdnadshavare framkom att det var trygghets-/likabehandlingsgruppens ansvar att sköta den 
resulterade situationen, ofta i samspråk med rektorn. Respondenterna nämnde även att det 
finns olika former av planer som skall följas, likabehandlingsplan, antimobbningsplan och en 
plan mot kränkande behandling dessa planer tas fram av trygghets-/likabehandlingsgruppen. 

”Men vi har också en likabehandlingsgrupp […] jag kan ta hjälp 
av likabehandlingsgruppen. Där är det andra vuxna som sitter i 
denna gruppen som jobbar med konfliktlösning.  Ofta är detta 
också då det är mobbningsfall eller om det är någon som utsätts 
för nått kränkande eller kränker. Där är också en strategi som 
skolan har. Det är då inte jag som klasslärare som löser 
konflikten mellan barnen utan likabehandlingsgruppen[…]. Man 
plockar då ut de eleverna och samtalar med dem på ett snarlikt 
sätt som jag gjort själv men då är det den här gruppen som har 
hand om det.” 
    (Pedagog 2) 

Pedagogerna medger att det yttersta ansvaret vad gäller förebyggande arbete sker i 
klassrummet. Det är pedagogerna, som tillsammans med eleverna får en uppfattning om vad 
som behövs arbetas med för att förebygga en konflikt i den specifika klassen. Pedagogerna 
bör dock inte endast vara uppmärksamma på konflikter i den egna klassen utan även på 
skolans gemensamma platser och i samtal med eleverna peka ut dessa platser och vad det är 



13 
 

för konflikter som är vanliga där. Att göra eleverna delaktiga i skolans trygghetsplan genom 
att skapa kamratstödjare är ett sätt att förebygga konflikter. Kamratstödjarna skall inte fungera 
som någon skol-polis, utan som ett extra par ögon som kan påvisa vilka problemområden som 
finns på skolan. Kamratstödjarna kan även ha till uppgift att organisera lekar som tillåter ett 
stort antal deltagare. Detta underlättar för de elever som själva har svårt att ta kontakt med 
andra elever och minskar därför utanförskapet.   

”Sen finns det också det här med rastaktiviteter, trivselledare, 
där elever håller i lekar på rasterna, […] där alla kan få vara 
med. Det är också ett sätt att få så att ingen är utanför.” 

                                                                             (Pedagog 3) 
Hos alla respondenterna togs vikten av samtalet mellan individer upp. Dessa samtal beskrevs 
förekomma dels i grupp men också mellan konfliktbenägna elever.  
Majoriteten av respondenterna säger sig förmedla sina strategier vid konflikthantering till 
andra verksamma på skolan. Detta gjordes dels vid arbetslagsträffar, arbetsplatsträffar men 
också på rasten, i korridoren och i personalrummet. Under de olika personalträffarna 
förmedlades de goda strategierna som pedagogerna märkt fungerade vid hantering av vissa 
elever, för att övriga skall få strategier för hur de kan tänka vid kontakt med berörd elev. P1 
menade att det finns en styrka i att ha en samsyn inom kollegiet, i hur man konfronterar och 
hanterar elever, särskilt då med de elever som tycks ha svårigheter med det sociala samspelet. 

”Om det är en konflikt som har uppstått och man inte riktigt vet 
hur man ska hantera den[…], så tar vi stöd och hjälp av 
varandra. Och sen så har vi ju även pratat en del om 
konflikthantering och värdegrunder på APT”  

                        (Pedagog 1) 
Sammanfattningsvis samarbetade elevvårdande personal med pedagogerna genom att dela 
konflikthanterings idéer och knep. De samarbetade genom trygghets- och 
likabehandlingsgrupper för att på enklaste sätt lösa de konflikter som trots det förebyggande 
arbetet uppstått. Det förebyggande arbetet skedde i samråd med eleverna och pedagogerna 
hade det huvudsakliga ansvaret. Dock kunde den elevvårdande personalen hjälpa till genom 
att “hinta” vad eleverna upplever. 

6.1.1.	  Förebyggnad	  genom	  värdegrundsarbete	  
Arbetet kring värdegrunden, enligt respondenterna, förekommer hos alla respondenter men på 
olika plan. Elevernas delaktighet genomsyrar värdegrundsarbetet. Det för att 
värdegrundsarbetet skall kännas givande, inte bara för pedagoger utan även för eleverna. 
Värdegrundsarbetet sker på elevernas kognitiva nivå och i samarbete med eleverna där de får 
vara med och bestämma de regler som skall finnas för de olika miljöerna i skolan. EP2 
beskriver vikten av engagerade och delaktiga elever och att värdegrundsarbetet inte enbart 
skall förekomma i en sluten klass utan åldersöverskridande över hela skolan. En del av 
respondenterna nämner förekomsten av aktivitetsdagar där årskurser blandas och dessa 
åldersintegrerade grupper skall hjälpas åt och samarbete med olika uppgifter och övningar. 
Värdegrundsarbetet förekommer inte endast under förbestämda situationer utan förekommer i 
de flesta vardagssituationer. Det kan handla om hur man står i led, hur man visar respekt, 
bemötande och behandling av både sig själv och andra i närheten. Inte bara i skolan utan även 
hemma och på fritiden. EP2 talar även om traditionens betydelse på skolan. Genom att arbeta 
åldersöverskridande skapas en gemenskap på skolan. Eleverna får möjligheter att arbeta med 
andra elever på skolan, därigenom minskar klyftan mellan de olika klasserna och åldrarna och 



14 
 

gemenskapskänslan infinner sig. Om eleverna känner de som finns på skolan, så känner de sig 
trygga och en stabilitet skapas. Om eleverna känner varandra och känner tillit till varandra så 
minskar konflikterna.  

”Vi har temaveckor i tvärgrupper när alla storlekar på barnen 
jobbar med samma ämne. Då är det oftast väldigt praktiska 
saker. Man tovar. Eller man är ute i skogen och då är det barn 
från alla årskullar som jobbar tillsammans för att skapa trygghet, 
för att skapa närhet för att man ska veta vem man jobbar med. 
Och det är ganska fräckt när man ser 6:orna ligga och leka med 
förskolebarnen eller med 1:orna och 2:orna. Där bygger man en 
god grund.” 

                (Elevvårdande personal 1) 

6.2.	  Vanliga	  konflikter	  
Respondenterna beskrivet att det är olika konflikter som är olika vanliga på deras skolor, men 
det är en del konflikter, som är återkommande på de flesta skolor. Förutom de dagliga 
konflikterna som “bristen” på leksaker eller delade åsikter så finns det konflikter som har 
samma grund men yttrar sig olika. Mellan flickor handlar konflikter ofta om positionen i 
skolan eller klassens oskrivna hierarki. Flickornas positionskonflikt innebär ofta utfrysning 
och ältande. Flickorna har ofta svårt att släppa taget om händelser och det förekommer 
ältande som hänger kvar i flera år. Men positionskonflikten handlar inte bara om hierarki utan 
även om förståelse, både förståelsen av andra, men även om att ha förståelse av det egna 
ansvaret i konflikten.  

”Positionering handlar dels om att förstå andra, men lika mycket 
kan det vara att man hamnar i konflikt för att man inte förstår 
sitt eget agerande och vad man gör. Man har inte riktigt 
självinsikt om att du säger det i för hårda ordalag eller någonting 
och då vill inte de andra vara med dig för att du gör så” 

               (Elevvårdande personal 2) 

Pojkarnas konflikter kan vara mer påtagliga då de ofta yttrar sig fysiskt och verbalt och inte 
genom utfrysning och tyst mobbing. Mellan pojkar är ett vanligt förekommande; konflikter i 
leken, så som regler. Det kan handla om missförstånd eller brist på åhörande, förståelse eller 
respekt. Det är relativt ovanligt att pojkar söker hjälp för konflikter och många gånger kan det 
bero på dålig självinsikt att eleven har svårt att förstå att en uttryckt observation kan vara 
sårande. Detta gäller flickor så väl som pojkar. Bristande självinsikt och ett hårt uttryckssätt 
kan leda till att de andra eleverna tar avstånd till en specifik elev, vilken kan vara svårt att 
förstå och greppa.  

”De vill olika saker och ibland blir det en frustration över det 
och så ”bank” och så slår de varandra eller ”du får inte vara 
med”. Det blir lite hårda ord.” 

                                                                             (Elevvårdande personal 1) 
Den hierarkiska konflikten, trots att den, i respondenternas skolor, var vanligast bland flickor, 
förekommer den även i hela klasser. Det kan förekomma en eller flera ledare, självutnämnda 
eller valda indirekt av gruppen, i en klass. Dessa ledare har eller tar ofta ansvaret för de regler 
som behövs både i och utanför klassrummet. Dessa ledare kan ha en officiell eller inofficiell 
kamp om utrymmet och gruppen, vilket kan leda till konflikter, som både är synliga eller tysta 
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för de utomstående. Det förekommer även goda ledare som kan leda gruppen på ett 
fungerande sätt ibland styr dessa ledare gruppen omedvetet.  
Både den elevvårdande personalen och pedagogerna, uttrycker att de har erfarenheter av 
flickors tysta konflikter. De är eniga om att flickor har en tendens att älta konflikter och har 
lättare för att be om hjälp än pojkar. Dock hävdar båda att pojkars konflikter ofta är mer 
fysiska och konkreta. Den elevvårdande personalen lyfter även den förekommande hierarkin i 
klasserna, där det kan förekomma både goda och dåliga ledare.  

6.3.	  Konflikthantering	  
Respondenterna uttrycker att det finns en skillnad på hur pedagoger agerar i olika konflikter, 
beroende på konflikternas storlek. Är det mindre konflikter kan eleverna få en möjlighet att 
själva försöka hantera den. Är det en rejäl konflikt kan det underlätta att separera på de 
inblandade. Då minskar risken för att eleverna tar till fysiska medel eller går i affekt. Om 
eleverna försöker sig på att lösa en konflikt själva är det viktigt att de vänder sig till en 
pedagog om de upplever situationen övermäktig.  
Eleverna behöver också få kunskap om vad som är en konflikt. P1 menar att det finns 
händelser som är en enorm konflikt för en elev, men klassificeras som skvaller av en pedagog. 
Eleverna bör alltså få en definition på en konflikt och få veta vad som förväntas av dem. När 
det förväntas att de inte ska lägga sig i, när de ska säga till en vuxen och när de förväntas lösa 
situationen själva.  

”(Vi har) arbetat mycket med ”vad är det som är viktigt för mig 
som lärare att veta och vad är skvaller”. Vissa (elever) har ju en 
tendens att berätta allting för dig. Mista lilla sak som händer på 
rasten så kommer de.” 

                                                                    (Pedagog 1) 
Om en konfliktsituation eskalerar bör vårdnadshavare kontaktas. Om så är fallet, menar 
pedagogen att, pedagogen bör vara medveten om att oavsett om vårdnadshavarna har ett möte 
med personal och inblandade parter eller inte, påverkar de eleven. Ibland kan det vara 
nödvändigt att be vårdnadshavarna ta avstånd och förklara att skolan har kontroll över 
situationen och ibland är det nödvändigt att de är delaktiga under hela 
konflikthanteringsprocessen. I situationer då det krävs att vårdnadshavare är delaktiga krävs 
även deras samarbete. Pedagogerna har då fördel av att ha vårdnadshavarnas förtroende sedan 
innan. Vårdnadshavarna är naturligt sitt barn närmast och kommer därför ha deras historia 
som den sanna, om än med modifikation Dock är det personalens uppgift att se och förstå alla 
inblandades syn på konflikten och möjligen fundera som medlare mellan de inblandade 
parterna.  

Pedagogers konflikthanterings metoder skiljer sig åt, vilket kan bero på hur pedagogerna 
definierar konflikt. Pedagoger löser både mindre och större konflikter dagligen, men om 
konflikten eskalerar till den grad att vårdnadshavare involveras är det av fördel om 
elevvårdande personal är närvarande, i särskilda fall även rektorn.  

6.3.1.	  Känslor	  	  
Respondenterna lyfter att konflikter ofta uppstår på grund av missförstånd eller brist på 
uppmärksamhet eller respekt. Elevernas förutsättningar varierar och elever som har svårt att 
tolka och sätta ord på sina känslor väljer ibland att ta till fysiska medel för att bli hörda.  
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”Vissa barn är mer omogna än andra och vissa barn har väldigt 
svårt att sätta ord på sina känslor och de uttrycker det hellre med 
nävarna” 

    (Pedagog 1) 

Respondenterna påtalade vikten av att elever själva får möjlighet att lösa konflikter. Alla 
elever ska få känna egenvärde, ha egna känslor och åsikter och ha möjlighet att yttra dessa. 
Det är då viktigt att alla elever får den möjligheten och inte att de känner rädsla för att 
kamraten inte håller med. Det kan underlätta att, för eleverna, rita upp konflikten. Det ger en 
möjlighet till en objektiv diskussion. Att rita upp konflikten kan även ge eleverna en idé om 
vad som är den egentliga konflikten.  

”Jag har ritat upp på tavlan vad det är som händer. Man 
synliggör det så att det blir tydligt. Där barnen får berätta vad är 
det som är konflikten egentligen. Kärnan i det hela.” 

    (Pedagog 3) 

Det är inte alltid det är den synliga konflikten som är den egentliga konflikten. Alla elever har 
olika reaktion till samma konflikt. En del av eleverna behöver lösa konflikten direkt medan 
andra behöver en dag att lugna ner sig för att inte gå i affekt. Det kan därför vara svårt att ha 
en konflikthantering som fungerar för alla situationer. vissa elever behöver få hjälp med att 
tolka sina känslor, inte bara känslorna för konflikten utan känslorna för de inblandade och 
känslorna efter konflikten.  
Respondenterna var eniga om att elevernas förutsättningar varierar och därmed varierar 
möjligheten att ha elever som medlare i en konfliktsituation. Respondenterna var även eniga 
om att eleverna måste få möjlighet att förstå sitt agerande och sina känslor i lugn och ro.   

6.3.2.	  Elever	  som	  konflikthanterare	  
Elevers kompetenser att själva lösa konflikter är diskutabelt. Det finns bland annat en risk, 
hävdar EP1, att de tysta barnen inte kommer till tals trots att majoriteten av gruppen tycker att 
konflikten är löst och att alla parter har kommit till tals.  

”Det kan ju vara vissa barn som tycker att de är väldigt rediga 
och hanterar en situation och att de löser den men man kanske 
inte har fingertoppskänslan och kan känna att de kanske kör 
över någon på vägen.  Förmodligen är det ju så att barnen löser 
de flesta konflikterna som sker själva för att det flesta kanske 
inte syns.” 

    (Elevvårdande personal 1) 
”Det finns en jättestor risk om man bortser från de här tysta 
barnen som inte kommer till tals så måste man ju alltid se till att 
ge utrymme. Dessa problem finns ju även hos vuxna. Att de är 
små är ju bara en storleksfråga.” 
    (Elevvårdande personal 2) 

Samtidigt är konflikthantering en nödvändig konst, som behövs för att klara vardagen även 
som vuxen.  

Konflikter av olika slag uppstår dagligen och dessa måste lösas. Det ligger även ett värde i att 
själv kunna lösa konflikter. Lyckad konflikthantering ger ökat självförtroende eftersom det 
ger en möjlighet att lyfta sina egna tankar och känslor. Elever har olika förmåga till att 
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hantera konfliktsituationer och de elever som har svårt att på ett smidigt och uppklarande sätt 
hantera en konflikt skall inte få mer ansvar än vad de klarar av. Men konflikthantering är ett 
ansvar, som behövs som vuxen, och elever skall ges möjlighet att träna och få stöd och 
handledning om det behövs.  
Det bör finnas en pedagog tillgänglig vid konflikthantering, framförallt vid större konflikter, 
som kan handleda och stötta. Därefter kommer det kräva mindre handledning och eleverna 
blir mer självständiga i sin konflikthantering. P2 hävdar att eleverna måste bli tilldelade 
möjligheten att få redskapen för en fungerande konflikthantering. Att ta till sig kunskap är en 
process och att bemästra det likaså. En elev bör inte få för mycket ansvar och inte mer än den 
klarar av. Eleverna är fortfarande barn och mognaden varierar.  

”Jag tror att man måste lära barnen hur man kan lösa en konflikt. 
Man kan inte ha barnen som konflikthanterare för det kan de 
inte av sig själva, utan man måste vara med som pedagog och 
handleda och stötta i en konflikthantering. Sen ju äldre de blir så 
får de ju de här redskapen att kunna lösa konflikter, men det är 
ju någonting de måste lära sig av en vuxen. Och det handlar ju 
också om förhållningssätt, vad som är ok och vad som inte är ok 
i en grupp.” 

             (Pedagog 2) 

Respondenterna är eniga om att det krävs mognad för att eleverna själva skall kunna hantera 
konflikter. Pedagogerna talar om kunskapens process och vikten av att eleverna får mogna i 
deras egen takt och inte tvingas ta ett ansvar som de inte kan hantera. Elevvårdspersonalen 
talar om vikten av att eleverna får hantera konflikter för att de skall mogna och utvecklas 
kognitivt. Elevvårdspersonalen talar även om att det finns en risk att inte alla kommer till tals 
och att detta kan vara en följd av att eleverna inte är tillräckligt mogna för att hantera 
konflikten. 
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7.	  Diskussion	  
I detta avsnitt presenteras en resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, slutsats, 
metoddiskussion och eventuell fortsatt forskning. 

7.1.	  Resultatdiskussion	  
Syftet med undersökning var att synliggöra pedagogers och elevvårdares upplevelser av 
konflikter och konflikthantering med fokus på förskoleklass till årskurs 3. Detta ville vi göra 
genom att besvara frågorna: Hur ser arbetet ut för att förebygga konflikter? Hur agerar 
verksam personal inom skolan i akutsituationer.  

7.1.1.	  Förebyggande	  arbete	  
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska det finnas en plan för hur det främjande arbetet 
med att förebygga diskriminering och kränkande behandling skall se ut (Skolverket 2012). I 
denna plan bör det finnas en arbetsfördelning, som påvisar vilket uppdrag som faller på de 
olika befattningarna.  
Alla respondenter nämnde förekomsten av likabehandlings- arbete på skolan. 
Likabehandlings- arbetet bestod bland annat av ett likabehandling- team och en 
likabehandlings- plan. På samtliga skolor hade likabehandlings-teamet till uppgift att hantera 
konfliktsituationer som eskalerat till den grad då pedagogerna fann det för komplicerat eller 
invecklat för att kunna hantera detta på egen hand. Respondenternas beskrivning av de 
konflikter vilka hanterades av likabehandlings-teamet var ofta av en allvarligare karaktär än 
de som förekommer i det dagliga arbetet.  

Respondenternas svar gav uppfattningen att likabehandlingsplanen var aktuell och välanvänd 
av en mindre grupp pedagoger. Detta till trots att de dagligen arbetar omedvetet med 
likabehandlingsplanen. Det är en mindre grupp pedagoger som arbetar med 
likabehandlingsplanen på en så pass regelbundet basis att de känner sig bekanta med den.   

Skolverket (2012) menar att eleverna bör vara delaktiga i likabehandlingsarbetet. 
Respondenterna lyfter vikten av elevernas delaktighet på ett tillfredsställande sätt då de 
beskriver det dagliga arbetet med att inkludera eleverna i verksamheten. Det förekommer 
delade uppfattningar om elevernas roll på skolgården. Rollen som kamratstödjare har olika 
betydelse på olika skolor. Rollen kan misstolkas till att eleven får en maktposition där denne 
har i uppdrag att hålla ordning på kamraterna. Kamratstödjarna kan också ha en medlande roll 
där eleven förmedlar känslorna på skolgården till ansvariga vuxna.  

7.1.1.1.	  Förebygga-‐	  värdegrund	  
Alla respondenter svarade bestämt ja på frågor kring förekomsten av arbetet med 
värdegrunden. Den elevvårdande personalen menade att de aldrig läst läroplanen men talade 
ett tydligt “läroplansspråk”. Det som sades under intervjuerna med den elevvårdande 
personalen andades värdegrund. Även pedagogerna menade att arbetet med värdegrunden 
förekom dagligen. Det behövde inte ske inlagt i undervisningen utan det kunde vara när 
eleverna skulle stå och gå i led eller klä på sig för att gå ut på rast. Vi märkte under samtliga 
intervjuer att respondenterna fick fundera till vad som faktiskt gjordes kring arbetet med 
värdegrunden innan de kom fram till att mycket av det som sker utanför klassrummet är 
utvecklande för eleverna vad gäller just att visa respekt för andra och för den gemensamma 
miljön man vistas i. Det var även vanligt förekommande bland respondenterna med 
gemensamma aktiviteter där skolans alla årskurser blandades. Säljö (2010) menar att man 
utvecklas genom andra då man utmanas att lämna sin trygghetszon. Vid de gemensamma 
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aktiviteterna lär eleverna av varandra i det praktiska görandet och genom diskussioner. I 
enlighet med Skolverket (2011) var förekomsten av det förebyggande arbetet tydligt. 
Respondenterna menade att de hela tiden arbetade för att utveckla eleverna till solidariska 
medborgare med förmåga att se andras behov för sina egna. Skolverket (2011) går att tolka på 
ett sådant sätt att det skrivna överensstämmer med respondenternas ord. Det förebyggande 
arbetet förekom inte enbart inom klassrummets fyra väggar utan hela tiden vid olika 
sammanstötningar. Respondenterna talar om vikten av närvarande, delaktiga vuxna vilket vi 
anser överensstämmer med lgr 11 i allra högsta grad då detta skapar en trygg och säker 
lärande miljö där eleverna får de ansvar de kan bemästra men att skolpersonalen hela tiden 
finns närvarande att kunna stötta vid behov. 

7.1.1.2.	  Slutsats	  
Respondenternas svar på hur det förebyggande arbetet såg ut var något flyktig. Inga konkreta 
exempel gavs utan respondenterna var eniga över att det förebyggande arbetet pågick hela 
tiden. Vår förhoppning var att finna reda på hur detta arbete kunde se ut men istället fick vi 
veta att arbetet förekom och att vid infekterade konfliktsituationer fanns det en grupp att luta 
sig emot och få hjälp av. Som pedagog står man alltså aldrig ensam i en svårare 
konfliktsituation. Det framkom även att pedagogerna lyfter elevers olikheter för att i bästa 
mån kunna hjälpa alla elever vid sammanstötningar till exempel ute på raster. Trots att vår om 
fråga hur arbetet ser ut för att förebygga konflikter inte blev besvarad på det sätt vi hoppats på 
har vi i alla fall fått vetskap om att man som pedagog aldrig står ensam i en knivig 
konfliktsituation utan att kollegiet alltid finns med i bakgrunden som stöttning.  

7.1.2.	  Vanliga	  konflikter	  
Ellmin (2008) lyfter skillnaden mellan öppna och dolda konflikter där de öppna konflikterna 
är de som hanteras öppet i anslutning till den faktiska konfliktsituationen. De dolda 
konflikterna styrs av ett passivt motstånd, manipulation och/eller en allmänt negativ 
inställning till omgivningen. De öppna konflikterna är utvecklande för eleverna då de lär sig 
att handskas med problemen och finna lösningar på uppkomna problem. Respondenterna 
skiljer på konflikter mellan pojkar och flickor. Konflikterna mellan flickor beskrivs som 
någon form av maktspel där utfrysning var vanligt förekommande. Dessa konflikter är av dold 
karaktär då den för omgivningen kan verka osynlig. Det kan då vara vanligt förekommande 
vid eventuell utfrysning att en eller några elever manipulerats och skuldbeläggs för att den 
andre skall lyftas och få makt. Grünbaum och Lepp (2005) menar att denna form av 
maktkamp skapar asymmetriska konflikter i en grupp. Detta förekommer då en konstellation 
inte är balanserad utan hierarkin skall fastställas. Då flickorna inte får hjälp med detta kan 
denna maktordning bli väldigt skev fördelad och tyst mobbing kan uppstå. Det gäller därför 
för som yrkesverksamma att vara lyhörda på eleverna och närvarande i de som sägs och sker 
utanför klassrummet i dolda miljöer så som vid förflyttningar och på raster.  
Enligt motivationsteorin drivs människan av motivation allt det vi gör har ett mål och viljan 
att nå det målet driver oss att göra olika saker, motiverar oss (Heedegard Hein 2004). Vid 
konflikter mellan flickor som respondenterna beskriver som hierarkiska konflikter. Några 
flickor i gruppen kan då ha som mål att bli ledaren för att nå detta mål manipulerar de sina 
kamrater och hittar på osanningar för att hamna högst i hierarkin. Det går även att se detta 
beteende som betingning där flickorna som vill ha makten, vara ledare, trycker ner de andra 
flickorna, och får kamraterna att göra det de blir tillsagda att göra. Detta blir då kanske en 
form av belöning då flickan tror sig ha “högre rang”.  
Pojkarnas konflikter däremot beskriver respondenterna som öppna konflikter. Pojkarna verkar 
ofta reda sina konflikter själva i direkt anslutning till den faktiska situationen. Respondenterna 
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hävdade att konflikterna mellan pojkar vanligtvis utspelade sig vid leken och då vid 
missförstånd eller i brist av förståelse eller respekt för andra. Säljö (2010) lyfter de språkliga 
redskapens betydelse för att förstå vår omvärld. Då den språkliga förmågan är bristfällig hos 
eleven skapas lätt missförstånd. Då dessa konflikter oftast reds ut i direkt anslutning till 
situationen med eller utan hjälp från vuxen kan de ses som positiva. Konflikterna utvecklar 
eleverna i att känna empati för andra och i att visa respekt för andras upplevelser. Öhman 
(2003) menar att konflikter av detta slag är positiva då det leder till att individer utvecklas 
som människor och att man tillsammans finner en lösning på problemet som passar alla 
inblandade parter. Även Ocak (2010) beskriver att konflikter är utvecklande. Bland annat för 
den sociala förmågan och empatin.  

7.1.3.	  Konflikthantering	  
Szklarski (2007) hävdar att pedagoger aldrig reder konflikter grundligt. Författaren anser att 
många pedagoger ofta blandar sig i en konfliktsituation för tidigt, innan orsaken riktigt 
fastställts och kärnan till konflikten inte är känd. Detta leder i sin tur till felaktig hantering. 
Detta hävdar Szklarski kan bero på den höga belastning det pedagogiska yrket har men 
bristande kompetenser kan också vara en bidragande faktor. Respondenterna liksom Ocak 
(2010) lyfter fram elevkompetenserna, vikten av att låta eleverna hantera konflikterna på 
egenhand men med stöttning av vuxna. Att ge eleverna ansvar och tro på dem att de klarar av 
det men att alltid visa att som pedagog finns man där då situationen blir övermäktig. Ocak 
beskriver vikten av att eleverna inte sätts i en övermäktig situation innan de är kognitivt och 
emotionellt mogna. Respondenterna och Szklarski (2007) går alltså emot varandra. Ingen av 
de medverkande respondenterna yttrar åsikter om bristande kompetens eller tidsbrist utan att 
olika konflikter hanteras olika. Det finns ingen vinning i att förstora en konflikt som 
egentligen inte finns. För ett otränat öga kan detta se ut som att eleverna lämnas åt sitt öde i en 
konflikt eller att ämnesutbildningen går före det sociala samspelet då konflikthantering inte 
alltid får ta tid från lektioner. Kernell (2010) och respondenterna är eniga i att varje konflikt 
situation ser olika ut och att det därför är svårt att ha en färdig mall som skall fungera i alla 
lägen. De är även av samma åsikt vad gäller att vissa konflikter är av olika storlek att man 
som pedagog skall undvika att skapa en konflikt. P1 beskriver fenomenet att skvallra och 
vikten av att tydligt förklara för eleverna vad som är skvaller och vad som är en 
konfliktsituation då skvallret annars kan skapa konflikter. Den sociala kompetensen hos 
eleverna får också stort utrymme både av Kernell och av respondenterna. Det ligger då alltså i 
uppdraget som pedagog eller elevvårdande personal att utbilda eleverna till goda medborgare, 
kamrater som kan känna empati och respekt för andra och inte alltid sätta sig själv i första 
rummet.  

Kernell (2010) lyfter olika kriterier som skall skapa en god lärare. Stor fokus hamnar i de 
olika ämneskunskaper en god lärare bör besitta. I denna uppsats har vi därför valt att framföra 
dessa då vi känt under vår utbildning att ämneskompetensen tagit större utrymme än de 
sociala kompetenserna. Det går även att plocka ner det författaren lyfter som ämnesdidaktiska 
kompetenser till konflikthantering. Författaren nämner tre begrepp för att förklara 
ämnesdidaktiskkompetens, identitet, prioriteringar och legitimitet. Vi vill påstå med stöd i vår 
insamlade data att detta även återfinns i konflikthantering. Vid en akut konfliktsituation där 
pedagogen behöver agera snabbt krävs att pedagogen identifierar problemet. Innehållet i 
konflikten behöver nystas upp för att kunna komma vidare med den. En konflikts legitimitet 
är också av stor betydelse då de inblandade parterna behöver begripa vikten av att hantera 
konflikten. För att det skall ligga i elevernas intresse att reda ut konflikter krävs deras 
förståelse för varför vi behöver respektera andra och ibland sätta andras behov före egna. 
Prioriteringen inom konflikthanteringen kan då ses utifrån den differentiering 
konfliktsituationer har. Som pedagog behöver man veta konfliktens identitet för att kunna 
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finna en lösning som passar alla parter. Här handlar det inte om rätt och fel utan en väg där 
allas behov tillgodo ses och de inblandade parterna känner sig lyssnade på. 

7.1.3.1.	  Elevernas	  känslohantering	  
En konflikt äger rum när två personer har olika åsikt om en situation. Det kan också vara när 
en persons uppfattning inte stämmer överens med situationen. Det kan därför uppstå 
konflikter när en persons uppfattning inte är kompatibel med en annans och detta kan bero på 
missförstånd eller endast olika uppfattning. Den fysiska konflikten kan bero på att de 
inblandade i konflikter har svårt att förstå och uttrycka sina känslor och därför har svårt att 
sätta ord på dem. Varför de istället väljer att lösa konflikten med fysiska hjälpmedel. Vikten 
av att elever får möjlighet att lösa konflikter kan påtalas. Enligt Vygotski sker kognitiv 
utveckling i interaktion med andra (Säljö 2010), varför det är viktigt att ta vara på de 
interaktiva situationerna. Detta för att eleverna skall få en möjlighet att utvecklas kognitivt 
och ska få känna egenvärde och en känsla av att lyckas.  

7.1.3.2.	  Konflikthantering	  och	  kunskap	  är	  processer	  	  
Vygotskji liksom respondenterna påtalar vikten av interaktion och diskussion med varandra 
(Säljö 2010). Konflikthantering, både gällande positiva och negativa konflikter, är en process. 
Språket, både det talade och det muntliga, är ett verktyg för kommunikation Detta verktyg 
måste anpassas efter situation och mottagare. Detta verktyg är därför sällan komplett och 
färdig anpassat. Eftersom alla människor och situationer är olika, behöver verktyget alltid 
anpassas. Konflikter, diskussioner och interaktion ger människan en möjlighet att utvecklas 
och samexistera. Konflikter är ett sätt att uttrycka en möjlighet till förändring. Konflikten kan 
vara en tanke som skiljer sig från det aktuella. Konflikten behöver alltså inte orsaka en 
argumentation eller en dispyt, utan behöver endast påtala att det finns ett annat alternativ än 
den aktuella situationen. En diskussion medför inte endast en konflikt utan ger även 
möjligheten till en ny synvinkel. Nya vinklar ger en möjlighet till vidgade vyer. Om man 
under en konflikt är lyhörd och öppen ges möjligheter till att bättre förstå motsatt part och 
även ge nytt ljus åt den aktuella situationen Diskussioner och konflikter ger en möjlighet till 
att utvecklas, men för att detta skall ske bör alla komma till tals och sedan får man på egen 
hand ta till sig det som man själv finner bäst lämplig för situationen.  
Vygotskji skrev om hur människan lär sig i interaktion (Säljö 2010). Respondenterna 
beskriver hur de bytte idéer och information på gemensamma platser i skolan. Kompetenser 
ökar i och med att idéer lyfts och ventileras. Kunskap är en process, som fungerar bäst i 
interaktion med andra. Konflikthantering är en kompetens som konstant utvecklas och är i 
princip omöjlig att läsa sig till. Varför det är viktigt att den kompetens, som utvecklas genom 
erfarenhet blir hörsammad och använd. Den kompetens som utvecklar genom erfarenhet kan 
komma att utvecklas vidare i och med att adepten i diskussionen tar till sig de delar som 
passar dennes intressen och därigenom utvecklas personen och metoden vidare.  

7.1.3.3.	  Slutsats	  
I likhet med Szklarski (2007) har vi känt av bristen av kompetensutveckling inom 
konflikthantering under grundlärarutbildningen. Det var bristen på denna kompetens som 
väckte nyfikenheten för denna studie. Vi har nu fått insikt i att kompetensutbildning inom 
konflikthantering är svårt då varje situation, klasskonstalation och problem skiljer sig åt från 
gång till gång. Detta gjorde det även svårt för respondenterna i vår studie att besvara frågorna 
kring konflikthantering. En konfliktsituation kan te sig olika beroende på tid och rum och de 
inblandade individerna. Vid ett tillfälle kan det te sig som en positiv sammanstötning där 
eleverna utvecklas till att ge och ta plats, visa respekt, se andra etc. medan vid ett annat 
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tillfälle kan liknande situation ses som akut och negativ. Det går att finna många likheter i det 
respondenterna säger och de olika styrdokument som skolan går under (Skolverket 2011).  
Skollagen och FN.s barnkonvention består av olika förordningar och lagar som skall följas i 
svensk skola.  Motivationsteorin (Heedegard Hein 2004) är uppbyggd utav fem 
grundläggande behov dessa fem behov liknar de lagar och förordningar skolan skall följa. 
Bland annat återfinner vi trygghetsbehovet, att vi människor behöver känna trygghet för att 
utvecklas och våga utmanas, enligt skollagen skall skolan verka för en trygg och säker miljö 
där alla elever får arbetsro. Gemenskapsbehovet är ett annat behov som människan hela tiden 
strävar efter. Att känna gemenskap, samhörighet och att kunna samspela med andra 
människor är grundläggande för att fungera i skolan och samhället. Respondenternas syn på 
detta stämmer väl överens med dessa grundläggande behov. Då respondenterna yttrar sig om 
att tro på eleverna och att rusta dem för att kunna hantera sina egna konflikter men att hela 
tiden vara tillgänglig då en situation blir övermäktig skapar trygghet men också en känsla av 
samhörighet när eleven utifrån egna förmågor får reda i sina sociala sammanstötningar. 

7.2.	  Didaktiska	  konsekvenser	  
Syftet med studien är att synliggöra pedagogers och elevvårdares upplevelser av konflikter 
och konflikthantering med fokus på förskoleklass till årskurs 3. 

Skolan är elevernas arbetsplats minst lika mycket som det är personalens. Det är därför vår 
åsikt att eleverna ska få vara delaktiga i arbetet med värdegrunden. Inte enbart för att det skall 
finnas ett barns perspektiv utan även för att eleverna skall få en medvetenhet och förståelse 
om arbetet och dess betydelse. För att skapa en aktualisering av värdegrunden och 
kunskapsmålen bör pedagogerna visa sin delaktighet även utanför klassrummet. Detta kan 
göras genom att pedagoger och annan verksam personal på skolan är delaktiga och/eller håller 
i rastaktiviteter. I enlighet med skollagen och diskrimineringslagen skall det förekomma 
likabehandlingsarbete där eleverna bör vara delaktiga. I vår kommande yrkesprofession vill vi 
göra eleverna delaktiga, och medvetna om deras delaktighet, i likabehandlingsarbetet. Detta 
kan exempelvis göras genom att låta eleverna vara med och markera platser på skolan där de 
förekommer en känsla av otrygghet eller obehag. Eleverna kan även få ge förslag hur dessa 
platser kan förändras till det bättre. Genom att låta eleverna vara delaktiga uppfylls bland 
annat trygghets- och gemenskapsbehov.  
Kompissamtal kan ge en möjlighet att både utbilda eleverna i värdegrundsarbetet. Men även 
få en inblick i elevernas vardag ur ett barns perspektiv. Kompissamtalen går ut på att eleverna 
i mindre grupper får redogöra och diskutera händelser och konflikter som berört dem, detta 
sker utan att ”peka ut” en annan elev. Dessa samtal kan hjälpa till att göra de dolda 
konflikterna synliga och på så sätt ge fler infallsvinklar på konflikten. Samtalen kan alltså 
vända de dolda konflikterna till öppna konflikter som kan vara utvecklande för elevgruppen 
och dess konflikthanteringsförmåga. Trots att vikten av delaktiga och närvarande pedagoger 
betonas så hävdade Sklarski (2007) att pedagoger ofta lägger sig i elevernas konflikter för 
tidigt för att vi anser oss se konflikten redan innan den existerar. Vi anser att situationen går 
från att vara en positiv, utvecklande, konflikt till en negativ konflikt på grund av pedagogens 
inblandning. Genom att utveckla elevernas konflikthanteringsförmåga genom kompissamtal 
vill vi göra eleverna medvetna om varför de behöver kunna respektera varandra och varandras 
åsikter. Med dessa samtal har vi för avsikt att utveckla förmågan att se en annan människas 
behov och ha förmågan att sätta dessa före sina egna. Samtalen kan uppfylla trygghets-, 
gemenskaps-, självförverkligande- och uppskattningsbehov.  
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7.2.1.	  Den	  goda	  läraren	  
Kernell (2010) menar att grunden till elevernas utbildning ligger bland annat i lärarens 
ämneskunskaper. Kernell lyfter även vikten av den sociala kompetensen trots att detta inte går 
att träna upp är den avgörande för läraryrket. Även vi vill lyfta vikten av den sociala 
kompetensen i elevernas utveckling, både den kognitiva och empatiska. Vi håller med om att 
den största delen av lärarkompetensen utvecklas när vår befintliga kompetens och kunskaps 
sätts på prov i verksamheten. Vi hoppas att det respondenterna beskrev om förmedlingen av 
konflikthanteringsstrategier förekommer på våra framtida arbetsplatser och att vi kan får 
delge och ta del av strategier för konflikthantering. Vi anser att det finns en risk att det inte 
förekommer en spontan utväxling av strategier och att det då är upp till oss att introducera och 
uppmuntra detta. Varför vi vill betona vikten av denna utväxling är för att vi vill motivera till 
en förändrad syn på konflikter där behaviorismens betingning ligger till grund. Vi anser att 
det är av stor vikt att motivera och uppmuntra eleverna till att se konflikter som positiva och 
utvecklande. Konflikter är ett sätt att utveckla det sociala samspelet positivt. Om eleverna blir 
introducerade och inbegripna med att konflikter är utvecklande och kan ge ett mer positivt 
klimat, kan de komma att se konflikter som positivt. På detta sätt tror vi att man kan använda 
den behavioristiska betingningen positivt i skolan.  

7.3.	  Metoddiskussion	  
Vi har av etiska skäl valt att utgå från ett pedagogiskt perspektiv där pedagogens och 
elevvårdarens upplevelser av det förebyggande arbetet står i fokus. Vårt ursprungliga 
tillvägagång sätt var att ta del av pedagoger och elevvårdande personals dagböcker. Vi ville 
att personal på skolan skulle, under dagen, skriva en dagbok om de konflikter som förekom. 
Dessa skulle vi sedan analysera. Dock insåg vi att pedagoger och elever kan ha olika 
definition på konflikt. Det som var en allvarlig konflikt för en elev kanske inte var synbar för 
en pedagog. Även den konflikt som pedagogen såg kanske inte definierades som konflikt av 
en elev. Att föra dagbok skulle även medföra en extra arbetsbörda för respondenterna vilket vi 
inte ansåg oss ha rätten att ge dem. Vi valde även att inte använda vårdnadshavare som 
respondenter. Detta gjorde vi för att en vårdnadshavare alltid bör vara sitt barn närmast och då 
kan ha svårt att se konfliktens alla sidor. Det finns även en risk att vårdnadshavarna har svårt 
att skilja på elevens konflikt och sin egen. En förekommande åsikt är att barn brås på sina 
vårdnadshavare, vilket kan leda till att vårdnadshavarna går i affekt och undersökningen blir 
felaktig. I uppstarten av denna studie hade observation och intervju, av elever, som tänkbara 
metoder. Allteftersom syftet utvecklades och frågeställningarna kom till kom vi till insikt med 
att detta inte var etiskt försvarbart. Beslut togs då om att intervjuer med skol-personal passade 
vårt undersökningsområde bäst. Syftet med studien var att få reda på pedagogers och 
elevvårdande personals upplevelser kring konflikter och konflikthantering.  
Vi valde att använda oss av kvalitativ intervju, som undersökningsmetod. Kvalitativ metod 
valdes eftersom den ger möjlighet till tolkning, förklaring och uppföljning av de frågor och 
svar som blir. Den kvalitativa metoden gav oss också en möjlighet att själva få välja 
respondenter. Varpå pedagoger och den elevvårdande personal utsågs, som fanns lämplig. 
Respondenterna intervjuades på deras respektive arbetsplats, i en miljö där de kände sig 
bekväma. Vi valde även att ge respondenterna instruktionen att intervjun tar längre tid än den 
faktiskt gjorde. Detta för att respondenterna inte skall bli stressade och ofokuserade. Trots att 
det hade varit spännande att få ta del av elevernas kloka ord kring konfliktsituationer och fått 
en insyn ur ett barnperspektiv intervjuades inte elever eftersom de kan ha en annan definition 
på konflikt än vuxna har. Dessutom kan det uppkomma information eller dilemma, som vi 
som studenter kan ha svårt att hantera. När elever skall intervjuas så behövs vårdnadshavarens 
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medgivande och vårdnadshavare, som vet att deras barn ofta är i konflikt kanske inte vill ge 
detta medgivande. Vilket hade lett till att en viktig respondent går förlorad. 
Det hade kanske varit till vinning att även observera konfliktsituationerna i verksamheten för 
att få en insyn i de dolda konflikterna men också i de positiva konflikterna som 
respondenterna inte uppfattar. Det hade även kunnat vara av vinning att börja intervjuerna 
med att göra en pilotstudie för att på så sätt kontrollera intervjufrågornas aktualitet. 
Dessa observationer hade även kunnat göras med en kvantitativ metod om undersökningen 
hade ett annorlunda syfte. 

7.4.	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Under arbetets gång har vi vid flertalet gånger hamnat i samtal om intresset av 
barnperspektivet på konflikter. Trots de etiska dilemman det ställer att använda elever som 
respondenter skulle detta vara av mycket intressant då det är deras vardag det handlar om. Det 
hade varit spännande att fördjupa kunskaperna i vad eleverna känner kring en konflikt och hur 
de anser att pedagogerna bemästrar hantera dem. Det hade även varit spännande att få höra 
deras syn på att själva hantera konflikter känner dem sig lämnade åt sitt öde eller känner dem 
sig litade på och att det är en uppgift de klara. 
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8.	  Tack	  
Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt haft ett finger med i arbetsprocessen. Ett varmt 
tack till de medverkande pedagoger och elevvårdare som tog sig tid att intervjuas.  
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Bilaga	  1	  
Missivbrev till yrkesverksamma inom skolan. 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vårt sista år på grundlärarutbildningen Förskoleklass- årskurs 3, 
vid Högskolan i Borås. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete vilket fokuserar på 
konflikthantering. 

Vår avsikt med studien är att synliggöra yrkesverksam personal inom skolans upplevelser av 
konflikter och konflikthantering. Vi vill få en inblick i det dagliga arbetet som görs vid 
konfliktsituationer dels förebyggande men också vid akuta situationer. 
Det kan vara bra att avsätta 40- 60 minuter för intervjun. Intervjun är enligt Vetenskapsrådet 
principer. Du har rätt att avbryta intervjun eller välja att inte besvara frågor. Du kommer vara 
anonym och Dina uppgifter kommer vara konfidentiella Dina svar kommer endast användas 
till Vår undersökning och kommer inte föras vidare. 
Vi vill gärna ha en bekräftelse på att Du gett ditt medgivande till en intervju. Detta kan Du 
göra via mail. 
Vid frågor kan du lättast komma i kontakt med oss via mail. 

Tack på förhand! 

Madelene Lundell  

Linnéa Pedersen 
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Bilaga	  2.	  Intervjufrågor	  
1. Namn? Ålder? Examens år? Befattning? 
2. Hur länge har Du arbetat inom skolan? 
3. Har Du arbetat på fler skolor? 

4. Vilka är de tre vanligaste konflikterna på er skola? 
a, Hur arbetar skolan för att dessa konfliktsituationer inte skall uppstå? (ex. elevråd, elevvård, 
klassnivå schema över fotbollsplan.) 

b, Hur går Du/Ni tillväga för att lösa konflikten? 

5. Förmedlar Du/Ni era strategier eller “knep” till andra verksamma inom skolan?  
a, Hur? /Varför inte? 

b, Finns det något arbetssätt som skolan använder i konfliktsituationer? 

6.  Arbetar skolan/Du för att eleverna skall bli självständiga konflikthanterare? 

a, Hur ser detta arbetet ut? 

b, Ger det resultat, bra eller dåliga? 

c, Vad finns det för för- och nackdelar med elever som konflikthanterare? 

d, Arbetar Ni för att följa läroplanens mål och riktlinjer vad gäller värdegrundsarbete, i sådant 
fall hur? 


