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Sammanfattning 

Att arbeta som pedagog i dagens skolsystem innebär såväl ett ansvar för barnens 

kunskapsinhämtande, som att vara en trygg och inspirerande förebild för eleverna. Dagligen 

uppstår situationer då elever hamnar i konflikter med varandra, vilket kan röra allt ifrån 

triviala händelser till större motsättningar gällande exempelvis etnicitet eller könsfrågor. 

Syftet med denna kvalitativa studie är att med hjälp av en hermeneutisk ansats undersöka hur 

pedagoger ser på sin roll som handledare för barnens sociala utveckling. För att få en samlad 

kollegial bild över pedagogernas tankar kring konflikthanering baseras uppsatsen på 

gruppintervjuer på två skolor av helt olika storleksgrad i mellersta Sverige. Intervjuerna har 

varit av semistrukturerad karaktär med utgångspunkt i tre fiktiva fall, skapade utifrån 

kategorierna genus, makt och etnicitet. En intressant ingång till ämnet har varit om 

pedagogernas handlingsstrategier skiljer sig beroende av konfliktens karaktär. Informanternas 

svar har sedan analyserats utifrån olika teoretiska begrepp och med utgångspunkt från 

följande frågeställningar: 

• Hur hanteras konflikter inom skolan?  

• Skiljer sig hanteringen av dessa utifrån vilken typ av konflikt det gäller, i så fall hur och 

varför? Går det att urskilja en strategisk medvetenhet?  

Resultatet visar att pedagogernas handlingsstrategier ej skiljer sig nämnvärt mellan de olika 

fallen. De båda skolorna följer generella riktlinjer oavsett konfliktens art, där såväl 

medlingssamtal och föräldrakontakt som förebyggande arbete är vanligt förekommande. Även 

handlingsplanernas vikt betonas vid konflikthantering, liksom ett fullgott samarbete inom det 

kollegiala arbetslaget.  

 

Nyckelord: konflikt, konflikter, konflikthantering, mobbning, etnicitet, genus, makt, 

pedagog, medling, föräldrasamverkan, Cohens konfliktpyramid 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Som lärarstudent väcks hela tiden nya frågor och för att vara väl förberedda inför vårt 

framtida yrkesval har vi i denna uppsats valt att fördjupa oss i pedagogers syn på 

konflikthantering. Studien har arbetats fram som en examensuppgift under delkursen 

Pedagogik med didaktisk inriktning C/III, vilken genomförts av Örebro universitet.  

Vi vill frambringa ett stort tack till de pedagoger som delat med sig av sina reflektioner kring 

det aktuella ämnet, men även till vår handledare Zeki Yalcin som gett oss inspiration och 

vägledning under studiens gång. 

Jennie Bryngelson & Jenny Karlsson 
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1. INLEDNING 
 

Dagens skola har ett kunskaps- och demokratiuppdrag, vilket innebär att eleverna såväl ska 

kunna inhämta kunskaper, som ha förmågan att integrera socialt och skapa gemenskap och 

samhörighet med andra (Lgr11). Varje dag vaknar många barn upp med en känsla av obehag 

över att behöva gå till skolan, en känsla som ibland är så stark att de kommer med 

undanflykter för att slippa gå dit. I vissa fall tvingas barnen utstå allt ifrån fysisk misshandel 

till verbala hot och kränkningar, vilket definieras som mobbning om det sker systematiskt 

samt under en längre tidsperiod. Många skolor försöker komma tillrätta med skolklimatet 

genom att arbeta med så kallade antimobbningsprogram, så som exempelvis Olweus eller 

Friends, och mycket forskning finns att tillgå inom detta högst relevanta ämne. Något som 

däremot inte är lika exploaterat är den sorts meningsskiljaktigheter som går utanför begreppet 

mobbning, och som de flesta lärare kommer i kontakt med varje dag. Det kan röra sig om allt 

ifrån snabbt övergående konflikter gällande händelser på fotbollsplanen, till mer djupgående 

motsättningar angående exempelvis etnicitet eller könsfrågor. Enligt Marie Bliding (2007) är 

barnens kontaktsökande tydligt genusrelaterat, vilket innebär att eleverna oftast integrerar 

med kompisar av samma kön. Hon menar att barnens relationsskapande kan liknas vid en 

socialiseringsprocess, där inneslutning av någon resulterar i uteslutning av någon annan. Detta 

maktförhållande som pågår sker lika ofta omedvetet som medvetet hos barnen/ungdomarna 

och kan utmärkas genom exempelvis nonchalans eller aktiva företeelser så som skvaller och 

förtal.  Författaren menar att ”det finns en uppenbar risk för att situationer där barn utesluts 

eller utsätts för kränkande handlingar inte uppmärksammas som problem om de inte går att 

definiera som mobbning, utan förklaras bort eller ignoreras” (Bliding 2007, s 182). 

Under 1970-talet började ett demokratiskt tankesätt med fokus på individualisering att 

influera det dåvarande skolsystemet. Dag Hareide (2006) menar att denna övergång från 

ett auktoritärt till ett demokratiskt styrt skolsystem har medfört ett ökat samarbete 

mellan lärare, elever, föräldrar, rektorer och politiker, vilket i sin tur kan ha orsakat fler 

öppna konflikter. Då många parter ska konferera blir konflikterna mer synliga, till 

skillnad från i det auktoritära skolsystemet, där hanteringen av dessa ansågs som ett 

disciplinproblem för läraren.  

Caroline Ljungberg (2005) lyfter att grundidén att alla människor är lika är en liberal 

tanke, men att den inte riktigt håller fullt ut i offentlig mening. Författaren anser att 
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skolans värdegrund samt den demokratiska normen ses som given, men trots det är det 

väldigt otydligt i läroplaner och styrdokument vad skolan faktiskt ska göra. Ljungberg 

(2005) framhäver att pedagogerna har stort tolkningsutrymme eftersom mycket av 

värdegrunden är odefinierad och att det är skolan som organisation som måste 

omstrukturera sin verksamhet om det ska bli förändringar. Hon menar att det inte räcker 

med att det kommer nya direktiv uppifrån utan det måste även förankras med 

personalen på enheterna, detta gäller såväl elevinflytande som synen på etiska frågor.  

I läroplanen för grundskolan (Lgr11) finns att läsa vad skolan ska ha för värdegrund samt vad 

dennes uppdrag är. Vidare kan läsas vad skolan ska ha för mål och riktlinjer med 

utbildningen. I detta styrdokument finns demokratin som den stora byggstenen för skolans 

organisation, samt de grundläggande värden som eleverna ska få med sig i sin utbildning, så 

som:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. […] Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling  

(s 7). 

Trots detta finner vi inte några direkta anvisningar i Lgr 11 och skollagen gällande 

behandlingen av konflikter. Dock finns det förhållningssätt som indirekt kan leda till 

minskade konflikter. Exempelvis står det att skolan har i uppdrag att främja elevernas 

förståelse för varandra och även främja förmågan till inlevelse. Allt som oftast ingår 

konflikthantering i skolans värdegrundsarbete och kan exempelvis ligga med på 

schemat, som i livskunskapen. Detta kan bero på att det inte finns några direktiv i 

skolans styrdokument angående specifikt konflikter och hanteringen av dessa. 

Styrdokumenten konstaterar emellertid att skolan ska vara en plats där elevernas 

personliga uppfattningar och ställningstaganden kan föras fram i relation till de 

grundläggande värdena. I samarbete med hemmen ska skolan arbeta för att eleverna ska 

utveckla sin personlighet och förbereda dem för livet utanför skolan. Detta innefattar 

bland annat att eleverna ska kunna förvänta sig respekt från andra och att själva kunna 

ge respekt till sina medmänniskor. Viktigt är därför att skolan är en plats där eleverna 

känner trygghet och att ”[v]arje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter” (Lgr11, s 10). 
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Såväl Nordenmark & Rosén (2008) som Skolverket (2012) belyser handlingsplanernas 

funktion vid hantering av mobbning och konflikter. Dessa kan ses som stöd vid aktuella 

åtgärder, men även för att skapa ett fungerande förändringsarbete på sikt. För att 

åtgärderna ska medföra goda resultat bör de riktas såväl till förövarna som till de som 

utsätts för exempelvis trakasserier eller kränkande behandling. Christina Salmivalli & 

Ulrika Willför-Nyman (2007) poängterar även vikten av att nå de passiva deltagarna, 

det vill säga de som inte aktivt medverkar i mobbningen, men inte heller gör något för 

att stoppa den.  

Vi känner att detta ämne är ytterst relevant då hanteringen av konflikter kan vara avgörande 

för hur elevernas skoltid kommer att se ut. Mår inte eleverna bra på skolan kommer de inte 

heller att lära sig något, då den psykiska hälsan påverkar deras resultat (Sveriges kommuner 

och landsting 2012). Elevernas förmåga att lösa de meningsskiljaktigheter som uppstår kan 

påverkas såväl av deras sociala status, som deras underliggande känslor och behov. 

Avgörande är dessutom den aktuella kontexten samt pedagogernas förhållningssätt kring 

konflikthantering. Frågan är därför om pedagogerna väljer att guida eleverna genom 

konflikterna, löser konflikterna åt eleverna, eller blundar för konflikterna och låter eleverna 

lösa dem själva? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers syn på konflikthantering i skolan. För 

att kunna föra en överskådlig analys utförs två gruppintervjuer med utgångspunkt från tre 

fiktiva fall, där informanternas svar ska vara grunden till fördjupningen i följande frågor:  

 Hur hanteras konflikter inom skolan?  

 Skiljer sig hanteringen av dessa utifrån vilken typ av konflikt det gäller, i så fall hur 

och varför? Går det att urskilja en strategisk medvetenhet? 

 

1.2 Avgränsning, begreppsanvändning samt fortsatt disposition 

Studien fokuserar i första hand på gruppen/arbetslagets gemensamma tankar kring ett 

agerande, även om det individuella perspektivet också beaktas. Vi ämnar alltså endast att 

undersöka lärarnas tankar om konflikthantering, ej om dessa efterföljs i praktiken.  
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Konflikter kommer inledningsvis att behandlas ur ett generellt perspektiv, för att sedan 

begränsas till de konflikter som uppstår mellan eleverna under skoltid. Med 

begreppsanvändningen ”strategisk medvetenhet” som vi använder i vår frågeställning, syftar 

vi till att se om det förekommer några aktiva val mellan pedagogerna i deras tankar om 

konflikthantering.  

Kapitel två börjar med en litteraturgenomgång där vi presenterar tidigare forskning inom 

ämnet konflikthantering. Inledningsvis presenteras en begreppsdefinition, som sedan följs av 

en beskrivning av såväl pedagogers som föräldrars delaktighet vid konflikthantering. Vi väljer 

dessutom att beskriva medling som en konflikthanteringsmetod då en av våra intervjuskolor 

använder sig av denna metod. Därefter (kapitel tre) förklarar vi vårt val av teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter där vi redogör för dessa och beskriver hur de använts i studien. 

I kapitel fyra presenterar vi vårt metodval och vad detta får för påverkan på studien. Under det 

femte kapitlet presenterar vi våra intervjuer som sedan tolkas och analyseras. Uppsatsen 

avslutas (kapitel sex) med en diskussion där vi lyfter fram våra reflektioner som väckts under 

studiens gång. För att tydliggöra vår text och på ett överskådligt sätt kunna presentera vår 

analys har vi valt att använda oss av olika figurer som komplement till det skrivna.  
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2. TIDIGARE FORSKNING/LITTERATURGENOMGÅNG 

 

Detta kapitel inleds med en introduktion för att ge läsaren en ökad förståelse över 

konfliktbegreppets innebörd. Sedan följer en redogörelse över hur konflikter kan hanteras i 

skolan, samt den betydelse som såväl pedagoger som föräldrar/vårdnadshavare har i denna 

process. Vidare presenteras medling då denna metod kan ses som ett steg mot elevernas 

demokratiska inflytande. 

 

2.1 Vad är en konflikt? 

Enligt Eleonore Lind (2001) har ordet konflikt sitt ursprung i det latinska ordet conflictus som 

betyder sammanstötning. Denna sammanstötning behöver dock inte endast uppstå i 

interaktion med andra människor, utan konflikter kan även uppkomma inom oss själva. I 

grund och botten är konflikter baserade på känslor, så som orättvis behandling och 

kränkningar (Lind 2001). Ilse Hakvoort (2012) har i en forskningsöversikt sökt efter en 

begreppsdefinition och har bland annat hittat förklaringar så som att det har betytt fysisk 

kamp mellan olika parter, men även betydelsen att det finns motsättningar i ett förhållande. 

Även Synøve Faldalen (2010) menar att konflikter skapas då människors mål och de medel de 

använder för att uppnå dessa, krockar eller utesluter varandra.  

 

2.2 Konflikthantering 

Faldalen (2010) framhäver att konflikter hanteras olika beroende på hur själva begreppet 

uppfattas. En del definitioner fokuserar på våld, medan andra fokuserar på värde- och 

intressefrågor. Hakvoort (2012) ser precis som Faldalen (2010) att det finns olika dimensioner 

av konflikter där synen på konflikten avgör hur den ska hanteras. Handlar den om oenigheter 

mellan parterna, där deras intressen och intentioner finns i fokus, eller finns tron på att 

parterna kan komma till en överrenskommelse där båda känner sig tillgodosedda? 

Ingela Kolfjord (2009) poängterar att det finns olika stilar som kan vara av värde att reflektera 

över då konflikter ska redas ut; undvikande, forcerande, anpassande/överslätande, 

kompromissande och kommunicerande. Författaren menar att vissa personer har någon av 

dessa stilar integrerad i sin personlighet, men att flera av stilarna är kontextberoende av vad 
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det är för typ av konflikt samt hur konflikten hanteras vid utredandet. För att kunna hantera 

konflikter på ett önskvärt sätt lyfter Kolfjord (2009) fyra nivåindelningar; intrapersonella, 

interpersonella, apersonella och intergruppskonflikter. Den intrapersonella konflikten utgår 

från individens samvetsproblem, aggressioner, ångest med mera, och hur individen utifrån 

dessa känslor och problem involverar andra. De konflikter som är lättast att upptäcka då det 

handlar om knuffar och ord som visar på missnöje kallas för interpersonella konflikter. 

Apersonella konflikter sker mellan grupper inom systemet, exempelvis vid resursfördelning 

på en skola. Intergruppskonfliker är konflikter som sker inom en viss grupp och har inslag av 

de tidigare tre konflikterna. 

En konflikt kan således vara på olika nivåer, men den består även av olika dimensioner och 

olika element, och för att kunna reda ut en konflikt gäller det att finna dess ursprung men även 

dess framtida möjligheter. Något som Kolfjord (2009) lyfter i detta sammanhang är 

konflikttriangeln. Denna triangel består av tre lika viktiga delar som aktörerna behöver tänka 

igenom. För att kunna lösa en konflikt menar Kolfjord (2009) att aktörerna i konflikten 

behöver reflektera över vilka tankar och känslor som väcks inombords utav den andres attityd, 

samt hur deras beteende varit så här långt gällande vad som gjorts och vad som sagts. Birgitta 

Friberg (2012, s 59) utvecklar denna triangel med att kalla den för ABC-modellen (Attityd, 

beteende och content).  

 

Figur 1: ABC-modellen (Friberg 2012, s 59) 

Liksom Kolfjord (2009) menar Friberg (2012) att det är parternas reflektioner över attityder, 

beteenden och vad konflikten innehåller som kan leda diskussionen framåt mot en lösning, 
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eller i alla fall mot en överenskommelse så att båda parter känner sig nöjda med resultatet av 

hanteringen. Friberg (2012) nöjer sig dock inte med denna förklaring, utan utvidgar den med 

Glasls eskalationstrappa. Denna teori är framtagen och utvecklad genom intervjuer av 

människor i olika konfliktsammanhang för att kunna eliminera dispyterna snabbt och smidigt. 

Trappan är indelad i nio steg, där varje del är tydligt strukturerad, detta från konfliktens början 

till dess slut. Dock är inte övergångarna mellan dessa delar specifika utan de påverkas av 

konfliktens natur.  

 

Figur 2: Glasls eskalationstrappa (Friberg 2012, s 68) 

Thomas Jordan (2002) förklarar varje steg i eskalationstrappan på följande sätt: Steg ett 

handlar om hur olika åsikter leder till att personerna i fråga inte klarar av att ta in andra 

tankegångar än sina egna och detta leder över till steg två som behandlar olika taktiska 

tillvägagångssätt som kan gynna den egna argumentationen. På det första steget är parterna 

villiga att försöka lösa konflikten, men redan i steg två har det egna intresset tagit över och 

konkurrensen ökar. På det tredje steget har diskussionen mellan parterna frångått 

argumentationens rätt att svara och parterna ställs istället inför ett aktivt handlande där det 

gäller att dominera den andre. De icke verbala handlingarna får ett större utrymme gällande 
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trovärdigheten i den andres agerande, detta trots att dessa handlingar lättare misstolkas. I steg 

fyra eskalerar de fientliga attityderna och det finns endast ett rätt eller fel. Båda parter har 

svårt att känna igen sig i den andres anklagelser, samtidigt har de svårt att se något positivt 

hos den andre. Konflikten har nu gått från sakfrågans oenigheter till att angripa motpartens 

identitet och person. När detta sker avsiktligt och uträknat så går konflikten in i steg fem. I 

detta steg fokuseras det på att få motparten att tappa ansiktet offentligt. Insikten till den andres 

moraliska väsen omvärderas. I nästa steg övergår personangreppen till strategiska hot och 

situationen blir allt mer ohanterbar. Båda parter står under stark stress och deras agerande sker 

mer i panik än i kalkylerande beteende, dock finns en rädsla för vad som kan hända då hoten 

sätts i verket. I steg sju har motparten förlorat sitt mänskliga värde, det finns inte längre något 

hos denne att respektera. Däremot är båda parter medvetna om att i detta läge finns det inget 

att vinna längre, utan nu försöker varje part att bli den som får den minsta förlusten. På steg 

åtta har parterna kommit så långt i sitt tänk att motparten ska förintas, på ett eller annat sätt, 

dock finns det fortfarande en spärr för att ta till våld då den egna överlevnaden sätts främst. 

Har klivet till steg nio tagits finns det längre inga hämningar, nu ska motparten elimineras 

oavsett vad det egna straffet kommer att bli utav agerandet (Jordan 2002).  

Hakvoort (2012) lyfter skillnaden av att hantera en konflikt och att lösa den. Alla konflikter 

kan hanteras, dock kan inte alla lösas. Författaren menar att hur pedagoger tänker kring själva 

konflikterna påverkar hur de kommer att ta sig an hanteringen. Ses konflikten som något 

destruktivt och dåligt kommer den att hanteras på ett sätt, och ses den som något konstruktivt 

och att det kan komma något bra ur den så hanteras den på ett annat sätt. Hakvoort (2012) 

refererar till Thomas Jordan (2006) som delar upp konflikthantering i tre olika ansatser: 

maktbaserad-, rättighetsbaserad- och behovsbaserad ansats. I den maktbaserade ansatsen 

finns det någon som anses ha makten att bestämma hur konflikten ska lösas. I den 

rättighetsbaserade ansatsen finns det regler, rättigheter och principer som ska reglera 

konflikterna samt finnas som stöd för samtliga inblandade.  Den tredje ansatsen är den 

behovsbaserade, där dialogen mellan parterna söker sig fram till gällande behov, intressen 

och önskemål (Hakvoort 2012).  

Hakvoort (2012) refererar även till andra författare som också tar upp dessa ansatser, men 

som även har flera aktuella ingångar, så som den transformativa ansatsen. Denna ansats 

lägger fokus på det svårhanterliga i själva konflikten och inte på att lösa den. Författaren 

lyfter även att konflikthantering kan delas in i två olika delar, traditionell konfliktlösning och 

alternativ konfliktlösning. Det traditionella sättet att se på konflikter handlar om att en 



9 
 

konflikt är av negativ art, att den är destruktiv och behöver undvikas, att det finns en sanning 

och att den måste hittas, samt att det finns en tredje part som ska finna denna lösning. Denna 

del kan kopplas samman med både den maktbaserade ansatsen och den rättighetsbaserade då 

samtliga handlar om tvångsmakt. Enligt Hakvoort (2012) fokuserar den alternativa 

konfliktlösningen på processen, dialogen som pågår mellan parterna. Båda parter har sin 

uppfattning om vad som skett och i dialogen kan dessa upplevelser diskuteras och parterna 

kan komma fram till kompromisser som gör att ingen behöver välja sida. 

 

2.3 Konflikthantering i skolan  

Hakvoort (2012) hänvisar till Ellmin (2008) som menar att konflikter kan ha olika 

svårighetsgrader. Detta beror på när och hur åtgärder vidtas och kan relateras till Cohens 

konfliktpyramid (se nedan). Vid ideligen upprepade händelser av konfliktkaraktär bör 

förebyggande åtgärder organiseras så att resterande nivåer hamnar på hanterbar nivå. Denna 

nivå kan se olika ut beroende på skolans resonemang, agerande och hanterande av 

konflikterna. 

 

Figur 3: Cohens konfliktpyramid (Hakvoort 2012, s 36) 
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Med hänvisning till Cohens konfliktpyramid menar Hakvoort (2012) att denna kan ses som en 

bra grundtanke vid konflikthantering, och kanske framförallt inom skolans väggar. I botten, 

där pyramiden är som bredast ska mest energi läggas på att förebygga konflikter, se till att 

konflikter aldrig uppstår. Nästa nivå är att hantera de konflikter som ändå uppstår på ett 

konstruktivt sätt. För att detta ska lyckas menar författaren att det behövs utbildning, både för 

eleverna men även för lärarna. Den tredje nivån fokuserar på att hjälpa varandra med att lösa 

konflikter, att det ibland behövs en neutral part som kan fokusera på att få igång diskussionen 

igen mellan de berörda parterna. Fjärde nivån, eller toppen av pyramiden, handlar mer om att 

stoppa dispyten och se till att det beteende som visats mot varandra inte fortsätter. Denna nivå 

har egentligen ingenting med själva konflikten att göra, utan det handlar mer om rätt och fel 

gällande agerandet då diskussionen tagit slut (Hakvoort 2012). Hareide (2006) menar att 

formen på pyramiden visar att mest fokus ligger längst ner i pyramiden, där skolan bör lägga 

engagemang på olika övningar för att stärka kommunikations- och samarbetsförmågan hos 

eleverna. Detta resulterar förhoppningsvis i att eleverna själva lär sig att hantera konflikterna 

(nivå två), så att nivå tre och fyra med medling eller maktbaserade åtgärder ej behöver vidtas. 

Såväl Lind (2001) som Gunilla Granath (2010) framhäver att konflikter kan vara nyttiga då de 

hanteras på rätt sätt, eftersom de då ger människor chansen att se varandras lika värde trots att 

deras åsikter inte alltid överensstämmer. Detta kan i sin tur vara utvecklande och medföra en 

ökad ödmjukhet. Inom skolan förekommer ett flertal strategier för att motverka och hantera 

konflikter, så som kamratstödjande verksamhet och olika antimobbningsprogram med mera. 

Om exempelvis två elever hamnar i en öppen konflikt är det en naturlig följd att de vänder sig 

till en lärare och berättar vad som hänt. Detta kan leda till någon form av förhandling eller 

repressalier, vilket sällan leder till någon långsiktig lösning på problemet. Lind (2001) 

påpekar att lärare ofta försöker lösa konflikter genom att lägga fokus på det som redan hänt, 

och att elevernas känslor för det inträffade ibland hamnar i skymundan på grund av all fakta 

som projiceras.  

Enligt Robert Thornberg (2010) lär sig barn redan i förskoleåldern att lösa sina konflikter 

själva, utan att tillkalla uppmärksamhet från de vuxna. Här ligger dock social status och olika 

former av maktutövning till grund för konfliktlösningen, som snarare grundas på att vinna 

eller förlora, än utövandet av konstruktiva förhandlingar. Författaren menar därför att det är 

viktigt att så tidigt som möjligt lära barnen konflikthantering i enlighet med läroplanernas 

värdegrund. Här har pedagogen avgörande betydelse då dennes fostransroll och förmåga att 
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skapa goda relationer med eleverna genererar förutsättningar för konstruktiva lösningar 

(Thornberg 2010).  

Induktion och maktutövning är två begrepp som ofta nämns i samband med konflikthantering, 

menar Thornberg (2010). Induktion bygger på att den vuxne försöker förklara för eleverna 

varför vissa beteenden eftersträvas och andra ogillas, detta genom att exemplifiera logiska 

följder och konsekvenser som handlingar kan föra med sig. Fokus ligger även på att resonera 

om olika perspektiv, och att få de berörda barnen att förstå hur de själva skulle känna sig om 

de blev utsatta för liknande situationer. ”Induktion handlar om att tillsammans med de unga 

försöka inventera, utgå från, utmana och bygga vidare på deras sociala och moraliska 

kunskaper och värderingar” (Thornberg 2010, s 75). Maktutövning handlar däremot om att 

den vuxne använder sig av sin auktoritet och vuxenroll för att få barnen att lyda. Detta kan 

utföras med hjälp av exempelvis fysisk styrka, befallningar, hot eller lockelser. Det går inte att 

hårddra exemplen till att induktion bara är positivt i fostringssammanhang medan 

makutövning endast medför negativa konsekvenser, de flesta vuxna använder sig både av 

induktion och av maktutövning beroende på vilken situation de ställs inför. Thornberg (2010) 

hävdar att läraren har en oerhört viktig roll och att dennes fostransstil och förmåga att möta 

eleverna är förutsättningar för en konstruktiv konfliktlösning.  

 

2.4 Föräldrasamverkan  

Elsebeth Jensen & Helle Jensen (2008) hävdar att dagens lärare inte har den automatiska 

auktoriteten som förr följde med läraryrket, utan måste förlita sig på den egna kapaciteten 

gällande bland annat relationer, gränssättning och reflektion. Dessa styrkor förklarar Lars 

Erikson (2008) är viktiga för att kunna minska avståndet mellan skolan och hemmet. Skolan 

och hemmet bör ses som jämlikar då de har samma intresse i att eleven ska må bra och lära 

sig saker (Erikson 2008). Även Jensen & Jensen (2008) lyfter vikten av att läraren har en 

öppen och god dialog med hemmen. Denna öppenhet gäller såväl föräldrars chans att få prata 

om saker utan att det känns konstigt, men även att som lärare kunna acceptera sin 

yrkesprofessionalism (Jensen & Jensen 2008). Agneta Nilsson (2008) presenterar tre att-satser 

som kan hjälpa läraren att skapa ett gott samarbete med elevernas föräldrar och 

vårdnadshavare. Dessa är sammantaget att visa föräldrarna respekt, att lyssna och visa intresse 

för vad de har att säga, samt att bekräfta dem.  Som verksam pedagog behövs den 

yrkespersonliga integriteten, menar Jensen & Jensen (2008). För att kunna förhålla sig till sin 
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yrkesroll måste pedagogen vara personlig i sitt möte med föräldrarna. En lärare behöver visa 

tolerans och fördomsfrihet för att kunna involvera dem i elevens skolgång, samt att kunna se 

föräldrarna som jämbördiga samarbetspartners gällande eleven. Detta för att skapa en god 

relation som primärt kan hjälpa elevens lärande, och ett bra samarbete främjar även elevens 

utveckling och välbefinnande. En bra relation mellan föräldrar och lärare gynnar alltid eleven, 

men hamnar denne i konflikter, bråk eller på något annat sätt mår dåligt är det extra viktigt att 

det finns en bra relation mellan skolan och hemmet (Jensen & Jensen 2008).  

 

2.5 Medling 
Såväl Kolfjord (2010) som Lind (2001) och Hareide (2006) anser att det är viktigt att 

tillvarata barnens egna förmågor att lösa konflikter, detta genom att en opartisk person hjälper 

de berörda att komma fram till en ömsesidig och acceptabel överenskommelse. I medling är 

processen lika betydelsefull som det slutliga målet, och metoden bygger inte på rätt eller fel, 

eller på etiska ställningstaganden. Inom medling läggs lika stor fokus på känslorna hos 

berörda parter som delgivandet av vad som har hänt. Grundtanken bakom denna metod är att 

det är en förutsättning för eleverna att såväl få sina känslor bekräftade som att få vara med och 

skapa förslag på lösningar, då det är mer motiverande än delegerande utan egen medverkan. 

Kolfjord (2010) och Hareide (2006) menar dessutom att kamratmedling samverkar med 

skolans målformuleringar gällande inkludering, demokrati och lärande, och att det kan bidra 

till en ökad gemenskap då barnen anses som kompetenta att hantera sina konflikter. Hareide 

(2006) anser dessutom att undervisning i konflikthantering borde vara ett lika självklart inslag 

på schemat som skolans obligatoriska ämnen. Författaren poängterar att konflikter ofta 

resulterar i olika påföljder och straff, eller förbises eller bortförklaras med hänsyn till 

händelser i det förflutna, så som exempelvis svåra uppväxtförhållanden. Här är det viktigt att 

inte bara tala till eleverna utan även med dem. Även allvarliga händelser kan lösas 

konstruktivt med hjälp av medling och med tron på att de inblandade kan komma fram till en 

lösning (Hareide 2006). 

Enligt Kolfjord (2009) menar vissa medlingsstilar att om barnen säger förlåt innan konflikten 

är utredd kan obalansen stärkas istället för att jämställas. Olika konflikter kräver olika 

lösningar, och beroende på vilken allvarlighetsgrad konfliktens art är; trakasserier, mobbning, 

kränkning eller diskriminering krävs olika strategier att närma sig problemet. Författaren tar 

även upp problematiken kring barn och ungas medling då kritik kring förståelse för 
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konflikters dimensioner inte är färdigutvecklad, och att de därför inte kan hantera de svårare 

konflikterna utan en vuxens hjälp. Skolverket (2011) framhäver att eleverna inte ska  

” […] användas som medlare eller kamratstödjare med uppgift att fungera som de vuxnas 

ögon och öron” Skolverket 2011, s 24). 

 

2.6 Sammanfattning 

Tidigare forskning verkar vara enig om att en konflikt är en subjektiv företeelse och det är 

svårt att finna en egentlig begreppsdefinition. Konflikter uppstår då det finns motsättningar i 

ett förhållande, och då människors mål och de metoder som används för att uppnå dessa 

kolliderar. Som nämnts finns olika dimensioner av konflikter och det är med utgångspunkt 

från dessa som beslut fattas över hanteringen. Utifrån Cohens konfliktpyramid och Glasls 

eskalationstrappa kan pedagogen lokalisera var konflikten befinner sig och kan på så sätt sätta 

in rätt åtgärder. Här har pedagogen en framträdande roll för de involverade eleverna, och även 

hur samarbetet mellan skola och hem ser ut har betydelse för hur konflikten kommer att 

hanteras. Många skolor arbetar dessutom med kamratmedling, eftersom metoden kan anses 

som ett steg på vägen mot elevers demokratiska rättigheter. 

Ovanstående resonemang kommer att behandlas vidare under teorikapitlet, för att sedan 

användas som analytiska verktyg i den empiriska delen. Som nämnts i inledningen av 

uppsatsen finns det mycket information att tillgå inom begreppet mobbning, medan allmänna 

dispyter som faller utanför denna definitionsram ej får lika mycket fokus. Våra intentioner är 

därför att lyfta aspekten av konflikthantering genom att sätta tidigare forskning i relation till 

yrkesverksamma pedagogers tänkta hantering utifrån fiktiva situationer. Vi har även gjort ett 

medvetet val gällande skolornas storlek och utformning för att se om det förekommer 

påvisbara nyanser i tillvägagångssätt och reflektioner.  
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3. ANALYSREDSKAP  
 

Genomgång av tidigare forskning har resulterat i ett antal teoretiska begrepp, vilka har gett 

oss inspiration till tolkningen av det empiriska materialet. Konflikthantering kan exempelvis 

hanteras med hjälp av Jordans (2006) tre olika ansatser. Dessa har presenterats tidigare i 

uppsatsen, men kommer att få större utrymme i detta kapitel då tanken är att använda dem i 

analysarbetet av de båda intervjuerna angående de tre fiktiva fallen. 

Den första ansatsen är den maktbaserade ansatsen. Denna anses vara förhärskande då en 

tredje person tar över själva beslutsfattandet och bestämmer hur konflikten ska lösas. De 

berörda parterna får acceptera denna tredje persons beslut utan att själva fått vara med och 

framföra sina tankar och erfarenheter kring det som upplevts. Denna ansats kan, enligt Jordan 

(2006) vara att föredra då konflikten behöver lösas snabbt, dock ställs det här höga krav på 

den tredje personens förmåga att läsa av situationen. Vilka motiv har denna tredje person för 

att nå en lösning, och hur påverkar det de berörda?  

Den rättighetsbaserade ansatsen är en följd av önskade förändringar för att förbättra den 

maktbaserade ansatsen. Genom att använda sig av den här ansatsen arbetas olika regler och 

förhållningssätt fram, detta för att alla ska vara medvetna om vad som gäller och samtidigt för 

att skydda de som inte kan svara upp för sig själva. Det svåra med att arbeta utifrån den här 

ansatsen är att formulera förhållningsreglerna så att de kan användas i alla situationer. Jordan 

(2006) förespråkar den här ansatsen då konflikten nått ett visst stadium där endast ett fåtal 

lösningar kan erbjudas, som till exempel vid kränkande särbehandling där eventuellt 

skadestånd betalas ut. Detta är ingen optimal lösning då konflikten inte får en egentlig lösning 

utan enbart ett avslut. 

Den tredje och sista ansatsen är den behovsbaserade ansatsen, som är ett resultat av att de 

båda andra ansatserna lämnar många konflikter olösta. Tanken bakom denna ansats bygger på 

lösningar och möjliggörande för fortsatta goda relationer. Detta nås genom dialoger där 

parternas upplevelser, önskemål och behov synliggörs och beaktas. Dessa dialoger kan 

komma att se väldigt olika ut beroende på vilken typ av konflikt det gäller, samt vilka 

individerna är (Jordan 2006).  

Det finns en fjärde ansats som Hakvoort (2012) nämner, den transformativa ansatsen, Denna 

är det andra författare än Jordan (2006) som tagit fram, och fokus ligger på det svårhanterliga 
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i själva konflikten. Vi har valt att inte använda oss av den fjärde ansatsen, dels för att den 

ursprungligen är anpassad för vuxnas relationer, men även för att den inte skulle tillföra något 

för vår studie då den fokuserar på hur personen i konflikten känner sig och inte på hur 

hanteringen av konflikten går till.  

Vidare har vi funnit begrepp som visar på olika strategier som läraren använder sig av vid 

hanteringen av konflikter. Strategibegreppet kan ha olika definitioner beroende på sitt 

sammanhang. I denna uppsats ser vi till de övergripande metoder som pedagogerna använder 

sig av vid konflikthanteringen. Dessa strategier kommer att korreleras mellan informanternas 

tilltänkta handlingssätt gällande respektive fall. Sedan kommer dessa analyseras och relateras 

till tidigare forskning, däribland Cohens konfliktpyramid och Glasls eskalationstrappa. 

Cohens pyramid är uppdelad i fyra olika nivåer som enligt Hakvoort (2012) behöver få olika 

stor beaktande av skolans pedagoger vid tankar kring konflikter. Med hjälp av Glasls 

eskalationstrappa kan pedagogen lokalisera var konflikten befinner sig och hur allvarlig den 

är. Detta för att sedan kunna sätta in rätta åtgärder. 

Vi har efter våra intervjuer kunnat konstatera att föräldrasamverkan har en avgörande 

betydelse i lärares sätt att tänka kring konflikthantering. Utifrån detta faktum ämnar vi se 

närmare på hur tankarna kring detta samarbete kan se ut från ett lärarperspektiv. Vi avser att 

reda ut hur våra informanter tänker kring bemötandet av föräldrar, vidtas olika 

tillvägagångssätt beroende på vad saken gäller och beroende på vem föräldern är? Zeki Yalcin 

(2010) skriver om kalkylerbarhetsbegreppet, vilket kan liknas med hur planeringen kring 

handlandet blir avgörande för resultatet. Som parallell till detta resonemang undrar vi om det 

finns tankar kring olika förfaringssätt som gör att läraren väljer ett sätt som är anpassat för 

just den föräldern? Dessa frågor ämnar vi utveckla i vår diskussionsdel. 
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4. METOD 

 

Det här kapitlet inleds med en redogörelse över metod och metodologi. Vidare följer en 

beskrivning av undersökningens genomförande samt en motivering till vårt val av de 

medverkande skolorna. Avslutningsvis beskrivs vår bearbetning av observationerna och en 

diskussion förs kring validitet och etiska principer.   

 

4.1 Metodologi 

Vår studie bygger på ett intresse för att förstå och tolka sociala interaktioner, vilket enligt 

Ingrid Westlund (2009) kännetecknar den hermeneutiska tolkningsprocessen. Författaren 

menar att denna metodologi är att föredra då syftet med forskningen är att ta del av 

informanternas egna erfarenheter och tankar, exempelvis vid situationer som uppkommer i 

skolan. Detta intresse för djupgående analyser är enligt Martyn Denscombe (2009) ett 

utmärkande drag för kvalitativ forskning. Författaren betonar även att kvalitativa studier 

kännetecknas av att kunskap skapas utav människor och att denna forskning bygger på 

förmågan att gestalta andras perspektiv på omvärlden (Denscombe 2009). 

Torsten Thurén (2008) menar att hermeneutiken kan vara till god hjälp då vårt förnuft inte är 

tillräckligt för att förstå en annan människas agerande. Detta kan i våra ögon kännas ologiskt 

eller irrationellt, vilket beror på att vi människor upplever saker olika. Författaren anser därför 

att empati är ett viktigt komplement till sinnenas observationer och rationella slutsatser. 

Thurén (2008) framhäver dock att hermeneutiska tolkningar påverkas såväl av dess kontext 

som av forskarens förförståelse och värderingar.  Enligt författaren är ”[e]tt […] växelspel 

mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik, mellan del och helhet” en del av 

en hermeneutisk cirkel (s 61). Med detta menar han att ovanstående faktorer kompletterar 

varandra i en ständig utvecklingsprocess, där större erfarenhet bidrar till bättre förförståelse 

och ett mer nyanserat tolkningssätt (Thurén 2008).  

Precis som Svensson (2010) och Denscombe (2009) skriver så inleds analysen av det 

empiriska materialet redan under intervjun. Kroppsspråk, mimik och tonläge beaktas, och som 

forskare gäller det att kunna ”läsa mellan raderna”, då även det som inte uttalas i ord har 

betydelse för analysprocessen. Som nämnts innan har även forskarens förförståelse betydelse 

för hur tolkningen av materialet kommer att ske. Emellertid kan denna ändras under 



17 
 

processens gång, då ny kunskap om ämnet träder fram. Svensson (2010) menar att forskarens 

subjektivitet i analysarbetet har stor betydelse för resultatet. Många sidor transkribering ska 

gås igenom och forskaren måste ta ställning till vad som ska behållas respektive sovras bort.  

  

4.2 Undersökningens genomförande 

Enligt Denscombe (2009) är det en fördel att samla flera informanter då diskussionen kan ge 

en bredare och större variation av erfarenheter. Vi har därför valt att använda oss av 

gruppintervjuer för att samla in det empiriska materialet, eftersom syftet med vår studie är att 

få en enhetlig bild av pedagogernas synpunkter. Gruppintervjuerna är av semistrukturerad 

karaktär, då de bygger på en utgångspunkt i tre fiktiva fall, men ändå erbjuder flexibilitet i 

informanternas utveckling av svaren. Det är i interaktionen mellan informanterna som den 

relevanta informationen framkommer, och de stimulerar varandras fortsatta tankar. Vår roll 

som moderatorer kommer mer att vara som medhjälpare till att diskussionen fortsätter än att 

ställa rätt frågor (Denscombe 2009). I och med detta metodval ville vi även maximera den 

analytiska möjligheten, till skillnad från exempelvis enkätundersökningar, där informanternas 

svarsmöjligheter blir betydligt mer begränsade. Denscombe (2009) menar att i de 

semistrukturerade är området som ska beröras det enda som på förhand är fastställt, frågorna 

är därigenom öppna, och en medförd frågeguide används endast som en checklista. Enligt 

författaren kan emellertid efterarbetet till gruppintervjuer bli tidskrävande då transkriberingen 

av ljudmaterialet ibland upplevs som besvärlig. Det beror bland annat på att informanterna 

kan prata i munnen på varandra, men även kodningen av materialet kan ta tid (Denscombe 

2009). Följande resonemang var något vi själva uppmärksammade då vi skulle sammanställa 

våra intervjuer. Dessa var stundtals mycket livliga och vid flertalet tillfällen var det svårt att 

urskilja den enskilde informantens yttranden. 

Inför våra gruppintervjuer förde vi diskussionen mellan varandra vad som torde vara det 

optimala sättet att dokumentera. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att ljudupptagning i form 

av digitala bandspelare är bra redskap vid intervjuer, detta för att inspelningarna snabbt kan 

föras över till datorn och sedan transkriberas. Författarna förespråkar även videokameran då 

alla gester, tveksamheter och andra synliga rörelser finns dokumenterat, emellertid kan 

informationen bli omfattande och det kan bli svårt att se det viktiga för studien (Kvale & 

Brinkmann 2009). Vi valde därför att spela in pedagogerna med hjälp av en mp3-spelare. 

Detta med motiveringen att en videokamera kan komma att kännas alltför obekväm för 
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pedagogerna, och att enbart föra anteckningar kunde bli för knapphändigt för oss att 

analysera.  

För att kunna utföra och presentera studien på ett överskådligt sätt valde vi att presentera 

fallen utifrån kategoriseringarna genus, makt och etnicitet, vilka låg till grund för en 

pedagogisk diskussion. Vi valde att båda närvara vid gruppintervjuerna för att försäkra oss om 

att inte förlora någon relevant information. I förväg hade vi bestämt vem av oss som skulle 

presentera respektive fall, men att gemensamt hjälpas åt med följdfrågorna, då dessa hade en 

uteslutande semistrukturerad karaktär. Gruppintervjuerna resulterade i en sammanlagd 

tidsåtgång på cirka tre timmar och utfördes på två skolor med tre deltagande pedagoger vid 

varje tillfälle. De medverkande är alla kvinnor med en medelålder på 40 år och mångårig 

erfarenhet inom sitt yrke.   

 

4.3 Urval 

För att få ett vidare perspektiv på vår studie har vi valt att utföra denna på två kontrasterande 

skolor, dessa är av olika storleksgrad samt belägna i olika kommuner. Skolorna har kommit 

till vår kännedom genom tidigare arbeten och det finns en god relation mellan oss och 

pedagogerna, vilken antogs kunna underlätta intervjuerna.  

Urvalsprincipen för en fallstudie bygger enligt Denscombe (2009) på aktiva val gällande de 

fall som ska granskas. Författaren framhäver att urval ibland grundas av bekvämlighet, vilket 

vi kan hålla med om. Vårt syfte var dock att utnyttja redan skapade kontakter, med 

målsättning att underlätta en avslappnad och innehållsrik diskussion.  

 

4.4 Databearbetning och analys av gruppintervjuer 

Som nämnts tidigare menar Denscombe (2009) att efterarbetet till gruppintervjuer kan bli 

tidskrävande på grund av den omfattande transkriberingen. Även Steinar Kvale & Svend 

Brinkmann (2009) belyser svårigheten med att skriva ut intervjuer, då denna process ger 

upphov till en rad tolkningsmöjligheter av det muntliga språket. Den som läser utskriften går 

såväl miste om visuella uttryck, så som informanternas kroppsspråk och blickar, men även 

auditiva uttryck, där röstläge och tonfall kan ha betydelse för sammanhanget. Gällande 

återgivningen av verbala uttalanden ställs forskaren inför en rad beslut, vilka enligt Kvale & 
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Brinkmann (2009) bör grundas utifrån forskningens syfte.  Här gäller det exempelvis att ta 

ställning till om utskriften ska få en tal- eller skriftspråkig karaktär, samt hur exempelvis 

pauser och känslomässiga uttryck så som suckar och glädjeyttringar ska återges (Kvale och 

Brinkmann 2009). Michael Tholander och Asta Thunqvist Cekaite (2009) menar att det är 

viktigt att vara så omsorgsfull som möjligt vid transkriberingen, vilket innebär att det inte är 

tillräckligt att återge vad som berättas, utan att det även bör framkomma hur det berättas. För 

att underlätta transkriberingen finns konventioner, där olika symboler används för att 

rubricera händelser i intervjusituationen. 

I vårt fall resulterade de båda gruppintervjuerna i 34 sidor transkriberad text. Denna är 

återgiven så exakt som möjligt, med informanternas egna ord, och med skratt, pauser med 

mera väl markerade. Vid transkribering utifrån en konventionsmall kan till exempel ett ord 

som uttalas högt skrivas med stora bokstäver, skrattljud markeras med ordet ”heh” och så 

vidare. Vi valde emellertid att frångå hantering av symboler, då vi ansåg att denna process 

skulle ta mycket tid i anspråk såväl vid inskrivningen som vid analyseringen. I stället skrev vi 

ut alla händelser inom parantes för att få ett bra flyt i texten, och direkt kunna se innebörden 

av det skrivna, exempelvis (skrattar högt) (suckar djupt) (hummar instämmande) som är en 

beskrivning av känslolägen för att förtydliga citat, och dessa tre punkter … är en markering av 

eftertänksamma pauser. För att underlätta bearbetningen sammanfattades sedan texten utifrån 

de tre fiktiva fallens mest väsentliga delar, vilket resulterade i nio sidor från de ursprungliga 

34. Längre citat komprimerades härmed till koncisare och kärnfullare meningar, och därefter 

kunde pedagogernas tankegångar på de olika skolorna analyseras och jämföras.  

 

4.5 Validitet 

Enligt Svensson (2010) är det viktigt att forskaren är tydlig i sin redogörelse över metod och 

metodologiska svårigheter genom att vara ifrågasättande, teoretiserande och kontrollerande. 

På så vis ökar objektiviteten i och med att läsaren kan bilda sig en uppfattning om studiens 

relevans och autenticitet. Författaren jämställer reliabilitet med tillförlitlighet och validitet 

med kunskapskontroll, men menar att dessa termer inte alltid är brukbara vid kvalitativ 

forskning (Svensson 2010).  

Som vi nämnt tidigare har vi i våra gruppintervjuer varit två som intervjuat, detta för att vidga 

våra tolkningar av den information som framkommit. Vi har kunnat diskutera med varandra 
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om vad det var som framkom under gruppintervjuerna och har på så sätt fått ett mer 

tillförlitligt resultat i analysen.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Redan i ett tidigt skede tog vi första kontakten med de utvalda pedagogerna för att få ta del av 

deras tankar kring det aktuella ämnet. Därefter fattades beslutet att genomföra 

gruppintervjuer, och vi tog återigen kontakt med de berörda parterna. Då vi ansåg att det var 

lättast att förklara vår studie genom muntlig kontakt, ringde vi till de pedagoger vi önskade få 

med i våra gruppintervjuer och förklarade vad vår undersökning skulle handla om. Vi 

berättade även hur intervjuerna skulle utföras, och utifrån informationen fick de sedan ta 

ställning till om de ville medverka i vår studie.  

I enlighet med Vetenskapsrådets God forskningssed (1:2011) har informationen till berörda 

parter varit så upplysande som möjligt, vi har valt att berätta vår tanke med studien och hur vi 

önskade få hjälp av de aktuella pedagogerna. Som sig bör var även informationen angående 

deltagandet i studien tydlig; att den var på frivillig basis och att pedagogerna, även efter att de 

gett sitt samtycke, har rätten att avbryta intervjun. Informationen har även innefattat den 

sekretess som från forskarens sida är bruklig, vilket bland annat innebär kännedom om vad 

den anonymitet som deltagande i studien innebär. Upplysning har dessutom getts angående 

hanteringen av informanternas intervjusvar, samt att dessa efteråt kommer att förstöras så 

ingen annan kan ta del av diskussionen.  
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5. PEDAGOGERS TANKAR OM KONFLIKTHANTERING 

 

Nedan följer en presentation av intervjuerna samt vår analys av dessa. För att skapa struktur i 

vårt arbete har vi valt att dela upp kapitelrubrikerna efter olika tematiseringar.  

 

5.1 Empiri 

Empiri bygger på faktiska händelser och kan av forskaren studeras såväl direkt genom 

observationer, som indirekt genom subjektiva tolkningar. Empirin utgör en betydelsefull 

grund för förståelse över vad som sker ”under ytan”, vilket sedan utvecklas och analyseras 

med hjälp av teorin. Vid dessa studier ställs forskaren inför en mängd funderingar och beslut 

gällande genomförande, eventuella svårigheter som kan uppstå samt vilken typ av slutsatser 

som förväntas (Svensson 2010). 

I denna del av uppsatsen presenteras resultatet av gruppintervjuerna samt vår analys av dessa. 

Forskning kan sällan ske objektivt, och det går inte att förneka att vår förförståelse ligger till 

grund för såväl ämnesval som våra försök att göra kvalitativa tolkningar av intervjuerna. 

Förförståelse kan enligt Svensson (2010) bygga på såväl teoretiska som praktiska kunskaper. 

Erfarenheten av att ha varit studerande både på grundskole-, gymnasie- och universitetsnivå i 

kombination med de konkreta situationer vi ställts inför som verksamma pedagoger har en 

betydelsefull roll för hela studien. Dessa faktorer kommer att påverka vår analys på ett helt 

annat sätt än om vi valt ett ämne där vi saknar förkunskaper.  

De tre olika fallen kan läsas i sin helhet nedan: 

 Fall 1 (Makt) 

Två pojkar, tio år gamla, hamnar i en muntlig dispyt angående en händelse på 

fotbollsplanen. Den ena av dem ”Johan” är känd för att ofta hamna i svårlösta 

konflikter, medan ”Olle” är mer verbal och bra på att medla. I denna situation spårar 

det dock ur då Johan skriker ”jävla missfoster” till Olle som tar detta som ett 

personligt angrepp, då han är harmynt. Olle börjar gråta och springer in till er.  
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 Fall 2 (Etnicitet) 

”Josef”, sju år, springer in till er och berättar att ”Stina” sagt att hennes pappa tycker 

att han och hans familj, som är Romer, är ett ”jävla pack”. 

 

 Fall 3 (Genus) 

”Emil”, tolv år, vill inte vara med killarna på rasten, utan ansluter sig hellre till 

tjejernas aktiviteter. Detta leder till att han blir kallad ”fjolla” av de andra killarna och 

därför börjar tvivla på sin egen könsroll. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika skolorna och deras arbetssätt. Sedan kommer vi 

att redovisa resultatet från gruppintervjuerna och sätta pedagogernas svar i relation till vad 

som framkommit inom tidigare forskning. Vi kommer även föra en diskussion över de 

teoretiska begrepp vi introducerat. Vår grundtanke var att hantera varje fall enskilt, men då vi 

vid analysen upptäckte att pedagogernas tankegångar inte skilde sig nämnvärt mellan de olika 

fallen har vi istället valt att presentera resultatet utifrån följande tematiseringar: Allmänna 

tankar om konflikter, genus, makt, etnicitet, elevens perspektiv, dokumentation, 

föräldrakontakt, medling samt förebyggande åtgärder. 

5.1.1 Skola A 

Skola A är en relativt stor skola belägen i mellersta Sverige. Här går cirka 700 elever från 

förskoleklass till årskurs nio. Pedagogerna på denna skola arbetar inte som klasslärare, utan 

eleverna är i stället indelade i arbetsenheter utifrån de skolår de tillhör. Arbetssättet är så 

tillvida ämnesrelaterat, vilket innebär att en pedagog undervisar i exempelvis svenska, 

engelska och samhällsorientering. På den enheten där vi har utfört vår intervju går cirka 80 

elever i årskurs 3-5, som handleds av fem mentorer och tre fritidspedagoger. På skolan finns 

även ett trygghetsteam som arbetar övergripande mot mobbning och kränkande behandlingar. 

I övrigt utses kamratelever samt en vuxenstödjare på varje enhet, men antimobbningsprogram 

saknas på grund av bristande ekonomiska resurser.  

5.1.2 Skola B 

Skola B är en skola belägen på landsbygden, också den i mellersta Sverige. Där går cirka 100 

elever från förskoleklass till årskurs sex, och varje klass har sin egen klasslärare. På skolan 

finns även flera fritidspedagoger som delvis har sin tjänst i klasserna. Skola B följer 

programmet Olweus och har liksom skola A ett trygghetsteam som arbetar förebyggande mot 
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mobbning och kränkande behandling. I övrigt är livskunskap ett obligatoriskt ämne, där 

eleverna bland annat får utföra olika övningar för att lära sig att ta ställning och agera 

kamratligt i olika situationer. Denna skola arbetar däremot inte med kamratstödjare, eftersom 

de menar att detta tankesätt innebär att ett för stort ansvar läggs på barnen.  

 

5.2 Allmänna tankar om konflikter 

Personalen på de båda skolorna poängterar att uppkomsten till de flesta konflikter sker i 

situationer där det inte finns så mycket personal i närheten, så som på idrotten, i 

omklädningsrummet eller vid olika förflyttningar. På rasterna är förekomsten av konflikter 

något högre än på lektionstid, vilket kan röra sig om regelbrott, att någon inte får vara med att 

leka och så vidare. Rastvakterna har en motverkande effekt, men ibland uppstår situationer då 

de ansvariga vuxna hunnit ut medan några av barnen fortfarande befinner sig i kapprummet. 

Även matsalen är en plats för upphov till osämja, exempelvis genom att vissa barn känner sig 

utanför då de inte vet vilka de ska sitta med. Pedagogerna på de båda skolorna nämnde att 

matsalssituationen är den del som de arbetade mycket med gällande förebyggande åtgärder. 

Skola B låter eleverna ha bestämda platser kring bordet, dessa platser har pedagogerna 

bestämt för att undvika eventuella konstellationer. Skola A däremot har ett sådant system i 

matsalen att eleverna inte kan sitta vid samma bord varje dag. För att undvika konflikter av 

utfrysningskaraktär har de matgrupper som sitter tillsammans. Dessa matgrupper är indelade 

av pedagogerna som, även de, menar att de vet vilka konstellationer som fungerar. 

 Båda skolorna har samma tankar kring det förebyggande arbetet gällande konflikter i 

matsituationer, dock har de löst det på olika sätt utifrån de möjligheter skolpersonalen har. 

Pedagogerna konstaterar i intervjuerna att konflikterna reducerats i och med att eleverna blivit 

indelade i dessa matgrupper eller fått bestämda platser. Här ser vi att Cohens konfliktpyramid 

stämmer, då det största arbetet bör läggas på förebyggande åtgärder. Vi ser emellertid att 

pedagogerna på de båda skolorna använder sig av sin makt som ”bestämmande vuxna” då de 

beslutar hur eleverna ska grupperas. Vi relaterar detta arbetssätt till Jordans maktbaserade 

ansats trots att det inte gäller en pågående konflikt.  Denna ansats anses, enligt flera forskare 

(bl.a. Hakvoort 2012 och Jordan 2006) vara föråldrande då elever idag ska ha inflytande på 

sin skolgång. Hur skulle pedagogerna kunna tänka annorlunda för att få med eleverna i detta 

arbete? Dessa tankar ämnar vi utveckla vidare i den avslutande diskussionen. 
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5.3 Genus 

Ur ett genusperspektiv menar samtliga pedagoger att det går att urskilja mönster gällande tjej- 

och killkonflikter. De förstnämnda grundas generellt av utfrysning genom exempelvis blickar 

och gester. Tjejer pratar vanligtvis mer bakom ryggen på varandra till skillnad från killar som 

ofta är mer rakt på sak. Deras konflikter kan istället handla om fysiska saker, så som 

fotbollsregler, val av klubba och liknande. I de fall konflikter uppstår mellan parter av motsatt 

kön grundas dessa ofta av kontaktsökande eller bekräftelse, genom att en kille exempelvis 

provocerar en tjej genom att dra henne i håret.  

Bliding (2007) framhäver att barnens relationsskapande är tydligt genusrelaterat, och att 

eleverna oftast integrerar med kompisar av samma kön. Förtattarens resonemang står i 

kontrast till det som framkommer vid våra intervjuer. Att killar och tjejer leker tillsammans är 

en naturlig del på de båda skolorna, och det är ingen som dömer barnen för det. Om 

situationer liknande fall tre trots allt skulle uppstå är skolorna överens om vikten av att såväl 

prata med de inblandade som att föra en mer allmän diskussion i klassen, detta utan att peka 

ut de berörda parterna. Beroende på elevernas respons menar skola A att de eventuellt skulle 

arbeta med förebyggande arbete i tjej- och killgrupper. Här anser pedagogerna att det är 

oerhört viktigt att informera föräldrarna att det handlar om allmänna jargonger, och inte 

behöver beröra just deras barn. Denna föräldrakontakt handlar om generell information, och 

är ej en önskan om ett aktivt deltagande i uppklarandet av situationen.  Pedagogerna väljer att 

vända sig till samtliga föräldrar för att på så sätt vidga vyerna och uppmärksamheten så 

liknande händelser kan stävjas redan innan någon far illa.  

 

5.4 Makt 

Samtliga pedagoger menar att det finns vissa konflikter som barnen måste lära sig att hantera 

själva. Det kan till exempel röra sig om situationer där barn kommer och rapporterar vad 

andra sagt. I sådana lägen kan det vara bra om de själva frågar varför något hänt, eller berättar 

att tycker det känns jobbigt. Pedagogerna är emellertid noga med att poängtera att de absolut 

inte blundar för sådana konflikter, men att det finns lägen då de däremot håller sig lite i 

bakgrunden. Flera av våra författare som finns med i den tidigare forskningen påpekar 

detsamma, att eleverna behöver lära sig att lösa konflikter själva men till en början med stöd 

från pedagogerna. Även nivå två i Cohens konfliktpyramid bygger på att eleverna ska klara av 

att lösa vissa typer av konflikter själva. Men för att lyckas med detta är både elever och lärare 
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i behov av utbildning, eftersom konflikthantering inte är något som alla redan är kompetenta 

till. Thornberg (2010) poängterar att det är viktigt att så tidigt som möjligt lära barnen 

konflikthantering i enlighet med läroplanernas värdegrund. Enligt författaren lär sig barn 

tidigt att lösa sina konflikter själva, utan att tillkalla uppmärksamhet från de vuxna. Ofta 

ligger social status och olika former av maktutövning till grund för konfliktlösningen, som 

snarare bygger på att vinna eller förlora, än att utföra konstruktiva förhandlingar.  

Pedagogerna på de båda skolorna menar att konflikter ofta grundas av grupptryck och spel 

mellan barnen. På skola B pratas det om en ”klick- och svanseffekt”, där någon eller några 

bestämmer och andra kanske inte är så aktiva, men ändå hänger på utan att försöka förhindra 

det som sker. Om detta uppkommer menar pedagogerna på skola B att det kan vara bra att 

bryta effekten genom att konfrontera eleverna enskilt för att undvika att de hittar styrka från 

varandra. Detta resonemang kan relateras till Salmivalli & Willför Nyman (2007) som 

framhäver vikten av att även nå de passiva deltagarna.  

Enligt Thornberg (2010) har pedagogen en avgörande betydelse då dennes fostransroll och 

förmåga att skapa goda relationer med eleverna genererar utgångspunkter för konstruktiva 

lösningar. Beroende på hur pedagogerna agerar vid hanteringen av konflikter kan deras 

handlande kopplas till författarens båda begrepp induktion och maktutövning. I våra intervjuer 

framkom det att pedagogerna försöker vägleda eleverna genom de oenigheter som finns, detta 

kan genom användning av induktionsbegreppet visa sig i form av olika exempel på 

uppföranden och vilka konsekvenserna blir av dessa.  Maktutövning handlar däremot mer om 

hot och lockelser, där pedagogen använder sig av sin auktoritet för att få eleverna dit denne 

vill. Exempel på denna form av konflikthantering framkommer på skola B, där en av 

pedagogerna vid ett tillfälle konstaterar att ”jag tror att jag skulle hota lite grann, att om jag 

hör det här en gång till då kommer jag gå vidare med det”. 

Enligt Kolfjord (2009) är de interpersonella konflikterna lättast att upptäcka, då de bygger på 

exempelvis knuffar och laddade ordväxlingar. Konflikter liknande fall ett som utspelas på 

fotbollsplanen är något som är vanligt förekommande på de båda skolorna, och ingen av de 

tillfrågade pedagogerna reflekterade under intervjuns början över att just denna konflikt 

berörde en kille som är harmynt. Skola B framhäver att konflikterna vanligtvis inte utmynnar i 

en hård ordväxling, men när de väl gör det så är det oftast befogat. Skola A menar att fula ord 

inte är så laddade längre och att de ofta kommer omedvetet utan att barnen egentligen vet vad 

de betyder. Pedagogerna på skolan kommer i denna diskussion fram till att laddade ord så 
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som ”damp”, ”cp” eller ”missbildad” ibland används som rena skällsord, och att det i det 

aktuella fallet inte alls behöver ha att göra med den utsatta killens harmynthet. Även olika 

svårigheter och diagnoser kan, enligt skola A, vara en bidragande orsak till ett hårt språkbruk, 

då pedagogerna menar att dessa barn generellt har en bristande impulsivitetskontroll. 

Intrapersonella konflikter skulle då, enligt Kolfjord (2009) vara vanligt hos de utåtagerande 

barnen eftersom de ofta kämpar med ångest och aggressionsproblem.  

Skola A konstaterar en komplexitet över de elever som har en diagnos. På skolan går ett par 

elever som punktmarkeras eftersom de ”hettar till” väldigt snabbt. En av dessa kom ny till 

skolan och tog i och med detta på sig en stöddig roll. Eleven i fråga ville egentligen bryta den, 

men vågade inte av rädsla för vad de andra skulle tycka. Pedagogerna påpekar att det är 

vanligt att barnen känner att ”de inte vill vara en sån där som har en svans efter sig” (den 

punktmarkerande pedagogen ses här som svansen) eller ”jag vill inte vara sån här, men alla 

förväntar sig att jag ska vara det”. Det är därför viktigt att så snabbt som möjligt försöka 

upptäcka och bryta dessa mönster. Här påpekas såväl vikten av att ta stöd från kollegorna som 

att hålla en god och tät föräldrakontakt.  

 

5.5 Etnicitet 

Pedagogerna på de båda skolorna var eniga gällande hanteringen av fall två. Samtliga anser 

att denna konflikt är svårhanterbar då den grundas av motsättningar från föräldrarnas sida, 

vilka de förmedlar vidare genom sina barn. Skola B framhäver betydelsen av att berätta för 

Josef att det Stinas pappa sagt inte är acceptabelt, trots att uttrycket kommer från en vuxen. 

Det är dessutom av stor vikt att även förklara för Stina att oavsett vad hennes föräldrar anser 

är det inte rätt av henne att säga så.  

Vid samtal hem går det i fall två att koppla till diskrimineringslagen, även om alla pedagoger 

är överens om att detta samtal kräver en noggrann förberedelse på grund av det känsliga 

ämnet. Dessa förberedelser handlar bland annat om vilka strategier som behöver användas, 

exempelvis hur samtalen ska läggas upp beroende på vilken förälder som ska konfronteras. 

Här kalkylerar pedagogerna noga innan samtalet inleds, detta för att minska eventuella 

onödiga konflikter samt för att få fram budskapet i det allvarliga. Skola B menar att det är 

minst lika viktigt att kontakta den utsatta killens föräldrar, eftersom han kan ha känt sig 

mycket ledsen och kränkt över det inträffade. I övrigt visas ingen skillnad i pedagogernas 

tankar kring dessa typer av konflikter jämförelsevis med andra konflikter. Pedagogerna väljer 
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även i dessa situationer att först samtala med de berörda eleverna för att få ta del av deras 

upplevelser, vilket stämmer överens med nivå tre i Cohens konfliktpyramid. Det fortsatta 

arbetet sker utifrån Jordans behovsbaserade ansats eftersom det är en tredje part, pedagogen, 

som tar över och försöker medla i konflikten. Men eftersom det finns gällande lagar som är 

relevanta för fallet så kopplar vi även till den rättighetsbaserade ansatsen, då denna ger en 

given riktning på hanteringen. Nu har inte den här konflikten gått så långt som till kränkande 

särbehandling med eventuell skadeståndsersättning som Jordan (2006) skriver om, men vi ser 

ändå liknelser med de tankegångar som influeras i denna ansats. I och med 

diskrimineringslagen finns det olika regler och förhållningssätt som bestämmer vad som är ett 

accepterat agerande, och att uttala sig rasistiskt, som i detta fall, är inte accepterbart. Det är 

även brukligt att skolorna har egna regler för vad som är ett godtagbart beteende, hur en bra 

kompis ska vara. Detta är regler som eleverna brukar få vara med och diskutera fram i 

demokratisk anda, eftersom det antas att de kommer att vara lättare att efterföljas i och med de 

gemensamma besluten.  

 

5.6 Eleven i centrum 

Gällande hanteringen av konflikter i samtliga fall anser de båda skolorna att det är viktigt att 

omedelbart prata med de inblandade eleverna. Skola A framhäver att ”det var och en säger, 

det är ju deras sanning” och väljer att konfrontera de berörda barnen samtidigt. De menar att 

konflikten kan ha berott på ett missförstånd, vilket enkelt kan tydliggöras och klaras upp på 

detta sätt. Pedagogerna på skola A påpekar att de är väldigt noga med att informera eleverna 

om att de ska lyssna på varandras versioner och att de inte får avbryta varandra. De försöker 

även få de berörda barnen att vidga sina perspektiv genom att sätta sig in i den andres 

situation och tankar. Detta resonemang kan kopplas till Hakvoort (2012) som menar att den 

alternativa konfliktlösningen fokuserar på processen, det vill säga dialogen som pågår mellan 

berörda parter. Den enskilde individen har sin uppfattning om vad som skett och i dialogen 

kan dessa upplevelser diskuteras och parterna kan komma fram till kompromisser som gör att 

ingen behöver välja sida. Kolfjord (2009) och Friberg (2012) för ett liknande resonemang och 

framhäver att det är parternas reflektioner över attityder, beteenden och vad konflikten 

innehåller (ABC-modellen) som kan leda diskussionen framåt mot en lösning, eller i alla fall 

mot en överenskommelse så att alla parter känner sig nöjda med resultatet av hanteringen. 

Viktigt är även att i dessa diskussioner kunna lokalisera var konflikten befinner sig (Glasls 

eskalationstrappa) för att rätt åtgärd ska sättas in.  
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Samtliga pedagoger som vi intervjuat arbetar för att eleverna ska finna tillbaka till en 

fungerande relation och därför ser vi även kopplingar till Jordans tredje ansats, den 

behovsbaserade. Diskussion och medling med eleverna är det som pedagogerna 

huvudsakligen lägger fokus på, och precis som Kolfjord (2009) nämner, säger pedagogerna på 

skola A att ”det är inte någon idé att be eleverna säga förlåt om de inte känner att de gjort fel, 

då tappar ordet sin betydelse”.  

Skola B väljer till skillnad från skola A att först prata med en elev i taget med motiveringen 

att de på så vis undviker att ”spä på bråket”. De kallar sedan in samtliga inblandade för att få 

deras gemensamma syn på det inträffade. Båda skolorna är noggranna med att följa upp 

konflikter genom att ställa frågor till de berörda parterna så fort den värsta ilskan gått över. 

Oftast visar det sig att de känner att allt blivit fel och att de helt enkelt överreagerat. Skola B 

har en uppföljande lägesrapport efter några dagar för att se så allt känns bra för de 

involverade. Pedagogerna på skolan menar även att det i vissa fall gäller att hitta strategier för 

att hålla eleverna från varandra så de inte retar upp varandra i onödan. 

Även i dessa tankegångar som pedagogerna påvisar ser vi kopplingar till Cohens 

konfliktpyramid, där det i nivå tre finns en tredje part inblandad som ska hjälpa igång 

diskussionen mellan de som involveras i konflikten. Vi ser även hur pedagogerna tänker sig 

användningen av Jordans behovsbaserade ansats, då de tillsammans med eleverna tar del av 

varandras tankar och upplevelser, och utifrån dessa försöka komma fram till en lösning. 

Hakvoort (2012) nämner att alla konflikter kan hanteras på något sätt, men att det finns de 

konflikter som inte kan lösas. Den behovsbaserade ansatsens fokus ligger på diskussioner 

utifrån de berördas upplevelser samt att båda parter ska känna sig nöjda efteråt, oavsett om 

konflikten löstes upp eller ej. Båda skolornas pedagoger ger sken åt att oavsett vad som sägs 

under samtalen är det elevernas tankegångar och känslor som ska styra hanteringen av 

konflikten. På så sätt anser vi att pedagogernas ambitioner är att vara neutrala samtalspartners 

vid själva hanteringen av händelsen samt att de går in i konflikthanteringsprocessen med en 

öppenhet. Såväl Lind (2001) som Granath (2010) betonar att konflikter kan vara värdefulla 

om de hanteras konstruktivt. De kan då bidra till en ökad förståelse hos eleverna att se 

varandras lika värde trots att deras åsikter inte alltid överensstämmer. Detta kan i sin tur vara 

utvecklande och medföra en ökad ödmjukhet. Resonemanget kan kopplas till Hakvoorts 

(2012) tankegångar angående hur synsättet på konflikter kan påverka hanteringen, och som en 

pedagog på skola A sa: ” En konflikt kanske inte är så bra, men löses den på ett bra sätt kan 

det komma något bra ur den”.  
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5.7 Dokumentation 

Såväl Nordenmark & Rosen (2008) som Skolverket (2012) framhäver handlingsplanernas 

funktion vid konfliktlösning. Pedagogerna på båda skolorna dokumenterar de konflikter som 

uppkommer, detta i enlighet med sina likabehandlingsplaner. Dock väljer de att kalla dessa 

dokument för olika namn, skola A fyller i en konflikthanteringsblankett medan skola B 

skriver en rapport. Båda dessa dokument stoppas i konflikhanteringspärmen så 

trygghetsteamen kan uppmärksamma olika mönster och beteenden hos de involverade 

eleverna. Trygghetsteamen arbetar övergripande och om de inte heller klarar att lösa 

konflikten går ärendet vidare till rektorn som i sin tur kan välja att ta upp det inträffade på en 

elevvårdskonferens, där även lärare, föräldrar, skolsköterska och kurator är närvarande. 

Denna dokumentation kan även ses som ett förebyggande arbete gällande mobbning, och kan 

således kopplas samman med Cohens konfliktpyramids första nivå. Gällande kontakten med 

rektorn sker denna mer formellt på skola A med inbokning av möte, till skillnad från skola B, 

där pedagogerna ibland frågar om råd och hjälp då de springer på rektorn i korridoren.  

 

5.8 Föräldrakontakt 

Vid stora konflikter och i de fall det inte går att reda ut dessa på plats är samtliga pedagoger 

överens om att nästa steg blir att kontakta föräldrarna. De menar att fall två är svårast att reda 

ut eftersom konfliktsbilden redan finns hos de vuxna. Det är ofrånkomligt att det finns 

föräldrar som helt enkelt inte tycker om varandra och att de för över sina åsikter till barnen, 

som i sin tur förmedlar dessa vidare. Såväl skola A som skola B hävdar att det inte går att 

uppfostra föräldrarna, och att det därför är viktigt att föra regelbundna samtal i skolan om vad 

som är rätt och fel. Men som en pedagog uttrycker sig: ”Det handlar ju också om att få 

föräldrarna med på tåget, har man inte det har man väldigt svårt att få en bra lösning” . Skola 

A berättar att svårlösta konflikter med föräldrarna går vidare till rektorn och ibland även till 

skolchefen/skolinspektionen. I vissa fall bedöms även en anmälan till socialtjänsten som 

nödvändig.  

När det gäller föräldrakontakt i allmänhet är skolorna överens om att telefonsamtal oftast är 

att föredra framför mailkontakt, eftersom många nyanser kan gå förlorade annars. I muntlig 

kommunikation är dessutom responsen snabb, och det går att känna av situationen genom att 

lyssna på föräldrarnas tonläge. Skola B poängterar dock att mailkontakten har en fördel i och 

med att denna automatiskt dokumenteras. Pedagogerna på skola A påpekar att de oftast lär sig 
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en viss teknik vid samtal hem, en del föräldrar är tacksamma och lätta att prata med, medan 

andra måste bemötas mer specifikt. Här kan vi skönja en viss strategi gällande hur samtalen 

läggs upp beroende på vilken förälder som ska kontaktas. Som pedagog är det viktigt att tänka 

på att barnen ofta berättar sin version hemma och att det inte är alltid som den 

överensstämmer med skolans uppfattning. ”Han berättade det hemma och han har inte gjort 

något” är en kommentar som är vanligt förekommande, likaså att ”det som hänt aldrig händer 

hemma och att skolan måste göra något åt det omedelbart”. Pedagogerna på skola A 

framhäver att läraryrket inte alltid är något tacksamt jobb, och att de skulle vilja ha anställda 

som arbetar med sådana här situationer. ”Allt detta kommer till utöver våra heltidstjänster och 

om vi inte gjorde allt skulle situationen bli ohållbar. Lärarutbildningen handlar om att 

bedöma, individualisera och så vidare, men det är inte så verkligheten ser ut idag” (pedagog 

på skola A).  

Båda skolornas pedagoger var överrens om komplexiteten i fall två, eftersom det involverar 

föräldrar på ett negativt sätt. Det diskuterades i båda intervjuerna om det optimala sättet att ta 

kontakt med hemmet, om det skulle vara med ett telefonsamtal eller via mail. Det vändes fram 

och tillbaka på de olika alternativen och vad de skulle kunna få för konsekvenser. Detta 

kopplar vi samman med det kalkylerbarhetsbegrepp som Yalcins (2010) använder sig av, då 

pedagogerna redan innan kontakt försöker se vilket tillvägagångssätt som kan ge ett önskat 

resultat. Vi kan även se Jordans rättighetsbaserade ansats, eftersom det finns vissa regler och 

förhållningssätt som involveras i detta fall.  

Jensen & Jensen (2008) lyfter flera olika förhållningssätt en lärare behöver ha med sig vid 

kontakt med föräldrar och vårdnadshavare, bland annat att kunna vara personlig i sin 

yrkesroll. I och med att pedagogerna på båda skolorna planerar sina telefonsamtal till 

föräldrarna ser vi att innehållet i dessa samtal kan anpassas efter vem föräldern är och hur 

dennes reaktion kan komma att bli. Finns en redan god relation mellan hemmet och skolan 

kan samtalen kännas lättare, detta oavsett det kommande budskapet.  Vi ser även att den 

behovsbaserade ansatsen kan tillämpas i det här fallet. En diskussion mellan de aktuella 

barnen kan vara bra för att de ska kunna ta del av varandras upplevelser av händelsen, samt 

för att få en förståelse för vad den andra känner och tänker.  
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5.9 Medling 

Kolfjord (2010) och Hareide (2006) menar att kamratmedling samverkar med skolans 

målformuleringar gällande inkludering, demokrati och lärande. Enligt författarna kan det även 

bidra till en ökad gemenskap mellan barnen att få lära sig att lösa sina egna konflikter. När det 

gäller kamratmedling råder det dock delade meningar på de olika skolorna. Som nämnts innan 

arbetar skola A med kamratstödjare, vilka har utsetts på olika sätt under de senaste åren. 

Pedagogerna belyser dock svårigheten med dessa val, och menar att det inte alltid är de elever 

som är intresserade som är de mest lämpade. Medling mellan kompisar kan fungera jättebra 

enligt skola A, det beror helt och hållet på individerna. Det är framförallt med de utåtagerande 

eleverna som det kan uppstå svårigheter. Enligt skolan är det viktigt att pedagogerna 

förmedlar att ”barnen är inga poliser”, och att de aldrig ska gå emellan vid bråk, vilket 

överensstämmer med Skolverket (2011) som framhäver att eleverna inte ska ” […] användas 

som medlare eller kamratstödjare med uppgift att fungera som de vuxnas ögon och öron” 

(Skolverket 2011, s 24).  

Kamratmedlarnas uppgift består främst i att informera vuxna om de exempelvis märker att 

någon alltid står ensam. Skola B menar att arbetssättet med kamratstödjare kan skapa utsatthet 

för de som har denna roll. De kan bli beskyllda för att skvallra och få höra saker som ”vi kan 

ju inte lita på henne för då talar hon om det för er”. Pedagogerna på skolan menar att medling 

med jämnåriga innebär ett för stort ansvar för barnen och att kamratmedlarna till och med kan 

hamna utanför kompisgänget.  

 

5.10 Förebyggande åtgärder  

Såväl skola A som skola B understryker att det är viktigt att inte bara arbeta med enskilda 

situationer och elever, utan även på ett övergripande plan i form av gruppsamtal. Här väljer 

skola A att ibland arbeta med ”tjej- och killsnack”, något som skola B inte nämner något om. 

Anledningen till att skola A väljer att arbeta genusrelaterat är för att de anser att vissa av de 

tuffare killarna trycker ner sina jämnåriga tjejkompisar annars, och för att konflikterna oftast 

sker med parter av samma kön. Att arbeta med mindre grupper kan även medföra att barnen 

har lättare att komma till tals eftersom de känner sig trygga med varandra. Båda skolorna 

utför även olika former av rollspel för att eleverna ska få öva sig i kamratrelationsskapande. 

Detta arbete passar in på konfliktpyramidens första nivå, den nivån som Hakvoort (2012) 

anser den mesta tiden och resursen ska läggas på. 
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Återigen ser vi hur nivå tre i Cohens konfliktpyramid passar in på pedagogernas tankegångar, 

att prata och diskutera med eleverna verkar, på de båda skolorna, vara ett återkommande 

arbetssätt. Även denna gång går diskussionen vidare i intervjuerna och samtliga pedagoger 

önskar ett förebyggande arbete så liknande situationer inte uppkommer. Dessa tankar anser vi 

passar in på den första nivån i konfliktpyramiden. Dock pratar pedagogerna om dessa åtgärder 

efter att händelsen skett, så det förebyggande arbetet blir inför kommande eventuella 

konflikter.  
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

I denna avslutande del presenteras våra sammanfattande slutsatser, vilka följs av en 

metoddiskussion där vi reflekterar över för- och nackdelar med de val vi gjort under studiens 

gång. Därefter uppmärksammas didaktiska implikationer och till sist följer avslutande 

reflektioner samt förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Pedagogernas tillvägagångssätt vid konflikthantering 

Vid transkriberingen och analysen insåg vi att konfliktens orsak hade mindre betydelse. Det vi 

uppmärksammat under våra intervjuer är emellertid att pedagogerna på respektive skola är 

väldigt samspelta i sina svar, och arbetslagen verkar ha väl inarbetade och fungerande 

tillvägagångssätt. Det finns dock strukturella skillnader mellan de olika skolorna. Exempelvis 

så ställer sig pedagogerna på skola A mycket mer positiva till kamratmedling, något som 

enligt skola B medför att ett för stort ansvar läggs på barnen. Vid konflikthantering väljer 

skola A att konfrontera de inblandade barnen samtidigt, medan skola B föredrar att prata med 

dem åtskilt för att inte ”spä på bråket”. Båda skolorna förordar dock vikten av att starta en 

kommunikation med eleverna, detta för att hitta en orsak och underlätta en konstruktiv 

bearbetning av den aktuella meningsskiljaktigheten. Oftast löser konflikten sig redan på detta 

plan då det kan handla om missförstånd eller liknande. Fortsättningsvis försöker pedagogerna 

att lyssna in och ta del av elevernas berättelser för att sedan kunna handleda dem vidare till en 

lösning av konflikten. Detta ser vi som ett strategiskt tänkande från pedagogernas sida 

eftersom de anpassar hanteringen efter elevernas egna upplevelser och erfarenheter. Båda 

skolornas agerande relateras till Cohens konfliktpyramid och nivå tre, eftersom pedagogerna 

väljer att prata och diskutera med de inblandade eleverna för att få höra deras upplevelser och 

tankar kring det som hänt. Klarar inte pedagogen av att tillsammans med de inblandade 

eleverna lösa konflikten kopplas pedagogens kollegor samt elevernas 

föräldrar/vårdnadshavare in, men fortfarande är hanteringen på kommunikationsnivå. Ibland 

går emellertid ärendet vidare till rektorn och i sällsynta fall även till 

skolchefen/skolinspektionen som i sin tur kan bedöma en anmälan till socialtjänsten som 

nödvändig.  
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Som framkommit tidigare i uppsatsen kompletteras pedagogernas agerande av ett fungerade 

samarbete med föräldrar och vårdnadshavare.  Detta tydliggörs under de båda 

gruppintervjuerna, då pedagogerna poängterar vikten av en god kontakt mellan hem och 

skola. Även tidigare forskning (Erikson 2008) påvisar att ett bra samarbete mellan hem och 

skola alltid gynnar eleven, detta eftersom de båda instanserna har samma elevs bästa som 

gemensam nämnare. 

 

6.2 Förebyggande arbete 

I Cohens konfliktpyramid eftersträvas det huvudsakliga arbetet till de förebyggande 

åtgärderna, emellertid ser vi i våra intervjuer att för att ett sådant arbete ska kunna inledas 

måste det först ske en konflikt som utlöser behovet av att arbeta förebyggande. Skolans 

fortsatta arbete kan sedan med största sannolikhet följa Cohens tankegångar, men utan nivå 

tre blir det inget förebyggande arbete och således ingen nivå ett. 

Båda skolorna använder sig av rollspel för att eleverna ska få gestalta olika situationer och hur 

de tror att de skulle reagera om de skulle uppkomma i verkligheten. Vi kan se fördelar med att 

eleverna får öva sig i sociala samspel, men känner en viss tveksamhet gällande deras förmåga 

att koppla samman de fiktiva övningarna till verkliga händelser. I det tredje fallet, där ”Emil” 

blir utsatt av sina kompisar för att han leker med tjejer, lyfter skola A att de troligtvis skulle 

arbeta med tjej- och killgrupper för att liknande situationer inte ska hända igen. Pedagogerna 

försvarar sitt beslut med att det annars finns risk för att de starkare killarna skulle ta över 

diskussionen och ”köra över” tjejerna. Vi ställer oss frågande till det resonemanget eftersom 

vi anser att det finns risk för att beteendet förstärks då grupperna är uppdelade i kön. 

Pedagogerna på de båda skolorna lyfter även det förebyggande arbetet gällande 

matsalssituationerna då de sett att konflikterna minskat efter att eleverna fått bestämda 

matkamrater. Dock nämner inte pedagogerna hur tankarna kring grupperingarna gått. Är det 

så att de bestämt hur konstellationerna ska se ut, eller har eleverna fått vara med och välja? 

Eleverna ska idag kunna påverka sin skolgång och ha inflytande på det som sker på skolan, 

gäller det även denna typ av grupperingar? Det framkommer inte i intervjuerna, men vi anser 

att det borde vara så. Våra egna erfarenheter säger att om eleverna får vara med och känna sig 

delaktiga i olika beslut minskar konflikterna redan där.  Det betyder emellertid inte att 

eleverna själva ska få bestämma grupperna, utan det torde räcka med en gemensam diskussion 

kring uppförande och önskade förhållningssätt i matsalen. 
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6.3 Metoddiskussion 

Som vi nämnde i inledningen till denna uppsats så består lärarens uppdrag såväl av att 

förmedla kunskaper som att vara en god förebild för eleverna. Varje del av arbetsprocessen 

har varit en förutsättning och en bidragande faktor till det slutgiltiga resultatet. För att skapa 

oss en god grund att stå på och vara väl förberedda inför gruppintervjuerna lade vi ner stor tid 

och möda på insamlandet och sammanställandet av tidigare forskning. Vår målsättning då vi 

konstruerade de olika fallen var bland annat att upptäcka om vi kunde urskilja mönster och en 

strategisk medvetenhet gällande hanteringen av dessa. Under intervjuerna fick vi ta del av 

informanternas spontana tankar kring realistiska fallbeskrivningar, vilka vi sedan tolkade och 

analyserade för att få en ökad insikt för komplexiteten kring konflikthantering.  

Det går inte att bortse från att våra tidigare relationer till pedagogerna samt vår förförståelse 

kan ha påverkat tolkningsprocessen. Även om vår målsättning varit att framstå som neutrala 

samtalspartner vid intervjuerna går det inte att undvika det faktum att vi kan sagt eller gjort 

något som bidragit till informanternas utveckling av svaren. Värt att understryka är även att 

denna studie är utförd på två skolor, med sammanlagt sex pedagoger närvarande, vilket inte 

kan resultera i en bild över generella konflikthanteringsmetoder. Vi kan även se för- och 

nackdelar med vårt val av att utföra gruppintervjuer. Diskussionen var mycket givande och vi 

uppmärksammade att pedagogerna utvecklade varandras svar. Som vi tidigare nämnt skilde 

sig förhållningssättet mellan skola A och B och det hade därför varit intressant att skapa en 

gruppintervju med alla sex pedagogerna närvarande. Detta skulle kunna bidra till en 

gemensam diskussion där skilda tankesätt möts och nya idéer formas. Vid transkriberingen 

var det emellertid svårt att urskilja allt som sades då flera personer pratade samtidigt, vilket 

skulle försvåras ytterligare vid fler pedagoger närvarande samtidigt. 

 

6.4 Didaktiska implikationer   

Enligt oss är inte det viktiga att som pedagog lägga fokus på vad eller varför något hänt, utan i 

stället lägga kraft på hur lösningar ska hittas tillsammans med barnen. Denna studie har 

fokuserat på hur pedagogers tankar kring hanteringen av konflikter ser ut. Betydelsefullt är 

även att reflektera över vad som kan påverka att konflikten uppstod och vad som kan göras 

för att det inte ska ske igen. Uppstår vissa konflikter enbart på speciella ställen? Vad kan i så 
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fall göras för att eliminera detta?  Det vi reflekterat över vid efterarbetet med transkriberingen 

av intervjuerna var att skola A, som är den stora skolan av de båda, har ett mer strukturerat 

arbetssätt med inarbetade rutiner kring hanteringen av konflikter. Skola B har även de 

pedagogiska tankegångar, emellertid märks det att denna skola är av mindre natur och att 

mycket sker spontant. Är detta en tillfällighet, undrar vi, eller är det så att större skolor 

behöver mer utformade riktlinjer för ett väl fungerande samarbete? 

 

6.5 Avslutande reflektioner  

Vi kan se att mycket som framkom i intervjuerna stämmer överens med tidigare forskning och 

det som skiljer sig torde enbart vara Cohens konfliktpyramid. Vi ser emellertid att ordningen 

som Hakvoort (2012) presenterar stämmer in på det som framkommit i vår studie, men att det 

förebyggande arbetet inte påbörjas förrän konflikter tagit en form som kräver en tredje parts 

inblandning. Denna procedur har Hakvoort (2012) placerat in i pyramidens tredje nivå, men 

författaren nämner inte att det även verkar vara det som är avgörande för att ett förebyggande 

arbete ska sättas igång.  

Inför vår framtida yrkesprofession känner vi båda att såväl ABC-modellen, Glasls 

eskalationstrappa samt Cohens konfliktpyramid kan vara användbara vid hanteringen av 

konflikter. Vi anser emellertid att Glasls eskalationstrappa inte fullt ut passar inom skolan, då 

definitionerna i de olika stegen har en mycket hård framtoning.  

Samtliga fall behandlades med likartade tillvägagångssätt, med fokus på såväl uppföljande 

samtal som en god föräldrakontakt. Här skiljde sig emellertid den rutinmässiga hanteringen 

något mellan de olika skolorna. Vi anser dock, liksom samtliga av våra informanter, att det är 

betydelsefullt att som pedagog vara en neutral samtalspartner och låta alla komma till tals. 

Genom att förmedla en samspelt syn på värdegrunden och ett gott förhållningssätt såväl mot 

kollegor och barn underlättas möjligheterna för en god konflikthantering…  

 

6.6 Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har uteslutande behandlat pedagogers tankar kring fiktiva situationer, och 

intressant för vidare forskning vore även att ta del av elevers syn på konflikthantering.  Vi 

finner skola A:s tankar kring elever med olika typer av diagnoser som intressanta. Menar 
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pedagogerna att dessa elever oftare hamnar i konflikt med andra än elever utan diagnos? Eller 

uppmärksammas konflikterna på ett annat sätt bara för att en av parterna har en diagnos? Är 

det så att kompisarna är så medvetna om diagnosbilden att den används som ursäkt till varför 

konflikterna uppstår? Genom att analysera vår empiri har flertalet nya frågor framkommit, 

och vår önskan hade varit att även få svar på dessa... 
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