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ABSTRAKT

I  denna  litteraturstudie  har  synen  på  konflikthantering  och  speciellt  elevledd
konflikthantering  belysts  ur  ett  sociokulturellt  perspektiv.  I  forskningen  som
undersökts  belyses  flera  metoder  som  baseras  på  peer  mediation,  något  vars
pedagogiska implikationer lyser med sin frånvaro i den svenska skoldebatten. Denna
systematiska  litteraturstudie  belyser  internationell  forskning  kring  elevledd
konflikhantering och diskuterar sedan detta i relation till det svenska skolsystemet.
Efter  närmare  granskning  av  internationell  forskning  kring  peer  mediation
framkommer både risker och positiva resultat. Speciellt i elevers förhållningssätt och
långsiktiga strategier till konflikthantering ser vi något som potentiellt kan gynnas av
peer mediation.

Nyckelord:  konflikthantering,  interaktionism, skola,  medling,  elevinflytande,  peer
mediation
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1  INTRODUKTION
Under  en  nyligen  avslutad  period  av  verksamhetsförlagd  utbildning
uppmärksammades  problematiken kring i  synnerhet  en  mycket  långvarig  konflikt
mellan två elever som gått i samma klass under större delen av deras gemensamma
skolgång. Eleverna befann sig i årskurs nio och det pedagogiska målet beträffande
konflikten tycktes vara att klara sig till årets slut utan någon allvarligare incident som
någon (ny) polisanmälan. Tanken verkade vara att förhoppningsvis kunde eleverna
gå sina skilda håll inom det stundande gymnasievalet. Det observerades att mycket
av orosmomenten som kunde kopplas till konflikten kom från åtminstone den ene
elevens hem. Det intryck man fick som utomstående med tillgång till båda elevers
uttalanden, samt med tillgång till observationer som gjordes av personal på skolan,
var att om vårdnadshavarna kände till alla omständigheter och hade korrekt fakta,
skulle nog mycket av oron släppa. Ett sätt att uppnå detta skulle möjligtvis ligga i att
träna  bort  den  negativa  diskursen  eleverna  emellan,  om  ömsesidig  förståelse
uppmuntras istället för undvikande.

Vårt intresse för konflikthantering inom skolväsendet väcktes av tanken att det är
bättre  tjänat  med  långsiktiga  lösningar  och  bestående  lärdom,  något  som  både
Holden (1997) och Carter (2002) berör. Kortsiktiga lösningar som att enbart styra
undan ungdomar från konflikter kan nog underlätta deras tillvaro, men kan det inte
ses som en del av skolans ansvar att lära unga människor att själva lösa konflikter?
Om konflikthantering blir en integrerad del av skolans utbildning, kanske ett mer
inkluderande synsätt kan innehas av allt fler människor som en grundläggande och
livslång värdering.

Eftersom vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, anser vi det lämpligt att
särskild hänsyn ges åt ett interaktionistiskt paradigm, eller utgångsläge, då det gäller
att  dels  hantera konflikter, dels  förstå  hur det  kom sig att  de uppstod.  “Eftersom
kunskapsutveckling sker genom interaktion är det inte endast du som individ utan
också  det  sociala  sammanhang du ingår  i  som förändras  då  du får  nya  insikter”
(Aspelin 2003, sid. 22). Att dela kunskap, erfarenheter och även känslor, kan alltså
under rätta omständigheter leda till ömsesidig förståelse, empati, och förbättringar av
konfliktsituationer.  Kanske  framförallt  i  långt  gående  konflikter  där  individuell
konsultering inte gett resultat kan detta vara intressant.
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1.1 Bakgrund
Brottsförebyggande rådet konstaterar i en rapport (2009) att grövre våld är ovanligt i
skolan. Grövre våld syftar här till våld där den utsatte efteråt uppsökt vård. Elever
löper  större  risk att  utsättas  för  grövre våld  utanför  skolan.  Grövre våld är  dock
mycket  vanligare  på  skolor  där  det  förekommer  kränkningar  och mobbning,  och
extra  risk  löper  de  som  är  utsatta  för  mobbning.  I  brottsförebyggande  rådets
undersökning drabbas en av tio som är utsatta för mobbning av grövre våld medan
motsvarande siffra för övriga elever är en av hundra.

Läroplanen  för  grundskolan  (Utbildningsdepartementet,  2011)  slår  fast  att
värdegrundsarbetet  är  en  central  del  av  skolans  verksamhet.  Det
kränkningsmotverkande arbetet lyfts fram som ett viktig led i arbetet för all skolans
personal i arbetet med normer och värden.

Under detta arbetes gång väcktes hos oss ett specifikt intresse för peer mediation,
vilket  syftar  på  att  aktivera  elever  inom  förebyggandet  av  fortsatta  eller  nya
konflikter, genom att utbilda elever som medlare i konfliktsituationer.

Ett  förtydligande  inslag  när  det  gäller  diskussionen  kring  elevledda
konfliktförhandlingar eller peer mediation ges utav Wilburn och Bates (1997), där
det rekommenderas att medlandet sköts av två elever, istället för en. Tanken är att
båda parter i konflikten ska ha förtroende för att minst en av medlarna representerar
dem på ett rättvist sätt. Wilburn och Bates menar att en helt neutral medlare sällan
förekommer enligt uppfattningen hos konfliktparterna, däremot om man har ett rejält
förtroende för varsin medlare av två, blir inställningen mer ömsesidigt positiv. Vidare
menar författarna (a.a.) att även om en vuxen inte måste delta, måste en vuxen finnas
tillgänglig  under  medlingsprocessen.  Författarna  (a.a.)  poängterar  också  att  den
fysiska  avsaknaden  av  vuxna,  eller  myndighetsansvarande  personer  under  själva
mötet, kan locka vissa elever till förhandling som annars inte frivilligt hade deltagit.
Enligt Wilburn och Bates (1997) som riktar sig till det amerikanska skolsystemet kan
elevledd  medling  vara  ett  populärt  alternativ  till  maktutövande  med  disciplinära
följder av skolstyrelsen. Genom att göra en tydlig koppling till vuxna (skolpersonal),
ser  vi  peer  mediation  som  potentiellt  förenligt  med  andra  strategier  beträffande
konflikthantering.

Wilburn  och  Bates  (1997)  vill  dessutom  kalla  uppmärksamhet  åt  att  graden  av
konflikten, d.v.s. till vilken nivå den har eskalerat, påverkar lämpligheten för parterna
att  träffas  på  detta  sätt  och  ha  en  möjlighet  att  komma  till  en  kreativ  och
tillfredsställande lösning på problemet. Om t.ex. fysiskt våld har förekommit anser
vissa skolor  som använder  sig  av peer  mediation  att  det  inte  är  lämpligt  att  låta
konflikten lösas av omyndiga individer på detta sätt. En bedömning bör alltid göras
beträffande lämpligheten av att praktisera konfliktmedling genom elever. Samtycke
och  villighet  från  eleverna  som  befinner  sig  i  konflikt  är  också  självklara
grundförutsättningar.

Wilburn och Bates (1997) yrkar även på vikten av att  de elever som agerar som
medlare bör vara utbildade inom denna roll och uppvisa att de mognadsmässigt är
redo. Förutom intränade tekniker som att kunna vinna tillförlit, lyssna och läsa av
icke-verbala  signaler,  förståelse  och  kommunikationsfärdigheter,  så  bör  medlaren
även besitta neutralitet, respekt mot andra, och självbehärskning. Författarna (a.a.)
har hämtat sitt underlag från läroplaner och likabehandlingsplaner ämnade att främja
konfliktlösningar i amerikanska skolor.
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Varnham  (2005)  har  skrivit  en  artikel  i  vilken  hon  har  tittat  närmare  på
diskussionsforum mellan parter som befunnits i konflikt inom skolor i Nya Zeeland,
där hon förespråkar relationsmässigt återuppbyggande samtal genom peer mediation
istället för bestraffningsmetoder. Varnhams frågeställning utgår från om inte elever
mår  bättre  av  att  känna sig  delaktiga  i  skolans  utveckling  istället  för  att  tvingas
genomlida dess regelverk och mer orubbliga struktur. Hon hänvisar till amerikansk
forskning som indikerar att elever som blivit relegerade från skolor visar på en dålig
statistisk frekvens att bryta det destruktiva beteendet, och hamnar ofta i livsöden som
involverar  kriminalitet.  Genom att  erbjuda  stöd  till  både  förövare  och  offer  har
många,  tidigare  tämligen  konservativa  och  bestraffningsfixerade  Nya  Zeeländska
skolor  börjat  följa  en  modell  som  Varnham  menar  visar  på  goda  resultat  (peer
mediation). Om man följer denna modell har minskningar beträffande upprepandet
av kränkande handlingar i skolor uppvisats enligt indikationer från Kanada, England,
och Wales.

Varnham (2005) ifrågasätter om inte skolor har ett ansvar att förtydliga ramarna för
social kompetens och ansvar till eleverna, och ge dem möjligheten att förstå dessa
och utveckla sig inom dessa ramar, till  skolans och samhällets förtjänst. Varnham
(2005)  ställer  sig  därför  mycket  positiv  till  elevledda,  återuppbyggande
förhandlingsprocesser elever emellan, i jämförelse med kvicka disciplineringsbeslut.
Att elever lär elever om konflikthantering ser Varnham som ett allmännyttigt medel
för unga att på ett för dem mer trovärdigt sätt ändra på negativa beteendemönster.
Det finns emellertid även forskning som visar på påtagliga brister inom elevledda
konfliktförhandlingar i skolor.

Carter (2002) visar att många elevledda konfliktförhandlingar resulterar i löften om
att de inblandade parterna undviker varandra, vilket inte ska anses produktivt. Carter
menar att genom att endast sära på individer som befinner sig i konflikt utan att ha
förbättrat ömsesidig förståelse och möjligheten för ett fungerande förhållande, har
man knappast åstadkommit en långsiktig lösning. Vidare förkunnar Carter att inom
många skolors konfliktförhandlingar skriver parterna på ett dokument beträffande en
överenskommelse,  men få  av dessa skolor  är  noga med uppföljning,  t.ex.  genom
bedömning av själva överenskommelsen samt att förvissa sig om förhållandet och
känslorna mellan parterna längre fram.

Ett  annat  problemområde  inom  den  ovannämnda  modellen  (peer  mediation)  för
konfliktlösning  är  enligt  Carter  (2002)  att  vara  just  öppen  och  tydlig  med  att
diskutera sina problem kan vara kulturellt betingat. Konfliktförhandling genom peer
mediation är främst konstruerad för kulturer där individen har tränats i att hävda sina
åsikter och vara öppen gällande sina problem, med ett individuellt intresse för att
lösa  dem.  Carter  menar  att  dispytparter  som  inte  hävdar  sina  åsikter  inom
förhandlingsprocesser, oavsett om det beror på kulturella normer eller andra faktorer,
kan acceptera en överenskommelse som inte gynnar dem, dvs. ett orättvist beslut.
Detta  menar  Carter  leder  till  missnöje  och att  överenskommelsen  så  småningom
bryts.

Ett mycket klart indikativt problem inom peer mediation menar Carter (2002) kan
visas  genom observationella  forskningsresultat  i  ärenden  gällande  kränkning,  till
exempel rasism. I vissa fall hade problemet ansetts löst om den som hade utsatts för
kränkning  lovat  att  inte  klaga  utan  istället  ignorera  förekomsten  av  bevittnade
kränkningar  i  framtiden.  Även  ekonomiska  klasskillnader  kan  enligt  Carter  bli
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normativt tongivande inom skolkulturer, på bekostnad av jämställdhet mellan parter
från olika ekonomiskt resursrelaterade bakgrunder.

Social reproduction has been recognized in the nature of the agreements students
create  in  school  mediations.  If  tension  between  students  of  different  social
backgrounds  (racial,  cultural,  or  economic),  is  maintained  in  school,  social
reproduction is likely to occur. When students agree in mediation that they will
avoid each other, the conflict is not resolved for them (Carter 2002, sid. 50).

Carter (2002) föreslår insatser som hon menar skulle förbättra förutsättningarna för
mer  framgångsrik  konflikthantering  inom  elevledda  förhandlingar.  Skolors
multikulturella  diversitet  måste  återspeglas  i  handledares  och  arbetsgruppens
medlemmar.  Dispytparterna  behöver  dessutom  stöd  med  att  genomföra  en
utvärdering av den föreslagna överenskommelsen. Ett tydligt mål är viktigt, baserat
på  att  dispytparterna  ska  utveckla  positivt  interagerande  som  resultat  av
överenskommelsen,  samt  utveckla  ett  positivt  förhållningssätt  gentemot  varandra.
Det är viktigt att skolan finner och ger tid åt dessa processer som ett viktigt inslag i
lärandet, och till sist att kunna acceptera att vissa individer kanske inte gagnas av
denna typ av process och i sådana fall ska ha rätt att avstå. Carter föreslår en enkel
utvärderingsmodell för uppföljningsprocessen. Om konflikten kvarstår bedöms det
som  0,  undvikande  ger  1,  samarbete  2,  uppnådd  acceptans  3,  och  en  djupare
ömsesidig förståelse 4.
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2 SYFTE
Vi  vill  se  på  studier  som  handlar  om  konflikter  i  skolan.  Att  se  på  olika
effekter/konsekvenser  av  olika  tillvägagångssätt  i  situationer  där  konflikter  och
konflikthantering  förekommer.  Vi  vill  belysa  både  lyckade  och  mindre  lyckade
exempel.

Vi ämnar ge speciell uppsikt åt vissa strategier inom konflikthantering, framför allt
metoder där kommunikation är centralt. Alltså att båda parter får möjlighet att ge sin
bild av konflikten och gemensamt komma till en lösning. Vi vill också titta närmare
på fällor eller risker som medföljer när mycket uppmärksamhet ges till ett känsligt
område, d.v.s. konfliktsituationen (som ska delas med andra). Tillförsikt bör iakttas
inför  situationer  där  eleven  kan  känna  negativa  känslor  inför  att  återuppleva
erfarenheter från en traumatisk eller skamframkallande upplevelse.

I  vår  litteraturstudie  vill  vi  belysa  risker  och  fördelar  med  olika  typer  av
konflikthanteringsmetoder  för  att  se  hur  man  kan  bemöta  en  mobbnings-  eller
kränkningssituation utan att den utsatte känner sig utsatt på nytt. Dessutom vi vill
hålla  ett  kritiskt  förhållningssätt  till  de metoder  och perspektiv  vi  stött  på  sedan
tidigare i olika delar av skolans värld.

Ur ett sociokulturellt helhetsperspektiv blir det också viktigt att se till konflikter som
uppstår  utanför  skolan,  inte  minst  för  att  dessa  i  vår  erfarenhet  ofta  påverkar
skoldagen.  Konflikter  uppstår  både  i  och  utanför  skolan  och  om inte  konflikten
bearbetas så kvarstår den oavsett om de inblandade parterna är i skolan eller någon
annan stans. Detta gör att konflikter i och utanför skolan ofta flyter in i varandra. Om
möjligt vill vi se till konflikter med detta helhetsperspektiv i åtanke.
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2.1 Frågeställningar
• Vad  visar  aktuell  internationell  forskning  beträffande  utvecklandet  av

elevansvar och etiskt ställningstagande i konflikthantering?

• Vilka konflikthanteringsstrategier finns i aktuell internationell forskning kring
konflikter  elever  emellan  som  intar  ett  interaktionistiskt  eller
kommunicerande förhållningssätt?
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV
Vi vill i vår studie belysa problem kring konflikter ur ett sociokulturellt perspektiv
(med fokus på interaktionistiska lösningar). Detta innebär exempelvis att man skapar
samförstånd inom den samhällsgrupp som eleverna ingår i, det vill säga att man utgår
från deras sociokulturella position och vårt gemensamma ansvar. Hundeide (2006)
etablerar att ett sociokulturellt perspektiv antar och tar hänsyn till att varje individ
föds och lever i en omvärld som existerat innan individen och kommer leva kvar
efter  individen.  Detta  innebär  att  individen  alltid  (mer  eller  mindre  omedvetet)
förhåller  sig  till  sin  omvärld.  Interaktionism  är  i  stort  sett  liktydigt  med
sociokulturism, men vi ser sociokulturism som ett mer övergripande begrepp, och
väljer  därför  att  beskriva dess funktioner  med det  mer tillämpningsbara uttrycket
interaktionism i studiens analytiska delar.

Som  Interaktionist  utgår  man  ifrån  den  grundläggande  föreställningen  att
människan står i förbindelse med sin sociala omgivning. Med detta menar man
inte att vi “då och då är sociala”. Man menar att vi alltid är sociala. Att vi inte
kan tänka oberoende av andra människor, och att vi överhuvudtaget inte finns till
oberoende av dem. (Aspelin 2003 sid. 18).

Hundeide (2006) använder  begreppet  “den dolda barnuppfostran” för att  beskriva
situationer där barn anser sig få belägg av signifikanta andra för om de handlat rätt
eller fel, genom att tolka deras signaler och känslor. Om bristande kännedom kring
en  elevs  konfliktsituation  innehas  av  vuxna i  omgivningen,  riskerar  dessa  vuxna
omedvetet  att  genom den  dolda  barnuppfostran  lära  barnet  att  bryta  mot  socialt
accepterade principer. Exempelvis kan föräldrar uppmuntra sitt barn att undvika en
klasskamrat som upplevs ha ett negativt inflytande, som resultat av en enkelsidig och
stigmatiserande bild av klasskamraten. Detta innebär att om alla istället medverkar
för  klassämja,  exempelvis  skola  och  berörda  familjer,  tack  vare  öppen
kommunikation och ett helhetsperspektiv, kan allmänt vedertagna samhälleliga etiska
principer kanske bättre understödjas inom konfliktsituationer.

Konflikter och andra sociala omständigheter i och utanför skolan påverkar inte bara
de  inblandade  eleverna  utan  även  lärandet  i  klassen.  Aspelin  (2003)  belyser  att
läraren måste vara uppmärksam på de sociala omständigheterna som råder: “Sociala
omständigheter  är  som sagt  inte  bara  viktiga  för  lärandet,  de  är  också  delar  av
detsamma.  Omständigheterna  måste  understundom  hamna  i  medelpunkten  av
lärarens reflekterande praktik” (Aspelin 2003, sid. 16). Aspelin belyser vikten av att
se att alla inblandade påverkar och påverkas av en konflikt, det blir då av vikt att i
konfliktens  lösning  integrera  inte  bara  de  berörda  eleverna  utan  även  lärare  och
kanske till och med vårdnadshavare om detta blir praktiskt möjligt.

Hundeide  (2006)  diskuterar  problematiken  kring  användandet  av  diskurs  som
riskerar att bli strategisk eller fördelaktig utifrån den egna synpunkten i situationer då
en konflikt uppstått. Han belyser att olika sätt att formulera sig kan få den ena parten
i en konflikt att hamna i underläge eller inte känna sig tagen på allvar. Det blir därför
av vikt att som lärare reflektera över hur man förhåller sig till konfliktsituationer och
hur man uttrycker sig inför berörda elever. Det kan vara relevant att låta alla parter
lyfta sitt synsätt på konflikten och även att låta alla parter lyssna till den andre. Detta
innebär  även  att  personalen  på  skolan  med  fördel  kan  försöka  omformulera
problemet så att diskursen blir mer neutral för att lyckas komma till bukt med en
konflikt.  Exempelvis skulle en konflikt  kunna försvåras om eleverna använder en
ensidig diskurs kring en konflikt inte bara i skolan utan även i hemmet. Detta kan
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således  förstärka  det  negativa  inflytande  den  dolda  barnuppfostran  kan  ha,  om
vårdnadshavarna  låter  sin  egen  diskurs  påverkas  av  ett  endimensionellt  och
onyanserat intryck.

Som  lärare  måste  man  också  vara  uppmärksam  på  sin  egen  inställning  till
situationen. “Känslor kan beskrivas som omedelbara signaler till individen om den
karaktär relationerna har” (Aspelin 2003, sid. 43). För att  inte överföra sina egna
tolkningar av en konflikt måste man som lärare vara uppmärksam både på hur man
förhåller sig i konflikten och på vilka signaler man ger till de inblandade, detta för att
kunna föra parterna ihop och undvika att föra dem längre isär än de redan är. Då kan
läraren på ett neutralt sätt höra alla parter och börja närma sig en mer neutral diskurs.
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4 METOD
Studiens metod har baserats på Forsberg och Wengströms bok Att göra systematiska
litteraturstudier(2013), de beskriver att man bör vara tydlig både i sin frågeställning
och i sitt tillvägagångssätt i materialsamlande, man bör även sätta upp kriterier för
urval  av  studier.  Vi har  valt  att  nyttja  de  databaser  som funnits  tillgängliga  via
Linnéuniversitetets  bibliotek,  med  tonvikt  på  de  som  rekommenderats  vid
handledningstillfällen.  Dessa  har  främst  varit  OneSearch  och  ERIC.  En  första
sökning genomfördes den 30 oktober 2013, ytterligare sökningar har gjorts 11 och 12
december 2013.

De kriterier vi satt upp är efter modell från Forsberg & Wengström (2013, sid. 84):
Intresseområde och sökord: Interactionist models, Conflict management och School.
Kriterier för sökning: Vi valde att söka först med engelska sökord för att utöka vårt
sökfält  och  fånga  upp  internationell  forskning.  Vi  begränsade  oss  till  artiklar
publicerade på 2000-talet för att få så aktuell forskning som möjligt. Efter hand som
sökningen  fortlöpte  upptäckte  vi  dock  ett  antal  artiklar  som  var  relevanta  men
publicerats tidigare än så, Vi utökade därför vår sökning till 1994 för att inkludera 20
års forskning och kunna nyttja de relevanta resultat vi hittade.

Sökning gjordes först på sökorden Conflict resolution och School i kombination. För
att begränsa sökningen har den efter hand kompletterats med fler sökord. Dessa är
inspirerade och hämtade från nyckelord i de artiklar vi hittat initialt och skiljer sig
därför något mellan de olika databaserna. I tabellen nedan sorteras sökningarna efter
databas och sedan efter hur sökningen utvecklats, en lägre sortering är en senare
sökning.

Kursansvarig  föreläsare  Ann-Christin  Torpsten  använde  exempeluppsatser  vid  ett
föreläsningstillfälle under delkursens inledning, som förberedelse för att skriva denna
litteraturstudie.  I  synnerhet  en  av  uppsatserna  väckte  intresse  som  potentiellt
källmaterial för vår egen litteraturstudie. Vi sökte enligt tabellen nedan och hittade
samma  artikel  i  DIVA,  vi  har  dock  nyttjat  den  tryckta  upplagan  vid  eventuell
sidhänvisning då den erbjöds till oss efter kurstilfället.

Sökningar  gjordes  i  de  databaser  som  rekommenderades  för  tillgänglighet  via
universitetet och för hög standard på artiklar. Alla sökningar gjordes med de olika
databasernas  metoder  för  att  söka  endast  efter  artiklar  tillgängliga  i  fulltext  och
artiklar  som  genomgått  en  vetenskaplig  granskning.  Sökningarna  genomfördes  i
ERIC, OneSearch och DIVA och redovisas i tabeller nedan.

ERIC (Education Resources Information Center) är en databas fokuserad på artiklar
rörande pedagogik. Sökningen gjordes med de engelska termerna Conflict resolution
och  school  i  kombination  för  att  komma  åt  internationell  forskning,  efter  hand
avgränsades sökningen ytterligare för att begränsa antalet träffar och göra datan mer
hanterlig. Datumbegränsningar har lagts till enligt ovan.

Tabell 1, visar sökningar i ERIC

Sökning Datumbegränsninga
r

Databas Antal 
träffar

conflict resolution AND school ERIC 273

conflict resolution AND school 20000101-20141231 ERIC 165
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conflict resolution AND school AND 
interactionist models

20000101-20141231 ERIC 0

conflict resolution AND school AND 
interactionist models

19940101-20141231 ERIC 0

conflict resolution AND school AND Parental 
involvement

20000101-20141231 ERIC 2

Conflict resolution AND school AND 
prevention

20000101-20141231 ERIC 69

Conflict resolution AND school AND 
prevention AND intervention

20000101-20141231 ERIC 31

conflict resolution AND school AND bullying 20000101-20141231 ERIC 16

conflict resolution AND school AND bullying 19940101-20141231 ERIC 33

conflict resolution AND school AND 
challenges

19940101-20141231 ERIC 32

conflict resolution AND school AND crisis 
intervention

20000101-20141231 ERIC 3

Sökningar gjordes även på liknande sätt i OneSearch, en databas som sammanställer
träffar  från  flera  vid  Linnéuniversitetet  tillgängliga  databaser.  Denna  databas
användes för att  brädda vår sökning och gjordes initialt  med samma sökord som
ERIC, de sökord som tillkommit  varierar dock något då dessa är baserade på de
träffar som uppkom.

Tabell 2, visar sökningar i OneSearch

Conflict resolution AND school 20000101-20141231 OneSearch 5431

Conflict resolution AND school AND 
Educational environment

20000101-20141231 OneSearch 188

Conflict resolution AND school AND 
Educational environment AND attitudes

20000101-20141231 OneSearch 32

Conflict resolution AND school AND Student 
satisfaction

20000101-20141231 OneSearch 41

Conflict resolution AND school AND 
relationship restoration

20000101-20141231 OneSearch 5

Conflict resolution AND school AND whole 
school AND problem solving

20000101-20141231 OneSearch 6

Conflict resolution AND school AND conflict 
management skills

20000101-20141231 OneSearch 13
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Conflict resolution AND school AND 
frustration AND dispute management

20000101-20141231 OneSearch 3

Conflict resolution AND school AND 
frustration AND dispute management

19940101-20141231 OneSearch 4

Conflict resolution AND school AND 
educational environment AND conflict 
prevention

20000101-20141231 Onesearch 25

Conflict resolution AND school AND 
educational environment AND conflict 
prevention

19940101-20141231 Onesearch 29

Diva  är  en  databas  för  uppsatser  vid  Linnéuniversitetet,  här  har  svenska  sökord
nyttjats då databasen i sin helhet är svensk.

Tabell 3, visar sökningar i DIVA

Konflikthantering DIVA 22

Konflikthantering AND skola DIVA 0

Elever AND sociala svårigheter DIVA 1

De artiklar som användes i studien är utvalda bland resultaten enligt följande modell.
När en sökning gav mindre än 50 resultat lästes artiklarnas titlar igenom och urval
gjordes baserat på om titeln verkade relevant för forskningsområdet. Ett exempel på
en titel som valdes bort i detta stadie är  "Just Be Friends": Exposing the Limits of
Educational  Bully  Discourses  for  Understanding  Teen  Girls'  Heterosexualized
Friendships  and  Conflicts.  Efter  det  lästes  abstract  och  fler  artiklar  valdes  bort
baserat åter  igen baserat på relevans för frågeställning och forskningsområde.  De
artiklar som kvarstod lästes igenom och uppfylla följande kriterier. Artikeln ska vara
baserad på primärempiri och uppvisa både ett etiskt förhållningssätt och en reflektion
kring egna metoden.

På  grund  av  studiens  knappa  omfattning  valdes  sedan  sju  artiklar  ut  som  var
representerade de kvarvarande, antingen för att på ett tydligt sätt kommit till samma
slutsats som flera andra, eller för att de lyfte ett annorlunda eller kritiskt perspektiv i
förhållande till de resultat som övriga studier nått, dessa har denna studies författare
sedan fördjupat sig i och analyserat med utgång i den ovan redovisade teorin. På
detta sätt har vi försökt att rättvist representera den forskning som gjorts på området.
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4.1 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet  (2002)  presenterar  etiska  riktlinjer  för  humanistisk  och
samhällsvetenskaplig forskning. Vi har försökt att förhålla oss till dessa under vår
studie även om de inte är fullt anpassade till vår situation. Det presenteras fyra olika
krav på etisk forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet,
och nyttjandekravet. Dessa fyra krav på forskning kan ses som vägledande för all
forskning inom området och vägs kontinuerligt mot forskningens nytta. Sammanvägt
ställs krav på forskaren att se till att de individer som ingår i ett forskningsprojekt
skall vara väl informerade om forskningens upplägg och mål, de ska ge medvetet
samtycke till att delta och kunna avbryta sitt medverkande ifall de så önskar, det ska
dessutom i den publicerade forskningen inte kunna spåras vem som deltagit i studien
eller  vilka  svar  en  individ  givit  och  den  empiri  man  som forskare  insamlar  om
enskild individ skall inte användas i annat syfte än forskning (så som marknadsföring
till  exempel).  Då  vi  inte  hanterar  någon  primärempiri  och  inte  hanterar  några
personuppgifter är det svårt för oss att bryta mot något av dessa kriterier, däremot bör
man enligt Forsberg och Wengström (2013) vid en litteraturstudie ställa dessa krav
på  den  litteratur  man  nyttjar  i  studien.  De  etiska  överväganden  som  gjorts  i
förhållande  till  nyttjade  studier  redovisas  nedan  under  rubriken  redovisning  av
använd forskning.
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4.2 Metoddiskussion
Studiens metod grundar sig i Forsberg och Wengström (2013). Hänsyn har tagits för
att vara så systematiska som möjligt i våra sökningar, dock måste alltid en subjektiv
bedömning tillkomma när artiklar till studien väljs ut. Vi har genomgående försökt
att vara tydliga med redovisningen av detta i vår metod. Även etiska aspekter har
beaktats  och  redovisats.  Studiens  knappa  omfång  i  både  tid  och  volym  gör  att
resultatet måste tolkas med försiktighet, för att kunna generalisera vårt resultat måste
en större studie genomföras. En liten studie som denna kan dock ändå vara relevant
och resultatet ger en indikation om hur verkligheten ser ut.
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4.3 Redovisning av använd forskning
Här sammanfattas artiklarna kort, och det pressenteras under vilken sökning varje
artikel är funnen.

Författare: Giaudrone Haney, Kimberly och Thomas, Joy och Vaughn, Courtney 
(2011).
Titel: Identity Border Crossings Within School Communities, Precursors to 
Restorative Conferencing: A Symbolic Interactionist Study. 
Sökord: Conflict resolution AND school AND bullying (ERIC från 2000)
Sammanfattning: Artikeln undersöker hur elever som blivit utstötta hade kunnat 
integreras i klassen genom gruppsamtal.
Metod: Intervjuer av individer med historik av konflikter från skolgången
Etiska  överväganden:  Artikelförfattarna  beskriver  att  nödvändiga  åtgärder  för
garanterandet av anonymitet har uppmärksammats.

Författare: Karakus, Mehmet & Savas, Ahmet Cezmi (2012)
Titel: The Effects of Parental Involvement, Trust in Parents, Trust in Students and 
Pupil Control Ideology on Conflict Management Strategies of Early Childhood 
Teachers.
Sökord: Conflict resolution AND school AND parental involvement (ERIC från 
2000)
Sammanfattning: Studien undersöker relationen mellan lärares förhållningssätt till 
elever i konfliktsituationer och elevernas föräldrars relation till skolan.
Metod: 325 lärare valdes ut slumpvis från Gaziantep city center, 254 valde att delta 
varefter en enkätundersökning genomfördes för att undersöka samband mellan lärares 
förhållningssätt till elever i konflikter och deras föräldrars involvering i skolan.
Etiska överväganden: Datainsamling godkänndes av “the Provincial Directorate of
National Education”.

Författare: McCluskey, Gillean och Lloyd, Gwynedd och Kane, Jean och Riddell, 
Sheila och Stead, Joan och Weedon, Elisabeth. (2008)
Titel: Can Restorative Practices in Schools Make a Difference?
Sökord: Conflict resolution AND school AND challenges (ERIC från 1994)
Sammanfattning: Studien undersöker hur effektivt peer mediation är för att inom 
skolan hantera konflikter mellan elever.
Metod: 18 skolor från olika delar av det skottska skolsystemet valdes ut med hjälp av
lokala myndigheter för att delta i ett pilotprogram. Programmet utvärderades sedan 
genom intervjuer med både personal och elever för att se hur programmet påverkade 
konflikter på skolan.
Etiska överväganden: Författarna vidtog åtgärder och speciell hänsyn till den unga
åldern hos många av de intervjuade.

Författare: White, Jonathan Andrew och Wertheim, Eleanor H. och Freeman, 
Elizabeth och Trinder, Margot (2013)
Titel: Evaluation of a core team centred professional development programme for 
building a whole-school cooperative problem solving approach to conflict.
Sökord: Conflict resolution AND school AND whole school AND problem solving 
(OneSearch från 2000)
Sammanfattning: Författarna undersöker effekten av utbildning för lärare i 
kommunicerande och sammarbetande konflikthanteringsmetoder. En jämförelse görs
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mellan konflikthanteringsstrategierna hos de som fått utbildning, deras kollegor och 
kontrollskolor som inte deltog i programmet.
Metod: Empiriskt insamlande av upplevt resultat från medlemmar av ett pilotprojekt 
vilka har utbildats inom konfliktlösning och dess förebyggande. Kontrollskolor har 
också använts som referensram.
Etiska överväganden: Författarna skriver att  de fått relevanta etiska tillstånd, man
iakttog  även  anonymitetsförsäkrande  åtgärder.  Författarna  resonerar  även  kring
studiens  begränsningar, till  exempel  att  de förlitar  sig  på inrapporterad  data  från
lärare i fältet istället för att själva direkt observerat lärare och elever.

Författare: Holden, Gerri (1997)
Titel: Changing the Way Kids Settle Conflicts.
Sökord: Conflict resolution AND school AND educational environment AND 
conflict prevention (OneSearch från 1994)
Sammanfattning: Författaren beskriver ett program applicerat på en klass där 
konflikthantering görs till en integrerad del av skoldagen.
Metod: Författaren har använt observationstekniker av sina egna elever för att 
utvärdera deras konflikthanteringsfärdigheter efter träning inom en läroplan som är 
starkt färgad av konflikthantering
Etiska överväganden: Eleverna i studien är anonyma och författaren gör betänkanden
kring elevernas unga ålder.

Författare: Malm, Birgitte & Löfgren, Horst (2006)
Titel: Teacher competence and students’ conflict handling strategies.
Sökord: Conflict resolution AND school AND educational environment AND 
attitudes (OneSearch från 2000)
Sammanfattning: Författarna belyser ett samband mellan hög lärarkompetens och elevers 
konfliktbenägenhet genom att undersöka elevers upplevelse av lärare och skolmiljö.
Metod: Studien bygger på att kartlägga ett kvantitativt samband mellan 
lärarkompetens och elevers konfliktbenägenhet. Förfarandesättet var att samla in 
elevenkäter på flera olika svenska skolor för att belysa relationen däremellan.
Etiska  överväganden:  Författarna  redovisar  inte  uttryckligen  något  etiskt
övervägande, men det är tydligt genom artikeln att de har förhållit sig till de riktlinjer
som etablerats genom vetenskapsrådet. Författarna  redovisar även begränsningar i
studiens  resultat,  då  studien  förlitar  sig  enbart  på  elevernas  uppfattning  av
densamma.

Författare: Schellenberg, Rita och Parks-Savage, Agarha och Rehfuss, Mark (2007)
Titel: Reducing Levels of Elementary School Violence with Peer Mediation.
Sökord: Conflict resolution AND school AND prevention AND intervention (ERIC 
från 2000)
Sammanfattning: Författarna undersöker effektiviteten och elevers inställning till 
peer mediation.
Metod: Ett peer mediation program utvärderades genom att se på flera olika 
variabler. Dels hur många avstängningar det var på den berörda skolan ett år innan 
programmet implementerades och tre år efter det implementerades. Och dels genom 
att se till hur väl metoden fungerade i konfliktlösningssituation och hur väl 
programmets elevutbildning fungerade. De elever som var med i programmet vad 
utvalda av kamrater och lärare för sina goda egenskaper och dessa fick svara på 
samma frågor (rörande konfliktlösning) före carterutbildningen, efter utbildningen 
och tre månader efter utbildningen. Efter varje konfliktlösningssession hade man 
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även utvärdering från de inblandade parterna som frågade ifall de var nöjda med 
lösningen och metoden.
Etiska  överväganden:  Frågeformuläret  som  delades  ut  till  studiens  huvudsakliga
deltagare  granskades  av  både  en  fokusgrupp  med  skolkuratorer  och  utbildare
vägledare.

Författare: Eriksson, Annelie (2009)
Titel: Elever i sociala och emotionella svårigheter samt deras identitetsskapnde.
Sökord: Elever AND sociala svårigheter (DIVA)
Sammanfattning: Studien nyttjar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att 
undersöka elevers sociala och emotionella svårigheter. Studien låter konfliktbenägna 
elever ge sitt perspektiv på den egna skolgången.
Metod: Elevintervjuer
Etiska överväganden: Anonymitet iakttogs, samt påmindes eleverna om att studien
var frivillig och att  de hade rätt  att  avbryta eller  låta bli  att  svara på frågor som
ställdes.  Varje  samtal  avslutades  med  en  sammanfattning  för  att  kontrollera  att
informanten uppfattats på ett korrekt sätt.
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5 RESULTAT
Här redovisas de olika artiklarnas resultat sorterade i kategorier. Den första kategorin
ser till hur elever kan integreras i konfliktlösning samt lärares roll i konflikthantering.
Den  andra  ser  till  hur  elever  upplever  konflikter  och  bakgrunder  till  konflikter.
Kopplingar har gjorts för att belysa aspekter som berör frågeställningarna.
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5.1 Skolans roll i konflikthantering
Ett intressant område inom utvecklingen av konflikthantering i skolvärlden finner vi i
konceptet att engagemanget, d.v.s. att göra elever delaktiga och att ta ett ansvar inom
konfliktproblematik,  kan  leda  till  mer  långsiktiga  lösningar.  Med  detta  som
grundtanke  vill  vi  i  detta  avsnitt  lyfta  skolans  roll  i  konflikthantering,  såväl
administrativt, som från ett lärar- och elevperspektiv.
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5.1.1 Internationella konflikthanteringsstrategier
McCluskey, Lloyd, Kane, Riddel,  Stead och Weedon (2008) kommer fram till  att
“restorative practice” (RP) över lag har varit väldigt lyckat i ett pilotprojekt på 18
olika  skolor  i  Skottland.  Projektet  har  tagit  olika  former  på  olika  skolor,  men
gemensamma teman har varit utbildningar för skolpersonal, elever och föräldrar, ett
minskat fokus på bestraffning och ett ökat fokus på dialog och förståelse mellan både
grupper och individer inom skolan.  McCluskey m.fl.  (2008) kom fram till att  det
viktigaste för att  få till  en positiv förändring i  stämningen på skolan och därmed
minska  antalet  negativt  laddade  incidenter  var  en  öppenhet  inför  programmet.
Särskilt viktigt var det att lärare var villiga att ta till sig RP som metod och jobba
med den istället för att agera efter gamla vanor. Metoden hade fungerat speciellt bra
på grundskolor (primary schools), dessa hade också över lag en större öppenhet inför
att  integrera  programmet  i  hela  skolverksamheten.  Gymnasieskolor  (secondary
schools) hade däremot ofta positiva resultat inom vissa områden eller positiva med
mindre resultat i skolan över lag. Artikelförfattarna resonerar att detta kan bero på
den organisatoriska skillnaden mellan de olika skolformerna, men också på synen på
skolan  och  eleverna  som  mer  eller  mindre  självständiga.  Många  lärare  i  den
sistnämnda  skolformen  kände  också  en  tveksamhet  inför  metodens  effektivitet  i
konfliktsituation även om de såg att klimatet i skola och klassrum hade blivit bättre
till vardags.

Även eleverna i pilotprojektet var positiva och kände att de blev lyssnade på i större
utsträckning. En elev uttrycker sig såhär:

I like what Mr [Name] does. He just takes what you say and gets the other one to
say what happened and then he would bring us both together and we would
speak about it then. It did work when he done it. (McCluskey m.fl, 2008 s. 413).

McCluskey m.fl (2008) påpekar att eleven i citatet sätter fingret på något som många
elever känner kring vikten av att  bli  lyssnad på och tagen på allvar. Detta är  ett
huvudtema i restorative practice.

Även  Schellenberg,  Parks-Savage,  Rehfuss  (2007)  har  utvärderat  ett
konfliktlösningsprogram i USA som bygger på “peer mediation”. Schellenberg m.fl.
(2007)  visar  i  sin  undersökning  att  bland  de  som  genomgått  programmets
undervisning under det år som studien genomfördes hade kunskapen kring konflikter
och konflikhantering ökat med 42 % mellan kontrollresultatet före utbildningen och
det långsiktiga resultatet  tre månader efter att  utbildningen slutförts.  Schellenberg
m.fl. (2007) visar också att i alla de medlingstillfällen (34 stycken) som genomfördes
under året så uttryckte både medlare och de inblandade parterna att de var nöjda med
den lösning och det kontrakt som etablerades för att lösa konflikten. 

I en svensk studie av Malm och Löfgren (2006), undersöker man sambanden mellan
lärarkompetens och elevers trygghet, samt förtroende för skolan. Med bakgrund i den
Sverige-aktuella frågan om utökad lärarkompetens, har författarna i stark kontrast till
den  exempelvis  amerikanska  satsningen  inom  peer  mediation  (se  Carter,  2002,
Varnham, 2005, Schellenberg m.fl.,  2007), lagt ett stort  ansvar hos lärarna för att
främja en miljö där inbördes konflikter elever emellan minimeras. Malm och Löfgren
(2006)  menar  att  det  är  rimligt  att  anta  att  lärarkompetens  är  direkt  relaterat  till
elevers  självförtroende  och  självbild.  Lärarinkompetens  kan  leda  till  försämrad
inställning  till  skolan  hos  elever,  och  därmed  ökad  risk  för  aggressivt  beteende,
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menar författarna (a.a.). De ser i sin undersökning att ju positivare bild eleven har av
skolan och lärarens kompetens, desto mindre benägen är eleven att agera aggressivt.

Malm och Löfgren (2006) identifierar sju kvaliteter hos lärare, förmåga till: att hålla
ordning och struktur, ämneskunskaper, pedagogisk skicklighet (att  kunna lära ut),
social  kompetens,  positivt  återkopplande  och  uppmuntringsförmåga,  att  se
individerna i en klass och anpassa undervisningen till var och en, och att vara rättvis.
Dessa  sju  kvaliteter  har  lärare  i  svenska  skolsystemet  genom  studiens
elevutvärderingar fått huvudsakligen goda resultat i. Det är även dessa kvaliteter som
Malm  och  Löfgren  (2006)  i  huvudsak  åsyftar  när  de  kommer  fram  till  att
lärarkompetens är betydande för elevers konflikthanteringsmetoder.

Karakus  och  Savas  (2012) kategoriserar  lärares  förhållningssätt  till  elever  efter  hur
mycket tillit och hur mycket fostran som finns i relationen från lärarens sida. Artikeln
kommenterar  också  hur  detta  korrelerar  med  lärarens  inställning  i  en
konfliktsituation. Undersökningen strävade efter att ta reda på hur detta påverkades
av föräldrars deltagande i skolan dels genom skolaktiviteter och dels genom allmän
kontakt mellan lärare och förälder i skolans vardag. Det man kom fram till var att
lärare kände mer tillit till elever vars föräldrar hade god kontakt med skolan, och att
läraren  oftare  hade  ett  integrerande  tillvägagångssätt  (Karakus  & Savas,  2012)  i
konflikthantering.  Det  innebär  att  man  genom  öppenhet  och  informationsutbyte
försökte  nå  en  konfliktlösning  där  båda  parter  var  nöjda  med  resultatet.  Om
föräldrarna däremot inte var engagerade i skolan kände lärarna i studien mindre tillit
till  eleverna  och  var  också  i  större  utsträckning  benägna  att  hantera  en
konfliktsituation utifrån premissen att den ena parten hade rätt och den andra var
tvungen att anpassa sig.

White, Wertheim, Freeman och Trinder (2013) konstaterar att forskning tydligt visar
att  skolor  spelar  en  viktig  roll  i  att  främja  barns  sociala  och  känslomässiga
utveckling,  och när skolor aktivt  vävt in således tematiserade inslag i  läroplanen,
exempelvis  konfliktlösning,  har  det  visats  gynnsamt  för  barns  psykologiska  och
akademiska  utveckling.  Dessa  inslag,  eller  moment,  inriktar  sig  på  att  förbättra
personligt interagerande, problemlösning, samt empati och acceptans för diversitet.

White  m.fl.  (2013)  avviker  här  från  konceptet  att  enträget  fokusera  på  peer
mediation, och vänder istället uppmärksamheten på ett mer komplett, skolomfattande
system för konflikthantering där lärare och annan personal intar en mer aktiv roll
som förhandlare mellan konfliktparter, men framförallt som utbildare när det gäller
just  samarbete  och  konflikthantering.  Exempel  på  detta  kan  vara  skolors
likabehandlingsplaner,  men  författarna  vill  starkt  betona  vikten  av  fortgående
utbildning för både elever och personal.

White m.fl. (2013) föreslår att en kärngrupp sammanställs inom skolan, som ansvarar
för spridandet av kunskap, och agerar som stöd åt både övrig personal och elever.
Man tittar närmare på resultat från ett program som infördes med syftet att bygga upp
lärares  och  elevers  förmåga  att  hantera  konflikter.  I  berörda  skolor  utbildades
kärngrupper  som  i  sin  tur  ansvarade  för  vidareutbildning,  idéspridning,  och
genomförande av konflikthanteringsstrategier inom skolan, eftersom grundutbildning
åt alla inte ansågs möjligt av logistiska skäl.

White m.fl. (2013) visar i sin studie att mängden träning som kärngrupper inom olika
skolor  fick  är  direkt  relaterat  till  uppvisat  självförtroende  och  kunnighet  inom
konflikthantering hos kärngrupperna vid uppföljande undersökningar. Däremot var
motsvarande bekräftelse från personal utanför kärngrupperna på ungefär samma nivå
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som  innan  införandet  av  utbildade  kärngrupper,  vilket  tyder  på  att  bättre
förutsättningar för kärngrupperna att utöva utbildning inom skolan kan efterfrågas.
Även  kontrollskolor  motsvarade  nivån  som  personalen  utanför  kärngruppen
uttryckte. Vid uppföljande undersökningar har det dock också observerats att skolor
som använt sig av utbildade kärngrupper har visat sig ägna mer tid åt att undervisa
konflikthantering och haft bättre kollaborativt samarbete inom skolan. Lärare som
tillhör dessa kärngrupper kunde från sina klasser redovisa bättre fokus på “win-win”
strategier med fler optimalt tillfredsställande lösningar som resultat.
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5.1.2 Elevers ansvar och delaktighet
Schellenberg m.fl. (2007) fann som tidigare nämnts mycket goda resultat inom peer
mediation projekt. Studien har under en längre tid utvärderat ett program som kallas
för peace pals. Programmet är byggt på principen att elever som valts av lärare och
klasskamrater får utbildning i bland annat konflikthantering och medling. Syftet med
programmet är att minska våld i skolan. Detta åstadkoms främst genom tre delmål:
att öka elevernas förståelse för ilska och konflikt, att öka elevers kunskaper kring
konflikthantering och att lösa konflikter på skolan genom samtal i peer mediation
format.  Elever  som  valts  ut  av  kamrater  och  skolpersonal  fick  utbildning  i
konflikthantering. Utbildningen var uppdelad i sex tillfällen om vardera en timma
över en tre veckors period, varefter Schellenberg m.fl (2007) kunde konstatera att de
elever som genomgått utbildningen (och blivit “peace pals”) på ett bra sätt kunde
kommunicera och medla i elevkonflikter. Programmet förespråkar att två peace pals
sitter  mitt  emot  varandra  och  att  de  inblandade  sitter  mitt  emot  varandra,  så  att
borden tillsammans bildar formen av ett “t”. Både elever i konflikt och medlarna var
positiva till metoden och programmet hade minskat antalet avstängningar i skolan
jämfört med åren innan programmet infördes.

Holden  (1997)  som  själv  undervisade  yngre  barn  i  grundskolan,  utarbetade  en
läroplan som genomsyras av konflikthantering, avsedd att hjälpa elever hantera både
sin egen och andras konfliktbenägenhet.   Hon påpekar att ett resultat av att elever
tränas i konflikthantering är att de börjar själva ta initiativ med att förhandla fram
fredliga  lösningar  till  incidenter  mellan  elever  som  hellre  bråkar,  så  fort  något
provocerande  inträffar.  Holden  hänvisar  också  till  att  forskning  påvisat  att
konstruktiv hantering av konflikter leder till ökad produktivitet i klassrummen. Detta
kan kopplas till Malm och Löfgrens (2006) resultat, för att belysa sambanden mellan
konflikter  och  lärandemiljö.  Många  barn  menar  Holden  (1997),  har  svårt  att  se
situationer från andras perspektiv, man antar istället att den andre avsiktligt orsakar
dem förödmjukelse eller åtlöje. Många av dessa barn har i sin tur sett vuxna hantera
problem med våldsamma överreaktioner. Holden har  konstaterat  att  goda resultat
som  inneburit  att  klasskompisar  hjälpt  varandra  att  hålla  sams  och  fokusera  på
klassens uppgifter har observerats som resultat.

Holden (1997) beskriver unga barn från ett problemtyngt område där våld och droger
förekommer dagligen i skolans närmiljö. Hon ville därför prioritera konflikthantering
och fredliga värderingar tidigt i barnens utbildning och gjorde detta till en integrerad
del  av  hela  deras  skoldag.  Tidiga  resultat  tyder  på  att  barnen  är  mindre
konfliktbenägna och mer fokuserade på att hjälpa varandra lösa konflikter på fredlig
väg.

Holden (1997) tillägger att inte alla konflikter ska ses som allvarliga, så det gäller att
tänka på att inte överreagera inför vissa konflikter. Man vill eliminera konflikter som
leder till våld och lära eleverna att hantera övriga, menar författaren. Vuxna måste
visa hur man löser konflikter fredligt och får aldrig glömma att berömma de elever
som gör så på ett bra sätt (a.a.).

White  m.fl.  (2013)  betraktar  också  interaktionistiska  samtal  elever  emellan  vid
konfliktsituationer,  om inte  nödvändigtvis  elevledda  sådana.  Själva  metoden  och
målen enligt White m.fl.  (2013) för konfliktlösning är identiska med de som ofta
beskrivs  inom  peer  mediation  genom  att  behov,  önskemål,  och  bekymmer
tillkännages av konfliktparterna och ett brett register av möjliga lösningar föreslås
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och  övervägs  för  att  komma  överens  om  en  lösning  med  bästa  “win-win”
förutsättningar.

White  m.fl.  (2013)  förklarar  att  en  grundläggande  skillnad  i  inställningen  hos
konfliktparterna  kan  förekomma.  Man  kan  antingen  vara  tävlingsinriktade
beträffande konfliktens utgång (författarna använder exemplet med att bråka över en
återstående kakbit),  eller  samarbetsinriktade,  dvs. tänka utifrån perspektivet av ett
gemensamt  mål,  som  att  baka  mer.  Genom  att  få  parterna  införstådda  på  att
konflikten är ett gemensamt problem med möjlighet för en tillfredsställande lösning
för samtliga parter, och därmed slippa stressen från återstående konfliktkänslor, blir
parterna mer inriktade på samarbete. Denna så kallade “win-win” strategi visas av
författarna ha uppvisat positiva följder för psykisk utveckling.
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5.2 Bakgrunder till konflikter och elevperspektiv
Som tidigare  nämnts  utgår  denna litteraturstudie  med ett  sociokulturellt  synsätt  i
åtanke. Därmed anser vi att det är viktigt att belysa mycket grundläggande faktorer
som påverkat konfliktbenägna individer. Förståelse och empati för sådana faktorer
utgör  en  grogrund  för  interaktionistiska  lösningar,  som exempelvis  skulle  kunna
uppnås  genom  peer  mediation.  Följande  skildringar  är  hämtade  från  empiriskt
insamlade intervjuer.
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5.2.1 Internationella konflikthanteringsstrategier
Giaudrone Haney, Thomas, och Vaughn (2011) intervjuade fjorton personer som var
konfliktbenägna under skoltiden. Frågeställningen som dessa personer fick gällde om
något kunde ha gjorts för att få dem att känna sig mer delaktiga i skolan. Flera av de
intervjuade uttrycker att de mer positiva minnen som de förknippar med skolan, ofta
handlar  om lärare  som  på  något  sätt  visade  att  de  personligen  brydde  sig,  och
verkligen ville vara till stöd. Artikelförfattarna påpekar att det inom skolan finns en
tendens att vilja återintegrera konfliktbenägna elever som hamnat i utanförskap, men
kommenterar att detta inte är möjligt ifall eleven i fråga aldrig egentligen känt sig
som en del av gruppen. Ur det perspektivet ser författarna på gruppdiskussioner där
konfliktbenägna elever och de utsatta deltar, men även kamrater som inte är direkt
inblandade i konflikten.

Giaudrone Haney m.fl. (2011) återger skolminnen från en av de konfliktbenägna i
deras undersökning, en man som fått diagnos som bipolär och med ADHD. Hans
behov för särskilt stöd hade uppmärksammats tidigt men resurslärare hade uteblivit.
En VFU student  var  den  förste  som ägnade extra  tid  åt  honom,  vilket  han hade
uppskattat, men när den korta VFU tiden var över och studenten skulle lämna skolan
blev han förkrossad och kände sig avvisad. En kvinnlig informant i studien säger att
en  “bra  lärare”  bjuder  på  sig  själv, och  är  någon  som man  kan  tala  öppet  med
gällande personliga erfarenheter, även problem. Ytterligare några av informanterna
talar om tålmodiga och lyhörda lärare som deras mest positiva minnen från skolan.
Lärare  som  inte  dolde  förakt  beskrivs  som  tillhörande  de  mest  negativa
erfarenheterna.

Giaudrone Haney m.fl. (2011) använder sina informanters verkliga erfarenheter för
att ge teoretiska exempel på hur en positivare skolsituation kan skapas för de elever
som känner sig utanför i klassen. I exemplen nyttjas gruppdiskussioner för att dels
låta alla elever som så önskar komma till tals och lyfta saker som de tänker på både
kring skolan och annat. Detta föreslås som ett redskap för läraren att visa att eleverna
blir lyssnade på och tagna på allvar, det är också en chans för läraren att lyfta saker
som denne funderar över och på så sätt öppna upp sig för klassen och göra sig själv
lite mer lättillgänglig.

Eriksson (2009) har också använt sig av intervjuer för att kartlägga konflikthantering
och dess orsaker från de konfliktbenägna elevernas perspektiv. I studien presenteras
flera olika faktorer som kan inverka på elevers konfliktbenägenhet. Genomgående i
Erikssons studie  ser  man en  stark  förbindelse  mellan  kamratrelationer  och  social
utveckling.  Elever som hamnar i  situationer där de isoleras  från klasskamraterna,
t.ex. hör dem komma överens om att träffas efter skolan utan att själva bli tillfrågade,
hamnar  i  känslor  av  hjälplöshet,  vilket  kan  leda  till  uppgivenhet.  Att  tillhöra
gemenskapen upplevs som väldigt viktigt av informanterna, och om inte framsteg
görs och de börjar känna sig accepterade, kan en ond cirkel uppstå där de ger upp för
lätt och istället hamnar i fler konflikter. Eriksson (2009) presenterar flera exempel
där elever minns lyhörda och förstående lärare som ett positivt inflytande på deras
skolsituation,  samtidigt  som  lärare  som  inte  visar  intresse  för  elevernas  sociala
situation  upplevs  som fientligt  inställda.  Detta  överensstämmer  med  det  resultat
Giaudrone Haney m.fl.  (2011) redovisar, att  elever prioriterar vikten av att  lärare
visar engagemang för deras mående.
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5.2.2 Elevers ansvar och delaktighet
Giaudrone Haney m.fl. (2011) tar också upp problematiken kring gruppmöten, där
konfliktparter (oftast med någon på förhand utpekad som den skyldiga) och andra
berörda uppmuntrar att någon tar ansvar för övergreppet. Författarna pekar ut att det
emellertid ivrigt diskuterats om inte att tvinga någon att återuppleva en förseelse som
t.ex.  en  kränkande  handling  framför  de  berörda  och  andra,  med  medföljande
skambelastning, kan göra mer skada än nytta. Författarna hänvisar till studier som
påvisar  att  det  händer  att  just  både  mobbare  och  mobbad  kan  känna  negativa
skamkänslor efter vissa gruppsamtal.
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6 DISKUSSION
Vi  avsåg först  att  se  hur  konfliktlösning  kan  påverkas  ifall  elever,  skolan,  och
vårdnadshavare  inkluderas  i  konfliktlösningen,  för  att  se  hur  konflikten  ur  ett
helhetsperspektiv kan påverka konfliktens upplösning. I  vår litteraturstudie har vi
dock upptäckt att detta område inte är väl studerat. Vi valde därför att ta ett bredare
perspektiv  i  denna  studie  och  se  hur  konfliktlösning  över  lag  undersökts  i
forskningen. Vi behåller dock fokus på lösningar där kommunikation är huvudtema.

Den  tendens  som  framkommer  i  den  undersökta  forskningen  är  ett  fokus  på
interaktionsbaserad konfliktlösning. Populärt i den internationella forskningen idag
verkar vara att undersöka effektiviteten hos olika program som på varierande sätt
hanterar konflikter genom att låta elever engageras som konfliktlösare på skolan eller
i klassen. Ofta görs detta genom utbildning för eleverna som hjälper dem se problem
ur ett större perspektiv och ämnar flytta elevens fokus från den egna känslan till en
förståelse för konflikten som ett delat problem mellan inblandade parter. Ofta vill
programmen i  fråga styra lösningen mot en långsiktig lösning där alla parter blir
nöjda med slutresultatet, istället för att helt fokusera på en konkret lösning för varje
enskild incident. Istället förordas lösningar på de bakomliggande problemen.

Schellenberg  m.fl.(2007)  och  Wilburn  och  Bates  (1997)  lyfter  frågor  kring
genomförandet av peer mediation. Wilburn och Bates skriver att det är fördelaktigt
om medlingstillfället genomförs av två medlare där båda parter kan känna sig rättvist
representerade. Schellenberg m.fl (2007) som var väldigt positiva i sin utvärdering,
har utvärderat ett  program där man konsekvent nyttjar två medlare och där dessa
dessutom  är  placerade  i  rummet  på  ett  sätt  som  gör  att  de  inte  sitter  i  direkt
anslutning till någon part.

Wilburn & Bates (1997) lyfte observationen att vissa elever kan ha lättare för att
uttrycka sig fritt  angående konflikter  utan närvaron av lärare eller  andra vuxna i
maktpositioner.  Om  själva  grovjobbet  med  att  diskutera  känslor  och  erkänna
agerande som efteråt är svårt att försvara kan göras utan insikt från skolpersonal, är
detta nog mycket riktigt ett viktigt alternativ till att få elever att komma igång med
dialogen  som behövs  för  att  börja  planera  en  produktiv  lösning.  Det  är  i  själva
överenskommelsen och vikten av att den respekteras som vuxen övervakning är mer
nödvändig,  som  exemplifierats  av  Carter  (2002).  Carter  intar  ett  kritiskt
förhållningssätt gentemot kontrakten som många program förespråkar och lägger vikt
vid  att  vuxna måste  vara  med i  processen  för  att  övervaka lösningen och själva
processen.  Hon föreslår  också  att  en aktiv  utvärdering  bör  göras  av utgången av
konflikten genom en enkel skala där lösningen graderas från ett till fem. Den tendens
man kan se inom skolforskning när det gäller konflikthantering idag, är att det verkar
som  den  rådande  utvecklingen  pekar  åt  att  främja  ett  interaktionsbeaktande
ställningstagande. Det som är viktigt att hålla i fokus förefaller vara det sätt på vilket
man når lösningar till problemen. En tanke värt att vidareutveckla är att undvikande
mellan  parter  utan  att  ha  byggt  upp  någon  ömsesidig  tolerans  ska  inte  ses  som
tillräckligt  av  målets  uppfyllande  från  ett  större  perspektiv,  vilket  indikeras  på
Carters skala.

McCluskey m.fl. (2008) har undersökt ett annat men liknande program och kommer
fram till ett resultat som skulle kunna appliceras även på peer mediation. De ser att
en av de avgörande variablerna för att ett program ska lyckas är att skolan och dess
personal är villig att ta till sig programmet och ändra sina rutiner. White m.fl. (2013)
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ger  fokus  åt  samma  område,  men  från  perspektivet  att  effektiviserandet  av
fortbildning är ett  delat  ansvar. I  denna bemärkelse mellan de som redan besitter
kunskaperna som prioriteras inom skolan, och övrig personal, som ska utbildas.

Ska man rikta kritik och ifrågasätta något inom Varnhams (2005) argumentation så
bör det beaktas att hon genomgående beskriver situationer med en förövare och ett
offer. I konfliktsituationer är det nog ofta betydligt mer komplicerat, där ansvar för
att en konflikt uppstått kan till viss del belastas på flera inblandade parter, och det är
kanske mycket sällan bara en individs fel.

Carter  (2002)  framhöll  vikten  av  att  betona  kulturell  medvetenhet  och
hänsynstagande vid urvalet och utbildningen av elevmedlare, eller peer mediators.
Hon använder  exemplet  med  skillnader  i  synsätt  och  utgångspunkter  beträffande
elever  från,  i  jämförelse  med  många  västerländska  samhällen,  förhållandevis
kollektivistiska kulturer. Att föra sin egen talan och hävda sina individuella åsikter
och rättigheter underlättar medlingsprocessen. Detta motstrider det som anses som
det  förväntade,  eller  kulturellt  betingade,  inom  mer  kollektivistiska  kulturer.
Hundeide (2006) redogör för de sociokulturella skillnaderna mellan kollektivistiskt
orienterade individer och mer individualistiskt orienterade. I en multikulturell skola
kan förväntas att båda synsätten förekommer. Hundeide påvisar att i individualistiskt
präglade  samhällen  är  banden  människor  emellan  inte  lika  starka  som  i
kollektivistiska samhällen. Man förväntas egentligen bara värna om sig själv och den
närmaste  familjen.  I  kollektivistiska  samhällen  däremot,  förväntar  man  sig  att
representeras  och skyddas  genom (och som en beståndsdel  av)  en mycket  större
grupptillhörighet, menar Hundeide.

Carter (2002) menar att det bör anses viktigt att medlarna ska vara införstådda med
att  de  kan  behöva  hjälpa,  eller  locka  fram  vissa  individer  att  hävda  sina
egenintressen.  Dock  är  det  ingen  av  studierna  som  har  uppmärksammat  denna
problematik,  varför  man  kan  rikta  kritik  mot  deras  resultat.  Flera  (exempelvis
Schellenberg m.fl. 2007) har dock sett resultat i  flera olika grupper av elever och
därmed kan antas att problemet antingen inte uppkommit eller effektivt arbetats förbi
utan att identifieras.

Wilburn och Bates (1997) konstaterar att skolor som nyttjat sig av peer mediation
rapporterar  positiva  resultat,  som en  minskning  av  allvarliga  konflikter,  samt  att
lärarna ges mer tid åt att förbereda och genomföra sin undervisning, utan att behöva
avbryta lika mycket åt konfliktartat beteende. En intressant tankeställare skulle vara
att  begrunda hur pass förenligt  peer mediation skulle kunna vara med Malm och
Löfgrens  (2006)  teorier  som  gör  gällande  att  högre  lärarkompetens  resulterar  i
mindre klasskonflikter. Om man kan släppa föreställningen att läraren har merdelen
av ansvaret för att långsiktigt hantera elevkonflikter när de väl uppstått, utan ges mer
tid åt sitt primära uppdrag, d.v.s. undervisning, kan det vara rimligt att förvänta sig
förbättrade omständigheter för dess kvalitet. Om läraren däremot tar mycket tid ifrån
sin  planering  för  att  hantera  konflikter  mellan  elever  kan  det  rimligen  antas  att
undervisningen blir lidande. Enligt de kriterier Malm och Löfgren (2006) identifierat
som viktiga skulle detta minska elevernas förtroende för läraren och därmed indirekt
riskera att öka konflikterna i skolan.

Studien som Schellenberg m.fl.  (2007) genomfört kanske inte kan generaliseras i
större utsträckning, de påpekar själva att deras studie är begränsad till en specifik
skola  och  den  tar  inte  heller  hänsyn  till  lärares  eller  föräldrars  upplevelse  av
programmet. Men författarna lyfter att de goda resultaten av programmet kan ses (om
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än  i  varierande  grad)  hos  alla  större  grupper  på  skolan.  De  goda  resultat  som
framkommit hos eleverna är dock uppmuntrande och i kombination med övrig här
genomgången forskning är det inte orimligt att tänka sig att de goda resultaten skulle
kunna ses även i andra sammanhang.

Vi  vill  återkoppla  till  den  starka  övertygelse  som  genomsyrar  Carters  (2002)
slutsatser. Nämligen  att  om  elever  inte  lär  sig  att  försöka  förstå  och  acceptera
varandra (att lösa konflikter istället för att bara undvika dem), kommer problemen
kanske i högre utsträckning att kvarstå i samhället utanför skolan och återupprepas
med  nästa  generation.  Som  Aspelin  (2003)  påpekat  lär  vi  oss  kontinuerligt  av
varandras  handlingar  i  sociala  situationer,  på  så  sätt  bildar  eleverna  sig  en
uppfattning om tolerans och gränsdragningar inte bara i skolan utan även i samhället
i stort. Man bör alltså duka för ett inkluderande synsätt, och inte undvika andra som
inte passar in på det egna synsättet om vad som är normativt.

Giaudrone Haney m.fl. (2011) genomförde sin undersökning i USA, men när man
läser  en  liknande  studie  från  Sverige  av  Eriksson (2009),  slås  man  av  åtskilliga
likheter. Erikssons studie pekar på liknande upplevelser som de som intervjuats av
Giaudrone  Haneys  m.fl.,  att  lärare  som inte  lyssnar  på  elevernas  problem anses
fientligt inställda, och tillförliten till skolan minskar. Däremot finner Eriksson liksom
förutnämnda studie att en lärare som engagerar sig i eleverna har en positiv inverkan,
“Lärare som lyssnat, bekräftat, förstått och kunnat litas på har gjort det möjligt att
kunna genomleva skoldagen” (Eriksson 2009, sid. 91). Malm och Löfgrens (2006)
sju kvaliteter som utmärker en god lärare och hur detta kan ha en positiv inverkan på
elevers aggressivitet, kan anses stödja detta.

Ett undantag som fick en negativ upplösning var exemplet från undersökningen av
Giaudrone Haney m.fl.  (2011) där eleven som traumatiserades av att  han fick en
mycket god kontakt med en tillfällig mentor (VFU student), när dennes korta vistelse
på  skolan  kom  till  ände.  Detta  leder  tanken  till  hur  sårbar  ett  barn  med
konfliktbenägenhet är. Det gäller nog för skolor att vara försiktig med att se till att
det planeras långsiktigt och varsamt för elever med problematik. Stödresurser bör
inledas när organisationen är klar och en långsiktig plan finns, och man bör nog inte
på ett icke överlagt sätt skapa häftiga strukturella omvälvningar åt känsliga elever.
Detta  bör  gälla  även  vid  utvecklingen  och  implementeringen  av
konflikhanteringsprogram, oavsett om det gäller peer mediation eller fortbildning av
lärare,  som  t.ex.  Malm  och  Löfgren  (2006),  och  White  m.fl.  (2013)  kan  sägas
förespråka.

En av de intervjuade i studien av Giaudrone Haney m.fl. (2011) uttrycker att han
upplevde sin skolgång i en resursklass som orättvis, att han inte hörde hemma där
och därför umgicks med elever från “smarta” klasser. Eriksson (2009), som i sin
studie  också  använde  sig  av  informanter  som  hade  genomgått  sociala
beteendeproblem,  återger  också  att  segregerade  studier  kunde  upplevas  negativt.
“Det värsta var att behöva gå på resursskola, inte för att det var något fel på skolan,
tvärtom, utan för att han kände sig utanför och stämplad som problembarn” (Eriksson
2009, sid. 66).

Vidare observerar Eriksson (2009) att om barn med sociala problem har syskon i
samma skola, tenderar de att agera mycket beskyddande över sina syskon, då de inte
vill att de ska hamna i samma problem som de själva, vilket blir en ny källa för
konflikt.  I  studien  av  Giaudrone  Haney  m.fl.  (2011)  indikerar  ett  par  av
informanterna en liknande rädsla, att syskon associeras med varandra i skolan, vilket
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påverkar respektive syskons skolgång. En del elever behöver självfallet ett speciellt
pedagogiskt grepp i undervisningen och kan ha fördel av att få specialundervisning,
men dessa två studier visar att det inte alltid upplevs som positivt från elevens sida,
och  bekräftar  behovet  av  att  på  ett  effektivt  sätt  överväga  och  behandla  andra
lösningar innan omplacering görs. Då kan konflikhanteringsprogram komma att bli
ännu mer aktuella.

Många av programmen som utvärderas i den internationella forskningen har som ett
delsyfte att minska antalet avstängningar från skolan. Skollagen slår dock fast att i
Sverige  får  avstängning  inte  förekomma  i  grundskolan,  tillika  kan  man  inte
tvångsförflytta  en  elev  i  bestraffningssyfte  (Utbildningsdepartementet  2009b),
Effektiv konflikthantering kan dock ersätta förhastade och eventuellt stigmatiserande
ingrepp som resurslärare och liknande. Både Eriksson (2009), och Giaudrone Haney
m.fl.  (2011),  har  visat  att  detta  ofta  upplevs  som negativt.  Olika  internationella
förhållningssätt gör programmen till viss del svåra att anpassa rakt av på svenska
förhållanden,  men  det  övergripande  målet  att  minska  konflikter  och
konfliktbenägenhet  hos  elever  bör  ändå  anses  relevant  även  under  svenska
förhållanden. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan ett visst fokus behöva läggas även
på  andra  delar  av  programmen  för  att  kunna  applicera  dem  i  olika  kulturella
sammanhang.

Malm och Löfgren  (2006) lyckas  i  sin  studie  påvisa  ett  samband mellan elevers
självförtroende,  konflikthanteringsstrategier,  och  lärarkompetens.  Emellertid  har
lärarnas kompetens utvärderats av eleverna själva, och till viss del kan författarna
anses bortse från sannolikheten att en del klassers elever kanske kommer från mer
problemtyngda områden utanför skolan. Det skulle kunna innebära att de bär med sig
en viss mängd skepsis och negativitet, vilket kan vara svårt för en lärare med stor
klass att ensam korrigera. Med en negativ attityd från samhället utanför skolan skulle
förtroendet  för  en  lärares  kompetens  kunna  påverkas  oavsett  på  vilken  nivå  den
egentligen befinner sig. Det kan ifrågasättas om elevernas skepsis mot skolan och
lärarna påverkas mest av skolan i sig eller elevernas sociala situation utanför skolan.
 Det  bör dock inte  förringas att  lärare och den kompetens  med vilken de guidar,
stöttar, och utvecklar eleverna bör ses som en viktig pusselbit som tillkommer när
man ska kartlägga konflikters uppkomst och dess hantering i skolan.

Hundeide (2006) lyfter den ryska lingvisten Bakhtins resonemang om adressivitet i
samtal, detta blir relevant i studier (som Malm och Löfgren, 2006 eller Giaudrone
Haney m.fl., 2011) där elever svarat på frågor. Resonemanget går ut på att den ena
parten i ett samtal anpassar sig och till viss del svarar på det sätt som de upplever att
den andra parten i samtalet förväntar sig. Därför kan man förhålla sig kritisk mot
studier där endast elever (eller endast lärare) gett svar i studien, oavsett om svaren är
positiva  eller  negativa.  Till  exempel  är  elevernas  sociala  bakgrund  i  Malm  och
Löfgrens studie (2006) inte redovisad, och det är möjligt att denna påverkat deras
inställning till skolan över lag och därmed påverkar deras svar i undersökningar.
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6.1 Pedagogiska implikationer
Många av de studier som presenteras här utvärderar program som knappt syns i den
svenska skolan eller den svenska skoldebatten. Studierna kommer dock fram till att
dessa många gånger kan vara lyckade. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det så klart
inte säkert att något som fungerar utomlands kommer att fungera i Sverige, men vi
känner att denna typ av synsätt på konflikthantering är intressant och bör övervägas
som komplement till existerande svenska likabehandlingsplaner.

Ett par saker framkommer som viktiga att beakta vid implementeringen av elevledd
konfliktlösning. Carter (2002) presenterar en skala för att utvärdera de lösningar som
eleverna tillsammans kommer fram till. Den skala som hon presenterar utvärderar
kontrakten om skrivs  mellan  0 och 5. Detta  koncept  kan  möjligen utökas  till  en
matris, med nyckelord och förklaringar för att få ett tydligare utvärderingsverktyg.
En  sådan  matris  skulle  eleverna  kunna  använda  både  i  sin  utbildning  och  i  sitt
medlande som ett stöd för att nå en lösning där alla parter blir nöjda. Flera studier
(till exempel Schellenberg, 2007) pekar på att utbildning är viktig för eleverna som
ska agera medlare i programmen. Det framgår även att utbildningen är effektiv och
detta  ser  vi  som  ytterligare  ett  argument  för  att  överväga  denna  typ  av
konflikthantering även i det svenska skolsystemet.

I svenska skolan finns idag ett utvecklat system för att genom likabehandlingsplaner
definiera konflikthanteringssituationer. Vi vill inte bortse från detta, utan föreslår att
elevmedling  under  stöd  och  guidning  från  vuxna  kan  testas  som  en
komplementerande del i skolornas likabehandlingsplaner.

Vi tror att det skulle kunna vara positivt att få elever delaktiga på ett mer aktivt sätt i
konflikthantering  därför  att  problemet  med  konflikten  kan  bli  mer  påtaglig  för
eleverna än om lösningen är något som tvingas fram från de vuxna på skolan. Genom
att  ge  eleverna  mer  ansvar  för  konflikthantering  hoppas  vi  att  ett  ökat
ansvarskännande inför konflikter utvecklas hos eleverna. Flera studier (exempelvis
Holden, 1997) förespråkar initiativtagande från elevernas sida för att analysera och
lösa  konflikter.  Från  ett  pedagogiskt  perspektiv  kanske  det  kan  gynna  elevers
utveckling även ur bredare synvinkel genom att de får verktyg för att på egen hand
behandla  och  resonera  kring  problemlösning  och  den  egna
problemlösningsförmågan.

De risker som identifierats är också viktiga att beakta. Denna typ av tillvägagångssätt
är inte enbart positiv. Det bör poängteras att deltagande måste vara frivillig för båda
parter, och att det kanske inte fungerar i alla typer av konflikter. Var en gräns ska dras
säger inte den behandlade forskningen, men till  exempel konflikter med våld har
ibland ansetts som för allvarligt för att låta eleverna hantera konflikten själva.

För att återkoppla till konflikten som nämns i inledningen reflekterar vi över att den
hanterades i stort genom att uppmuntra eleverna i fråga att undvika varandra, detta
var en kortsiktig lösning som inte tog tag i problemet och konflikten kvarstod. Den
medlande  dialog  som  fördes  eleverna  emellan  gick  alltid  med  en  lärare  som
mellanhand.  De studier  som vi  funnit  presenterar  ett  motsatt  förhållningssätt  där
eleverna uppmuntras att aktivt kommunicera, något studierna visat goda resultat från.
Gemensamt för studierna har varit att parterna får uttrycka sina perspektiv och att
uppmuntra förståelse för den andres ståndpunkt. För att sedan med hjälp av medlaren
nå en lösning som är positiv för båda parter.
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Vi reflekterar  också kring vikten av elevens hem och hemmiljö i  förhållande till
konflikten.  Det  skulle  vara  intressant  att  närmare  undersöka  vilken  roll  elevens
vårdnadshavare kan ha för att upprätthålla eller lösa en konflikt. Viktigt för skolan
tänker vi är att ha öppenhet mot hemmet i åtanke, så att goda resultat förs vidare och
konflikten inte lever vidare i hemmiljön när positiva resultat uppstår i skolan. Denna
kontakt med hemmiljön ser vi  som en möjlig utveckling på det interaktionistiska
förhållningssätt  som diskuteras  inom skoldebatten internationellt.  De resultat  som
Karakus  (2012)  redovisar  tyder  också  på  att  en  ökad kontakt  mellan  skolan  och
elevernas hemmiljö är eftersträvansvärd.
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