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Abstrakt 
Syftet med arbetet är att undersöka om det finns möjligheter för barn och elever att få 

redskap för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Idéen bygger på att elever 

genom kommunikation kan förutse en konflikt och då hantera detta på ett konstruktivt 

sätt. Vidare är syftet att undersöka hur det ser ut på fritidshem vad gäller pedagogers 

förmåga att förmedla detta. Genom intervjuer och enkäter kartläggs hur pedagoger ser 

på konflikthantering och vilken utbildning de har i detta.  

 Resultatet visar att pedagoger som är trygga i sin profession vad gäller 

konflikthantering inte upplever konflikter som negativa, de vet hur de ska agera för att 

hjälpa elever att själv hantera situationer där de behöver komma överens. Resultatet 

visar även att lärarutbildningar än så länge berör dessa områden alldeles för lite, 

samtidigt som det är varje enhets eller pedagogs ansvar att fortbilda sig inom områdena 

kommunikation och konflikthantering. 

   

 

 

Nyckelord 
Konflikter, kommunikation, konflikthantering, pedagog. 

 

 

Tack 
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 Kajsa Higgins som gett oss 

vägledning under arbetets  gång.  

 



  
 

ii 

 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund ___________________________________________________________ 1 
1.1 Begreppsdefiniton _________________________________________________ 1 
1.2 Syfte ___________________________________________________________ 1 
1.3 Frågeställningar __________________________________________________ 2 

2 Litteratur och tidigare forskning ________________________________________ 2 
2.1 Kommunikation __________________________________________________ 2 
2.2 Konflikt och konflikthantering _______________________________________ 4 

3 Metod ______________________________________________________________ 9 

4 Resultat ____________________________________________________________ 11 
4.1 Kunskap och utbildning ___________________________________________ 11 

4.2 Metoder och strategier ____________________________________________ 12 

4.3 Trygghet att hantera konflikter ______________________________________ 12 
4.4 Steget före ______________________________________________________ 13 

5 Analys _____________________________________________________________ 13 
5.1 Kunskap och utbildning ___________________________________________ 13 

5.2 Metoder och strategier ____________________________________________ 13 
5.3 Trygghet att hantera konflikter ______________________________________ 14 

5.4 Steget före ______________________________________________________ 15 

6 Diskussion __________________________________________________________ 15 
6.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 15 

6.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 15 

6.3 Avslutande diskussion ____________________________________________ 17 

Referenser ___________________________________________________________ 19 

Bilaga A ______________________________________________________________ I 

Bilaga B _____________________________________________________________ II 
 



  
 

1 
 

1 Inledning och bakgrund 
Konflikter är nödvändiga. Det är i konflikten som vi letar lösningar på problem. Detta 

gör att vi utvecklas vidare för vi konfronteras med handlingar och tankar som är nya för 

oss eller som inte stämmer överrens med vad vi själva tänker och tycker.  

 När vi skulle välja fördjupning så kände vi att vi ville skriva om konflikthantering 

och kommunikation. Vi tror att elever som får lära sig att känna igen en konflikt dels 

klarar av att hantera den men även blir trygga i att det kan komma bra saker ur det som 

från  början är en konflikt. Vi vill undersöka om det finns konflikthanteringsmetoder 

eleverna kan lära sig så att de själva klarar att lösa konflikter utifrån hur konflikten från 

början såg ut. Vi tror att vi kan använda resutlatet av detta arbetet till att, kanske inte ta 

bort men åtminstone minska konflikträdsla hos elever. 

 
Det är inte särskilt troligt att pedagogiska insatser kan eliminera alla […] 

konflikter – konflikter är en del av livet. Men skolan kan hjälpa unga 

människor inse att de har ett val när det gäller hur de ska reagera på en 

konflikt. Eleverna kan få utveckla sin förmåga att förhandla och att lösa 

problem på ett sätt som gör dem bättre i stånd att se på konflikten som en 

möjlighet till kreativ förändring, inte som en kris. (Fountain, 1997) 

 

Som aktivt arbetande pedagoger stöter vi ofta på konflikter av olika slag, konflikter 

mellan elever, mellan elever – pedagoger, pedagoger – vårdnadshavare, pedagog – 

pedagog, etc. Vi vill tro att den överhängande orsaken till de flesta konflikter beror på 

dålig eller bristfällig kommunikation. Vi har därför valt att fördjupa oss i såväl de 

konflikthanteringsmetoder som idag används samt hur kommunikation spelar roll i 

dessa. I litteraturgenomgång samt i vår undersökning kommer vi således att behandla 

båda dessa områden, konflikthantering, så som den brukas idag, och kommunikation, 

som ett medel för utveckling i arbetet kring konflikthantering.  

 

 

1.1 Begreppsdefiniton 
Begreppet kommunikation kommer av det latinska communicare, som betyder att göra 

något tillsammans, att något ska bli gemmensamt, göra någon annan delaktig i något, ha 

förbindelse med någon. (Nilsson & Waldemarson, 2007; Eide & Eide, 2004) Ordet 

kommunikation används inom många områden, allt ifrån buss- och tågtrafik till media, 

internett och så vidare, i denna text talar vi dock enbart om kommunikation mellan 

människor. 

 Ordet konflikt kommer från det latinska conflictus som på engelska kan tolkas som 

”striking together with force” och som vi i sin tur tolkar som sammanstötning eller 

motsättning. (Thornberg, 2006) Man kan även säga att ordet konflikt betyder ”krock”, 

vilket då innebär en krock mellan bland annat förväntningar, krav, värderingar, mål, 

behov, viljor, vanor, synsätt, personlighet, känslouttryckoch roller som tar sig uttryck i 

samspelet mellan människor. (Nilsson & Waldemarson, 2007) 

 

 

1.2 Syfte  
Vårt övergripande syfte är att få en fördjupad förståelse för hur lärare och pedagoger på 

fritidshem arbetar med konflikthantering, hur kommunikation är relaterat till 

konflikthantering samt om konflikthanteringsmetoder kan utvecklas med hjälp av bättre 

kommunikation. Vi är även intresserade av på vilket sätt lärare och pedagoger påverkar 

och förhåller sig till konflikterna som uppstår.  
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1.3 Frågeställningar 
I vår studie söks svar på följande frågeställningar: 

 

 Hur arbetar man med konflikthantering på de utvalda verksamheterna?  

 Vilken kunskap om kommunikation och konflikthantering finns hos 

lärare/pedagoger i verksamheterna? 

 

 

2 Litteratur och tidigare forskning  
I följande kapitel går vi igenom de olika begrepp som är utgångspunkten för vår 

undersökning. Eftersom både kommunikation och konflikthantering är stora områden är 

det svårt att täcka in allt som rör dessa begrepp, därför har vi valt att begränsa oss och 

utgå från de begrepp och tolkningar som vi anser relevanta för just denna undersökning. 

 Vi har valt att i detta kapitel även belysa ett antal olika metoder för 

konflikthantering eftersom vi upplever dessa viktiga för att ge dig som läsare en 

övergripande förståelse.  

 

2.1 Kommunikation 
Språk och kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor och på så 

vis också möta oss själva, säger Nilsson & Waldemarson (2007) De menar att det är i 

andras reaktioner på oss som vi har möjlighet att få syn på oss själva. Att vi kan mötas 

och skapa någt gemensamt innebär att vi har kompetens att hantera vårt språk både 

psykologiskt och socialt. (Nilsson & Waldemarson, 2007:11) Vi har kommunicerat 

sedan vi själva var spädbarn. Med blickar, fingerrörelser och oartikulerade ljud kan 

spädbarnet väcka någons uppmärksamhet, beröra någon, kommunicera med någon. Eide 

& Eide (2004) säger att; Man skulle kunna tro, att eftersom vi kommunicerat med vår 

omgivning hela våra liv, att kommunikation är något vi behärskar väl. ”Erfarenhet och 

forskning visar emellertid att de flesta av oss har mycket att lära.” (Eide & Eide, 

2004:15) Stensmo (2000) skriver att kommunikation utgörs av en uppsättning 

färdigheter och kompetenser som måste övas. Han nämner fyra faser i utvecklingen av 

kommunikativ kompetens eller samtalskompetens (baserat på ett träningsprogram av 

Gordon 1975, 1977). Den första fasen kallar Gordon omedveten inkompetens som 

innebär att kommunikationen är både dålig och automatisk.  Den andra fasen kallas 

medveten inkompetens, då man märker att man gör fel, man gillar själv inte det man 

säger men kan inte komma på något att säga istället. Fas tre kallas medveten kompetens, 

då har man lärt sig kommunicera ”rätt”, men man gör det med viss svårighet och måste 

hela tiden tänka efter vad man säger och hur man säger det för att det ska bli rätt. 

Slutligen i den fjärde fasen, omedveten kompetens, har man kontroll över sitt sätt att 

kommunicera, man har automatiserat det ”rätta” sättat att kommunicera på. (Stensmo, 

2000). Så länge vi inte klarar av att kommunicera på ”rätt” sätt är kommunikationen i 

sig inte nödvändigtvis något som är bra. En konflikt kan ha sitt upphov i en dålig 

kommunikation och det kan vara just det som är själva problemet. Om vi då börjar 

kommunicera än mer kanske vi bara skapar mer problem. Kommunikation är ett 

redskap för kontakt, överföring av idéer, påverkan och utveckling. Vilken effekt 

redskapet ger och hur resultatet av det blir beror på färdigheter, kunskap, attityder, 

samarbete och vilja. (Nilsson & Waldemarson, 2007).  
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Det icke-verbala 

En viktig del av människans kommunikation är det icke-verbala. ”Precis som vi med 

språkets hjälp kan dela våra tankar med andra, kan vi också genom minspel och gester 

förstå varandras känslor.” (Nilsson & Waldemarson, 2007:65) När vi pratar om icke-

verbala uttryck tänker vi kanske främst på kroppshållning, kroppsställning, rörelser, 

gester och mimik, men det är mer än så, det handlar inte bara om kropp och rörelser. 

”Icke-verbal kommunikation innebär också det mänskliga talet med dess andningsrytm, 

pauser, betoningar och tonlägen. Det handlar om rörelsemönster och hur vi berör oss 

själva och andra, hur vi skapar utrymmen och personliga avstånd till andra människor.” 

(Nilsson & Waldemarson, 2007:65) 

 Det icke-verbala uttrycket måste överrensstämma med det verbala för att ge det 

verbala trovärdighet och substans. Om man är arg måste ilskan kunna ses, höras och 

kännas. Samma sak gäller när man är i balans, har roligt, är nervös, glad, ledsen, 

engagerad, trött, frustrerad, berörd etc. (Juul & Jensen, 2003) 

 

Det vi ser 

När vi pratar om det icke-verbala är synen det sinnesorgan som uppfattar flest signaler. 

Med synen uppfattar vi andra människors utseende, rörelser och beteenden, vi uppfattar 

även deras kroppsställning, mimik och klädsel med mera, som allt samman påverkar 

kommunikationen mellan oss. (Nilsson & Waldemarson, 2007) När vi träffar någon är 

det i första hand ansiktet vi tittar på och vi studerar främst den andres ögon och mun. 

Människan har många muskler i ansiktet, framför allt kring ögon och mun. Dessa är inte 

nödvändiga för vår överlevnad, utan de fyller främst kommunikativa funktioner. (a.a.) I 

ansiktet och i minspelet kan vi läsa in upplevelser, känslor och värderingar. ”Man 

brukar säga att vi har sju grundläggande känslor – vrede, rädsla, sorg, glädje, förvåning, 

avsky och fruktan – och ansiktet är avgörande för att förmedla dessa.” (Nilsson & 

Waldemarson, 2007:70) 

 När vi pratar om kroppshållning och ”det vi ser”, menar Nilsson & Waldemarson 

(2007) att här förmedlas relationer och statusskillnader. Vi är mer naturliga med vissa 

människor och det är då lättare att vara avspänd och ledig i sina rörelser. Detta påverkar 

kommunikationen eftersom vi uppfattar vissa kroppsställningar som öppna och 

inbjudande medan andra kroppsställningar får oss att bli på vår vakt och på så vis 

aktivera våra försvarsmekanismer. (Nilsson & Waldemarson, 2007) 

 Även det vi ser i klädsel och utsmyckning påverkar vår kommunikation. Bortsett 

från att värma och skyla oss, så använder vi våra kläder för att förmedla budskap och att 

uttrycka oss. Kläderna berättar för andra om vem du är och var du hör hemma, de 

berättar om yrkesroll, värderingar och livsstil. ”Klädseln kan också användas för att 

manipulera eller vilseleda andra att vi tillhör de grupper och sociala sammanhang som 

vi ikläder oss.” (Nilsson & Waldemarson, 2007:76) 

  

Det vi hör 

Rösten fungerar som en personlig kod – utifrån satsmelodi, tonläge, betoning och styrka 

kan vi uppfatta om den som talar är man eller kvinna, gammal eller ung, glad eller 

ledsen. Rösten ger oss också information om personens ursprung. Genom att tolka hur 

personen hanterar sitt språk och använder sin röst kan vi placera in andra människor 

både geografiskt och socialt. (Nilsson & Waldemarson, 2007)  

 Även en persons känslor och attityd uppfattar vi utifrån rösten. Endast genom att 

lyssna kan vi avläsa om någon är aggressiv, eftertänksam eller vänligt inställd. Rösten 

fyller även budskapet med undertexter. Den berättar om personens inre tankar och 

känslor, den visar på motiv, avsikter och engagemang i det som sägs. (a.a.) 
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Tystnaden 

Tystnaden brukar alltid rymma någon form av budskap och har oftast ett innehåll i sig. 

De budskap som tystnaden står för kan innebära bland annat eftertanke, intresse, 

ointresse, ångest, avståndstagande, bristande förståelse, misstänksamhet, ifrågasättande, 

respekt och reflektion. (Nilsson & Waldemarson, 2007) Aktiv användning av tystnad är 

en kraftig kommunikationsteknik, tystnad under ett samtal är som en paus i musik: den 

skapar spänning och förväntan. (Eide & Eide, 2004) 

 

Miljöns betydelse 

Miljön är en del av kommunikationen, rum och öppna platser innehåller förväntningar 

och avsikter och de förmedlar stämningar och känslor. Eftersom vi påverkas av 

omgivningen har det stor betydelse hur ett rum eller utrymme utformas beroende på de 

aktiviteter som det är avsett för. Vissa rum inbjuder till aktivitet och handling, andra till 

ro och vila. (Nilsson & Waldemarson, 2007) 

 

 

2.2 Konflikt och konflikthantering  
Det är värdefullt att, i livet, men främst i lärarrollen lära sig att känna igen de signaler 

som visar på att en konflikt är under uppsegling eller på väg att fördjupas och förvärras, 

eftersom – 

 
”Varje konflikt har sin egen historia och utveckling, där orsaker, upplevelser 

och omgivningens reaktioner skapar ett skeende som i värsta fall kan leda till 

låsningar, vantrivsel och destruktiv kommunikation.” (Nilsson & 

Waldemarson, 2007:155) 

 

Juul och Jensen (2003) säger att konflikter i mellanmänskliga relationer bearbetas och 

löses bäst genom dialog och att om destruktiva konflikter dominerar förhindrar regler 

att relationerna kan utvecklas. ”Kvaliteten i konfliktlösningen är i mycket hög grad det 

som anger nivån både för barnens upplevelse av pedagogens kompetens och för det sätt 

som barnen hanterar sina inbördes konflikter på.” (Juul & Jensen, 2003:257) Stensmo 

(2000) nämner olika konflikthanteringsmetoder, dels pratar han om demokratisk 

konflikthantering, som är en problemlösningsprocess i sex steg, som kan användas för 

att lösa konflikter mellan två eller flera individer. De sex stegen innebär att, -definiera 

konflikten, -samla in tänkbara lösningar, -utvärdera förslagen, -fatta beslut om bästa 

lösningen, -bestämma hur beslutet ska genomföras och slutligen utvärdera hur 

problemlösningen fungerar. (a.a.) Detta är ett sätt att, istället för att ta tag i en tillfällig 

konflikt som sällan löser problemet, hälsa konflikten välkommen och i en process 

bearbeta konflikten. ”Livet kan inte förebyggas, men vi lär oss efterhand hur vi bäst kan 

förhålla oss till det, bland annat med hjälp av relevant vägledning från vuxna.” (Juul & 

Jensen, 2003:260) 

 

Vad är en konflikt? 

Konflikter kan ses som något oundvikligt i samhället och i världen. Oftast uppfattar vi 

konflikter som något enbart negativt, något som helst ska undvikas. (Nilsson & 

Waldemarson, 2007) Det är lätt att vi förknippar konflikter med bråk, negativa känslor 

eller besvärliga elever. Thornberg (2006) och Nilsson & Waldemarsson (2007) med 

flera påpekar att konflikter är viktiga lärtillfällen för elever, de är en möjlighet till 

utveckling. 
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Both dispositional and contextual factors play a role in one’s approach to 

conflict management. Waltman and Wilson (1986) argued that an 

individual’s approach to conflict may be a function of personality variables, 

while Putnam and Wilson (1982) asserted that one’s choice of conflict 

management can also be influenced by the vertical and horizontal structures 

of the organization along with one’s position or status in that organization. 

(Taylor, 2010) 

 

Konflikter kan skapa ökad harmoni och bättre sammarbete, under förutsättning att de 

hanteras på ett konstruktivt sätt. Därför, säger Thornberg (2006), blir lärares kunskaper 

om konflikter och konflikthantering en viktig del av deras lärarkompetens. ”Konflikter 

är i sig inte destruktiva, utan det är sättet som de hanteras på som avgör om de är 

konstruktiva eller destruktiva.” (Thornberg, 2006:200) 

 Konflikt kan generellt definieras som ett tillstånd av motsättning eller 

sammandrabbning, en krock mellan exempelvis förväntningar, värderingar, behov, 

önskningar med mera. (Thornberg, 2006; Nilsson & Waldemarson, 2007; Stensmo, 

2000) ”En konflikt uppstår då två mål inte kan nås samtidigt, när två behov inte kan 

tillfredställas samtidigt.” (Stensmo, 2000:209) 

 

Olika typer av konflikt 

Det finns många olika typer av konflikter, exempelvis pratar man om intrapersonell 

konflikt, då en konflikt uppstår inom en människa när hon till exempel vill göra två 

saker samtidigt men det inte är genomförbart. Vanligare är kanske att man tänker på 

konflikter då det uppstår kamp eller sammanstötningar mellar två eller flera parter, då 

pratar man om interpersonella konflikter. (Stensmo, 2000) Vi kan även skilja mellan 

strukturkonflikter och personkonflikter. Strukturkonflikter rör en organisation med dess 

arbets- och statusfördelning och regler medan personkonflikter rör det mellanmänskliga 

planet och handlar om rättigheter och skyldigheter, även missuppfattningar, 

förväntningar och självuppfyllande profetior kan spela in. (Nilsson & Waldemarson, 

2007) Vi pratar vidare om psykiska konflikter, då konflikten har sitt upphov hos en 

person, relationskonflikter, en grupps sätt att fungera, konflikter mellan grupper, hur en 

organisation är uppbyggd och sociala konflikter, då konflikten har sitt upphov i 

förhållandet mellan olika subkulturer och befolkningsgrupper. (a.a.). Fortsatt kan vi 

skilja mellan kognitiva konflikter, som är sakliga och har sin grund i resurser, roller, 

position och metoder, och emotionella konflikter som har sin grund i normer, 

värderingar, personliga relationer och prestige. (a.a). Intressekonflikter handlar om hur 

resurser ska fördelas inom en grupp eller mellan individer. Värderingskonflikter är 

konflikter där individer har olika uppfattning om sådant som det inte finns ett givet svar 

på, där olika värderingar kolliderar. (Thornberg, 2006) Slutligen bör vi nämna det som 

kallas för öppna och dolda konflikter.  

 
En öppen konflikt är en där konflikthanteringen står på dagordningen, där 

man har en (positiv eller negativ) strategi för hanteringen och där ingen 

förnekar själva konflikten. […] En dold konflikt är outtalad eller inte erkänd 

[…] och kommunikationen går då ut på klagomål, skvaller, att man inte bryr 

sig om andras önskemål eller behov, sabotage, att man ska ge igen, plötsliga 

känsloutbrott och vantrivsel. (Nilsson & Waldemarson, 2007:154) 

 

Konflikthantering 

För att hantera en konflikt bör man fokusera på det som man är överrens om och lägga 

fokus på sak, inte på person. Man bör utgå från att det inte finns rätt eller fel utan att vi 

helt enkelt har skilda åsikter om orsaken till konflikten. Man bör sträva efter förståelse  
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och tillit i relationen och försöka se till att det inte blir en fråga om att vinna eller 

förlora. En sådan kommunikation kan lindra en konflikt, kanske är den till och med en 

nödvändig del för att lösa den. (Nilsson & Waldemarson, 2007)  

 
How one manages conflict is connected to individual communication 

competence and as several researchers assert, interpersonal conflict, 

especially in organizational settings, is inevitable. (Taylor, 2010) 

 

 En grundläggande förutsättning för att kunna handskas med konflikter är att det 

finns en öppenhet i samspelet och relationen. För att hantera konflikter krävs det vilja 

och förmåga att samarbeta. En bra konfliktlösning är baserad på samarbete, inte på makt 

och våld. (a.a.) Det är vktigt att man som konflikthanterare funderar över sin egen roll. I 

denna roll ska man leda, stödja och hjälpa människor, vilket innebär att man ställer sig 

själv till andras förfogande och hjälper dem att finna vägar ut ur svårigheter. ”Som 

konflikthanterare handlar det om att inta ett förhållningssätt på etisk grund; att man 

möts som individer och att ingen görs till objekt för den andres behov eller 

maktuttryck.” (Nilsson & Waldemarson, 2007:158). En utgångspunkt för 

konflikthanterandet kan vara att inrikta sig på huvudfrågorna ”Hur är det nu?” och ”Hur 

vill vi ha det?” (a.a.)  

 Det finns många metoder och program för hantering av konflikter som 

likabehandlingsprogram, EQ-verkstan, kompissamtal. Vi kommer att belysa några 

metoder i vårt arbete i detta avsnitt. 

 Gunilla O. Wahlström som är lågstadielärare och välkänd föreläsare, handledare 

och författare påstår att, för att kunna undvika missförstånd är en grundläggande aspekt 

för att förebygga konflikter, men även om man kan undvika missförstånd kan andra 

typer av konflikter uppkomma. I sin bok, Hantera konflikter, men hur?, skriver hon om 

medlingsprocessen. Medlare är en person som inte är inblandad i konflikten men som 

har till funktion att hjälpa konfliktägarna att hantera konflikten genom att få parterna att 

samtala och lyssna. Medlaren får inte ta parti och inte vara den som kommer fram till 

lösningen. Medlingsprocessen bygger på fyra steg.   

 Steg 1 Vad hände? Vad är problemet? Här gäller det att hitta faktan och lägga 

undan känslorna. 

 Steg 2 Vad känner du? Här berättar konfliktägarna utifrån sitt JAG-perspektiv om 

sina känslor för vad som skett.  

 Steg 3 Vad vill du ska hända?  Om du fick din vilja fram, vad skulle då hända i 

denna situation? Här öppnar man upp för kreativitet genom att även se på det som 

verkar omöjligt. 

 Steg 4 Vad är möjligt att göra? I det här steget ska man komma överens om hur 

det går att hantera det som har hänt.  

Inför samtalet är det viktigt att klargöra att alla får tala till punkt när de har ordet och att 

medlaren har en genomtänkt struktur. (Wahlström 1996:125)  

 

Kompissamtal 

Edling beskriver i sin bok ett program som heter kompissamtal. Enligt Edling är det ett 

sätt att jobba med konflikthantering, men det kan även vara ett sätt att förebygga 

konflikter. Kompissamtalet är ett regelbundet forum för konfliktlösning, som börjar 

redan i förskolan. Detta samtal sker varje vecka. Eleverna tar upp sina problem och 

reder ut dem genom att diskutera och samtala om problemen. Ofta finns två lärare med 

som leder samtalet tillsammans. Konfliktlösningen sker enligt ett utarbetat system. ”I 

kompissamtalet delas inga straff ut. Istället betonas det positiva i att ta ansvar för en 

handling och i att förstå vad den orsakar”. (Edling, 1997: 13-14)  Kompissamtal äger 
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rum i tre olika steg. I första rundan får eleven berätta om den själv lyckats lösa en 

konflikt. I andra rundan ska eleven berätta om den har  gjort någon annan elev ledsen. I 

tredje rundan får eleven berätta om någon har gjort något dumt mot den eller om den har 

blivit ledsen över någonting. Några exempel på målet med kompissamtal är enligt 

Edling att:  

• Ge eleverna en modell för att lösa konflikter med ord, istället för med tystnad eller 

våld  

• Ge övning i att lyssna  

• Ge övning i att tala inför publik och i att använda ett tydligt kroppsspråk. (Edling, 

1997: 14)  

 

EQ emotionell intelligens EQ-verkstan. 

Grunden i metoderna inom EQ-verkstan är fysisk aktivitet, samtal, samarbete och egen 

reflektion. Metodiken är inspirerad av Aktiva värderingar. "Heta stolen" är ett exempel 

på en metod för att skapa samtal och själv ta ställning i olika frågor. Andra exempel på 

metoder är drama utan slut, dilemmafrågor, oavslutade meningar, samarbetsövningar 

och lekar.  

 I materialet möts eleverna inför olika situationer som blir till övningar. Genom att 

arbeta med en historia i tredje person avgör eleverna hur mycket de vill lämna ut om sig 

själva. De kan då diskutera mer fritt i själva frågan. Syftet är att ta del av fler perspektiv 

och tänka över sina egna ståndpunkter. Den egna tankeprocessen fortsätter och eleven 

blir bättre rustad att göra medvetna kloka val. 

 Materialets författare, Åsa-Mia Alteryd, arbetade 2001-2004 med 

metodutveckling i ett skolprojekt i Lidköpings kommun. Anställd av 

socialförvaltningen arbetade hon tillsammans med två kollegor i grundskolan för att 

förebygga mobbning, droger och främlingsfientlighet. 

 

Rosenthaleffekten 

Rosenthaleffekten, även känd som pygmalioneffekten, kan på ett enkelt sätt 

sammanfattas med att – Förväntningar infrias! En form av självuppfyllande profetia. 

Alltså menat att, om du har positiva förväntningar på exempelvis en person eller på ett 

förestående samtal kommer utgången att vara positiv, om du har negativa förväntningar 

kommer utgången att vara negativ. (Hougaard, 2004) 

 Robert Rosenthal, forskare i Kalifornien, har genom sina experiment visat att vi 

alla människor i en eller annan bemärkelse är underkastade likartade psykologiska 

förväntningar och att dessa förväntningar i stor utsträckning påverkar vårt beteende. 

(a.a.) Detta innebär i stort sett att vi, genom att förändra vårt sätt att tänka, positivt 

istället för negativt, i och kring en situation, kring en person eller ett samtal har 

möjlighet att förändra samspelet med andra.  

 
Att tänka positivt betyder inte att förneka det negativa eller problematiska 

och bara se livet från den ljusa sidan. Positivt tänkande innebär i detta 

sammanhang att tänka i termer av nya möjligheter i stället för att tänka på ett 

begränsat sätt, hålla fast vid negativa förväntningar och upprepa tidigare och 

dåliga erfarenheter. (Hougaard, 2004:37) 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) menar att det är genom kommunikation som sociokulturella resurser 

skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare. Detta är en 

grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv. Vidare säger författaren att;  
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I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en speciell, 

och teknisk, betydelse. Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl 

språkliga som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi 

förstår vår omvärld och aggerar i den. Många av de sociokulturella redskap 

människan utvecklat för att hantera vardagen har inneburit att vi i stor 

utsträckning neutraliserat betydelsen av vår egen skröplighet och bristande 

förmåga. (Säljö, 2000:20)  

 

Vygotsky pratar om den dubbla re-presentationella funktionen hos språket och menar 

att varje funktion i ett barns kulturella utveckling uppträder två gånger eller på två plan, 

Säljö uttrycker också detta och menar att; 

 
Individers sätt att uppfatta världen och agera i den har ett intimt samband 

med de omgivande sociala och kulturella mönstren. De sätt att tala, lösa och 

definiera problem som vi möter i vår omvärld, tar vi över och använder för 

vårt eget bruk. Kulturella föreställningar och redskap förs vidare genom 

kommunikation och kommunikation är också länken mellan kulturen och 

människors tänkande. […] Vi re-presenterar världen för oss själva och för 

andra med samma redskap; kommunikationen har en utsida vänd mot andra 

och en insida vänd mot oss själva och vårt eget tänkande. (Säljö, 2000:105)  

 

Det som utmärker en sociokulturell tradition är att man utgår ifrån en beskrivningsnivå 

där människan ses som både en biologisk och sociokulturell varelse. I själva verket är 

det samspelet mellan vad som är biologiskt givet i termer av fysiska, psykiska och 

kommunikativa förutsättningar hos människan å ena sidan, och hennes förmåga att 

skapa olika former av medierande redskap eller verktyg å den andra […]. (a.a.) Enligt 

Vygotsky, lär människan sig genom interaktion och samspel med varandra. Han menar 

att man lär sig ständigt när man kommunicerar med varandra, och vad som kan dras för 

slutsats är att genom kommunikation kommer var och en att bidra till antingen 

instruktivt eller destruktivt lärande. (a.a.)  

 
Hos människan – till skillnad från vad som är fallet hos många andra arter – 

är det kompetenta vuxna handlandet en produkt av processer och 

erfarenheter som är sociokulturella. Våra sätt att bete oss, tänka, 

kommunicera och uppfatta verkligheten, är formade av sociala och kulturella 

erfarenheter och kan inte i särskilt stor utsträckning förklaras med 

hänvisning till instinkter eller genetiskt programmerade reflexer och 

beteenden. (Säljö, 2000:35) 

 

Den i särklass viktigaste mänskliga lärmiljön har alltid varit, och kommer förmodligen 

alltid att vara, den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. Det är genom 

detta som vi formas som sociokulturella praktiker, vi lär oss de flesta av de interaktiva 

färdigheter vi behöver för framtiden. Vi lär oss uppfatta budskap och bidra till samtal, 

vilket är komplexa sociokulturella färdigheter som handlar om att kunna ta andra 

människors perspektiv på tillvaron och att uppträda som en kulturkompetent aktör. Säljö 

(2000) säger att i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling är 

kommunikativa processer helt centrala.  
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Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer 

sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är intressant och 

värdefullt att urskilja ur den mängd iaktagelser som man skulle kunna göra i 

varje situation. Barnet föds på detta sätt in i interaktiva och kommunikativa 

förlopp som redan pågår och i dessa förlopp finns perspektiv på och 

förhållningssätt till omvärlden redan inbyggda. ( Säljö, 2000:37) 

 

 

 

3 Metod 
I följande kapitel redogör vi för de tillvägagångssätt vi använt när vi genomförde 

undersökningen samt hur vi har bearbetat materialet. Vi berör även trovärdigheten i den 

data vi samlat in.  

 

Val av metod 

Vi har valt att genomföra kvalitativa undersökningar där vi har arbetat med intervjuer 

och enkäter. Detta för att vi ska få en så vid uppfattning som möjligt av hur det ser ut på 

olika arbetsplatser och hos olika personal vad gäller konflikter och synen på dessa, men 

också för att se om det finns något hos de här personerna som inte är uttalat och 

teoretiskt utrett.  

 
Kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi som vanligtvis 

lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av 

data och att den i huvudsak betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan 

teori och forskning, där tyngden läggs på generering av teorier, tar avstånd 

från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt […] och 

istället föredrar att lägga vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin 

sociala verklighet, rymmer en bild av den sociala verkligheten som en 

ständigt föränderlig egenskap som hör till individernas skapande och 

konstrurerande förmåga. (Bryman, 2002:35) 

 

Intervjumetoden låter oss vara medressenärer i samtalen runt och kommunikationen 

med de intervjuade om tillvägagångssätt vid konflikthantering. Enkätundersökningen 

har gett oss en inblick i hur informanterna arbetar och tänker kring konflikthantering 

och kommunikationens roll i detta. Detta har vi gjort genom att undersöka och försöka 

tolka hur pedagoger med stor erfarenhet ser på konflikthantering och sin egen roll i den. 

Vi har använt oss av en semistruktuerad intervju. Vi hade vissa frågor vi ville ställa men 

vi försökte att använda oss av öppna frågor.  

 
Tonvikten måste också ligga på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar 

frågor och skeenden, det vill säga på det som intervjupersonen upplever vara 

viktigt vid en förklaring av förståelse, händelser, mönster och beteenden. 

(Bryman 2013:415)  

 

Anledningen till att vi valde den här metoden var att vi inte fann mycket forskning som 

handlade om kommunikation utan forskningsfokus låg på konflikthantering. Därför fick 

vi sätta oss ner och fundera över vilka frågor vi behövde ställa för att få svar som gav 

oss intervjupersonernas tankar utifrån våra frågeställningar, utan att vi styrde dem 

genom att ställa ledande frågor. De frågor vi kom fram till att vi ville ställa skulle ge oss 

insyn i hur pedagogerna jobbar i dagsläget.  
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Urval  

När vi skulle välja personer att intervjua diskuterade vi om vi skulle använda oss av 

många personer eller koncentrera oss på personer som vi visste hade bred erfarenhet av 

barn och elever. Vi ville också vara säkra på att de teorier vi läst om gick att återspegla i 

frågorna och därmed också gick att ställa mot svaren vi fick. Vi valde att använda 

pedagoger som jobbat, inte bara inom skola och fritidshem, utan även inom olika hem 

med omhändertagna barn. Både de intervjuade och de som svarade på enkäten har lång 

erfarenhet utan att vara fast i något statiskt tänkande. När det gäller intervjuerna har vi 

valt att prata med pedagoger och skolledare och enkäterna har besvarats av 

fritidspedagoger. 

 

Tillvägagångssätt 

De tillvägagångssätt vi har valt att jobba utefter följer till stor del Brymans de viktigaste 

stegen i en kvalitativ undersökning: (ur boken Samhällsvetenskapliga metoder, 2002) 

 Steg 1 är Generella frågeställningar: Vi har i litteratur letat efter frågeställningar 

som passar vårt syfte. Utifrån detta har vi diskuterat hur vi skulle formulera frågorna så 

att de skulle behandla rätt saker men ändå vara öppna. I litteraturen kring 

konflikthantering har vi funnit att det finns mycket lite som behandlar vårt område 

nämligen det som händer före konflikten, däremot finner vi mycket kring hur konflikter 

kan hanteras, möjligen eftersom konflikten är ett faktum? 

 Steg 2 är Val av relevanta platser och undersökningspersoner: Personerna vi 

valde att intervjua är utbildade pedagoger. Personerna blir relevanta i egenskap av sin 

proffessionalism och vana vid att hantera konflikter. 

 Steg 3 är insamling av data: Vi valde av att använda oss av enkäter för att få reda 

på hur man jobbar med konflikter  avseende på kommunikation och hantering, medan 

intervjun handlar om att identifiera konflikten. Intervjuerna gjordes med inspelning 

eftersom det är lättare att prata utan att behöva anteckna under tiden. Vi intervjuade 

enskilt. Intervjuerna är transkriberade. Enkäterna skickade vi via mail och 

fritidspedagogerna svarade skriftligt.  

 Steg 4 är tolkning av data: Här kommer våra tankar kring det insamlade 

materialet. 

 Steg 5 är Begreppsligt och teoretiskt arbete:. Här jobbade vi med att gå igenom 

svaren och försöka tolka dem och se om vi fick någon återkoppling till våra 

frågeställningar. 

 Steg 6 är: Rapport om resultat och slutsatser: Vi hoppas att vårt arbete ska visa 

oss att det går att arbeta strukturerat med att hjälpa elever att se när en konflikt börjar, 

inte för att undvika den utan för att kunna hantera den.  

 

Tillförlitlighet  

För att öka tillförlitligheten i vårt arbete diskuterade vi länge om vi skulle låta enkäten 

gå ut till all personal på de utvalda arbetsplatserna eller om vi skulle handplocka 

pedagoger som skulle svara på enkäten och intervjun. Vi har handplockat 

intervjupersoner och vi vet att resultatet inte är generaliserbart men vi tror att resultatet 

har en viss allmängiltighet. Vi ville också vara säkra på att de teorier vi läst om gick att 

återspegla i frågorna och därmed också gick att ställa mot svaren vi fick.  Vi har jobbat 

för att trovärdigheten ska bestå av en likställdhet i våra tolkningar av intervjuerna och 

enkäterna. 

 

Metodkritik   

Fördelar med intervjuer och enkäter är att respondenterna får tillgång till frågorna innan 

intervjun äger rum och att de har tid att tänka igenom hur de arbetar. En skillnad är dock 
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att de som blev intervjuade fick se sina frågor bara precis innan de skulle svara. Bryman 

(2002) menar att en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer kan leda till att 

informationen som kommer fram är mer personlig och inte så precis som den skulle ha 

blivit genom exempelvis enkäter i en kvantitativ undersökning. Enkäten skickades ut 

några veckor i förväg. Vad gäller tillförlitligheten för enkäterna är alltid risken att 

personalen svarar enligt ”boken”. Med andra ord så vet de vad de bör svara. Under en 

intervju blir det lättare att få fram tankar och förhållningssätt eftersom man kan prata 

mer fritt runt frågorna och på så sätt få respondenterna att känna att de deltar i ett 

samtal. Enligt Bryman (2002) har kvalitativ metod kritiserats för att vara för subjektiv 

vilket kan innebära att forskarnas relation till intervjupersonerna kan bli för personliga. 

De som genomför undersökningen kan sedan tidigare ha uppfattningar om vad de anser 

vara viktigt och betydelsefullt för undersökningen vilket kan ha betydelse för det 

slutliga resultatet. Vid en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som styr över 

vad som ska tas upp och det sker oftast inte under fullt strukturerade former. Vad 

forskaren väljer att inrikta sig på varierar beroende på egna intressen vilket också 

medför att det är svårt för andra forskare att genomföra en likadan undersökning. (a.a.) 

 

Etiskt förhållningssätt   

Vetenskapsrådet lyfter fram regler och förhållningssätt gällande forskning, de säger att; 

”Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en 

diskussion om hur man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras 

formellt handlar etik inte endast om lagar och regler. Etiska aspekter är särskilt viktiga i 

forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på samhället.” 

(Vetenskapsrådet, 2013) De skriver i sin publication, Forskningsetiska principer, om 

fyra huvudkrav gällande individskyddskravet; Dessa krav kallas informationskravet, 

som innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte, samtyckeskravet, innebär att deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan, konfidentiallitetskravet, menas att dom 

uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem och nyttjandekravet, som innebär att uppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 Eftersom vi känner till de personer vi ställt frågor till har vi före mötena och 

utskick av enkäter varit tydliga med att deras svar kommer att användas i vårt enskilda 

arbete. 

 

 

4 Resultat  
 

I följande kapitel kommer vi redogöra för resultatet av de intervjuer och enkäter vi har 

genomfört. Resultaten av de  olika undersökningsmetoderna blandas under följande 

teman;  kunskap och bildning, metoder och strategier, trygghet i att hantera konflikter 

och steget före . 

 

4.1 Kunskap och utbildning 
Majoriteten av de lärare och pedagoger som har deltagit i undersökningen saknar helt 

utbildning rörande såväl kommunikation som konflikthantering. Vissa säger dock att de 

genom fortbildningar har fått ta del av sådan information som de upplever hjälpt dem i 

sitt sätt att kommunicera. Deltagarna uppger även att erfarenheten och arbetslaget som 

kunskapskällor och menar att ”vi lär av varandra” exempelvis genom diskussioner 
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inom antimobbningteam som skolan/skolorna har. En pedagog menar att kunskap och 

utbildning kring kommunikation och främst konflikthantering är inget vem som helst 

kan ta till sig och denna pedagog säger; Vissa pedagoger har det, andra inte. En 

informant berättar att hon har deltagit i en kurs som heter UGL – utveckling, grupp, 

ledarskap, som riktar sig mot konflikthantering, samma informant har en 

handledarutbildning som hon menar riktar sig mot området kommunikation. En annan 

pedagog menar att han fått viss utbildning inom båda områdena, konflikthantering samt 

kommunikation, under sin lärarutbildning och säger; ”Vissa kurser berörde området 

men i ärlighetens namn så var det inte mycket som handlade om just konflikthantering, 

inte så vitt jag minns i alla fall.” 

 

4.2 Metoder och strategier 
Samtliga lärare/pedagoger lyfter fram vikten av att eleverna bör hantera konflikter 

själva, med närvarande vuxen som stöd. Att stötta och hjälpa eleverna att komma till 

tals samt att lyssna på varandra är några av de återkommande svaren. Pedagogerna 

menar att på detta sätt löses konflikten av sig självt då de hjälper eleverna att 

kommunicera med varandra. 

 Pedagogerna menar att de undviker att lösa konflikter mellan barn/elever. Istället 

stöttar de de inblandade till att lösa sina egna konflikter. Detta genom att hjälpa dem att 

lyssna på varandra, sätta ord på sina känslor  och ställa frågor för att komma vidare. 

Fortsatt säger pedagogerna att de försöker att anpassa sina strategi beroende på vilken 

elev det handlar om. En pedagog uttrycker följande; 

 

Oftast låter jag varje barn, var för sig, komma till tals. Kan jag prata 

med dem i enrum så gör jag det. När båda fått säga sitt sammanfattar 

jag. Först var och en så jag har uppfattat det rätt och sen inför båda. 

Jag är tydlig med att man pratar EN och EN och avbryter om 

konflikten fortsätter. Fokus måste ligga på att lösa bråket.  

 

Avslutningsvis menar pedagogerna att sunt förnuft ofta är den bästa strategin. Att ha en 

dialog med eleverna om problemet och tillsammans diskutera fram en lösning brukar ge 

resultat. De flesta informatnerna säger att de föredrar om eleverna själva kan komma 

fram till lösningar med vägledning från vuxna som finns där som bollplank för dem. 

  

4.3 Trygghet att hantera konflikter 
Samtliga deltagande pedagoger uppger att de känner sig trygga i rollen som 

konflikthanterare. Merparten menar att tryggheten de känner beror på erfarenhet inom 

yrket. Eftersom konflikter är ständigt förekommande ger det rika möjligheter att träna 

sin kompetens inom konflikthantering. Någon uttrycker, ”Erfarenheten är A och O”. 

Samarbetet mellan kollegor nämns av en pedagog som viktigt för att känna sig trygg i 

en konflikthanteringssituation och menar att även detta bidrar till erfarenhet och 

lärande; ”Har haft tur att jobba med människor som varit med längre dessutom! Man 

ser hur de gör och lär sig! Av både bra och dåliga saker”.  

  

Jag känner mig trygg när det gäller att ta tag i en konflikt, jag 

upplever att jag vunnit både elevers, vårdnadshavares och övrig 

personals förtroende och detta är en viktig del när det handlar om att 

hantera en pågående konflikt. Eleverna vet att jag är där för dem, att 

jag gör mitt bästa för deras skull – föräldrar och personal upplever 

jag ibland svårare, många gånger står de fast vid gamla principer. 
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Pedagogerna känner sig trygga och menar att en konflikt sällan är av ondo. Oftast leder 

den till konstruktiva lösningar och djupare förståelse mellan individerna. De säger att 

målet är att båda parter ska känna sig tillfreds när konflikten är hanterad. 

 

 

4.4 Steget före 
Vi frågade pedagogerna om de kunde känna av när en situation som kunde resultera i en 

konflikt skulle uppstå. I de flesta fall upplever pedagogerna att de vet när en konflikt 

närmar sig, genom exempelvis elevernas kroppsspråk och situationer som pedagogerna 

vet är känsliga, där miljön inbjuder till bråk och konflikter nämns.  

 

Varje individ har sitt neutrala kroppsspråk och tonläge och det märks 

direkt när någon blir irriterad eller stressad. Vi pedagoger i skolan är 

proffs på att ställa till det för en del av eleverna. Detta genom att göra 

schemaändringar, ändra våra instruktioner eller regler, göra 

undantag från rutinerna etc. Våra barn/elever som behöver sina 

rutiner för att ha koll på dagen och inte klarar överraskningar tappar 

fotfästet och vet inte hur de ska bete sig. Det där borde vi bli bättre 

på. 

  

Pedagogerna menar att man vet när det lätt kan uppstå konflikter mellan eleverna, 

exempel på det är bandymatcher, fotbollsmatcher eller när de står i kö. De säger att man 

som pedagog ofta försöker vara steget före, men att det inte alltid är lätt. De pratar om  

Känslan i rummet, att den ofta är avslöjande kring hur dagen kommer se ut. 

Informanterna säger att om man upplever att känslan/stämningen inte är god så har man 

möjlighet att frångå den planerade aktiviteten och istället fokusera på att få ner oron i 

barngruppen genom att exempelvis dela gruppen i smågrupper, förflytta verksamheten 

utomhus eller annat som man av erfarenhet vet att barngruppen mår bra av. 

 

 

 

5 Analys 
I följande kapitel kommer vi analysera vårt resultat och vi använder oss av samma 

rubriker som tidigare.  

 

 

5.1 Kunskap och utbildning 
Det är tydligt för oss att pedagogerna som deltagit i undersökningen helt eller delvis 

saknar utbildning inom områdena kommunikation och konflikthantering men att de tack 

vare sin arbetslivserfarenhet besitter kunskap om områdena. Vi har noterat att det är 

pedagogernas arbetslivserfarenhet och kollegor som är det som bäst har bidragit till 

deras kunskap kring konflikthantering. 

 

5.2 Metoder och strategier 
Alla informanter säger samstämt att närvarande pedagoger är avgörande för fungerande 

konflikthantering. De nämner inga direkta metoder och/eller strategier utan menar just 
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att den närvarande pedagogen hjälper och stöttar eleverna i situationer som uppstår. 

Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) menar det samma och säger att;  

 
Vuxna ska fungera som hjälp-jag till barnen istället för att skuldbelägga 

dem. Vi ska ge barnen redskap för situationen och för framtiden. Ge barnet 

verktyg för ett alternativt, konstruktivt beteende istället för att tala om allt 

som barnet gör fel och samtidigt höja rösten eller låta arg för att markera. 

(2011:192)  

 

När informanterna säger att de önskar att eleverna hanterar konflikter själva är det 

uppenbart att de menar att eleverna gör detta med pedagogen som vägledare. 

Pedagogerna är eniga om att med de vuxnas stöd finner eleverna själva nya lösningar 

och nya sätt att hantera situationen. Med hjälp av relevant vägledning från vuxna lär vi 

oss efterhand hur vi ska förhålla oss till olika situationer. (Juul & Jensen, 2003).  

Fountain (1997) säger att skolan kan hjälpa unga människor inse att de har ett val när 

det gäller hur de ska reagera på en konflikt. Författaren menar att eleverna kan få 

utveckla sin förmåga att förhandla och att lösa problem på ett sätt som gör dem bättre i 

stånd att se på konflikten som en möjlighet till kreativ förändring, inte som en kris. 

Vidare menar informanterna att kommunikation är avgörande för att eleverna ska kunna 

hantera konflikter, vilket är intressant eftersom det är just detta vår undersökning 

handlar om. Kommunikation som en metod för att hantera konflikten innan den ens 

uppstår vore önskvärt, Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) säger, att inom 

varje individ finns en önskan att klara av att inte vara överens om allting utan att ta till 

våld. Om alla människor kunde bestämma fritt skulle inga konflikter behöva uppstå för 

då hade man visst när man var på väg att inte vara överens och i stället använda sig av 

kommunikation för att hantera detta. (a.a.) 

 

5.3 Trygghet att hantera konflikter 
Pedagogerna som deltagit i undersökningen uppger alla att de känner sig trygga i 

situationer rörande konflikthantering. De menar att; känna sig trygg och att ha sina 

känslor i balans är viktigt för hur man hanterar situationen.  

 Det är tydligt för oss att pedagogerna menar att en konflikt sällan är av ondo, att 

det är en möjlighet som leder till konstruktiva lösningar och en djupare förståelse 

mellan individerna. Detta finner vi stöd för hos bland annat Thornberg (2006), Nilsson 

& Waldemarsson (2007) och Jul & Jensen (2003) som alla påpekar att konflikter är 

viktiga lärtillfällen för elever och att det är en möjlighet till utveckling och lärande. 

 Det är tydligt för oss att pedagogerna upplever erfarenhet som viktigt för att lära 

sig hantera konflikter och känna sig trygg i situationer som kräver detta. De säger även 

att förtroende är av vikt för att kunna hantera konfliktsituationer, att man som pedagog 

behöver vinna förtroende hos såväl elever, vårdnadshavare och övrig personal. 

 
För de barn som har sociala svårigheter, såsom brister i kommunikation och 

perspektivtagning, är det alldeles särskilt viktigt att personalen har ett 

gemensamt förhållningssätt. Det är också betydelsefullt att ha god kontakt 

med föräldrarna rörande träning av sociala färdigheter och hantering av 

konflikter. (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011:219)  
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5.4 Steget före 
Det är uppenbart för oss att pedagogerna upplever miljöns betydelse och de olika 

situationerna som de själva försätter eleverna i som en faktor som skapar 

konfliktsituationer. Informanterna menar att pedagoger behöver bli bättre på att skapa 

förutsättningar för eleverna så de inte hamnar i situationer där en konflikt är ett faktum. 

Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) lyfter också fram miljön som en 

avgörande faktor och menar att rasterna är särskilt svåra för många barn, liksom 

idrottslektionerna, den fria leken och omklädningsrummet.  

 

 

6 Diskussion 
I följande kapitel diskuterar vi fördelar och nackdelar med vår metod i förhållande till 

valt syfte och problemformuleringar. Vi för även en diskussion kring resultatet och 

avslutningsvis diskuterar vi eventuell vidare forskning kring ämnet. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av enkät- och  intervjumetod.  

 Intervjumetoden bidrog med mycket relevant information för studiens syfte. 

Intervjuerna gav oss möjlighet att diskutera med pedagogerna om och kring deras 

tillvägagångssätt vid konflikthantering och deras resonemang kring kommunikationens 

roll i konflikthantering. Detta har underlättat tolkningen och sammanställningen av 

resultatet i vår studie. 

 Genom enkätundersökningen fick vi en god inblick i hur de utvalda pedagogerna 

arbetar med konflikthantering. Enkätmetoden lämnade mer rum för fri tolkning 

eftersom vi inte kunde följa upp resonemang och diskutera vidare med pedagogerna 

utan fick tolka det skrivna på vårt eget sätt.  

 Vi upplever att urvalet av informanter gett oss ett brett perspektiv på hur 

verksamma pedagoger och lärare arbetar med konflikthantering och hur de upplever att 

kommunikation spelar roll i detta. Eftersom förutsättningarna för hur konflikthantering 

bedrivs ser olika ut på olika skolor, beroende på exempelvis miljö och kunskap kring 

området, så har vi fått ta del av olika synsätt baserat på olika förhållanden. 

 I vårt arbete anser vi, att eftersom vi arbetar eller har arbetat med våra 

intervjupersoner och de som har besvarat enkäten så kan vi känna oss trygga i att de 

verkligen besvarat allt utifrån sina egna tankar och uppfattningar. 

 

 

Resultatdiskussion  
I skolans verksamhet arbetar pedagoger dagligen med konflikthantering. Detta gör de 

med hjälp av de erfarenheter de skaffat sig då de varit aktiva inom yrket i många år. 

Flera av dem pratar om sunt förnuft som de använder som ledstjärna. Ett annat redskap 

är lyssnandet som får stor plats i konflikthanteringen. Att träna barn på att lyssna på 

varandra anser pedagogerna vara ett av de viktigaste redskapen. Pedagogerna anser 

också att det handlar om att situationsanpassa konflikthanteringen. Som pedagog måste 

du kunna se vad eleven behöver för hjälp i just den situation som uppstått. Alla elever är 

olika och i situationsanpassningen ingår att tolka varje elev. Återigen får sunt förnuft 

stor plats. Här ser vi att erfarenhet och fingertoppskänsla är det som styr, inte någon 

formell utbildning. Vi har inte funnit att pedagogerna följt varken EQ-verkstans eller 

Kompissamtals eller någon annan metod fullt ut. Det finns fragment av flera metoder i 

tänkandet kring konflikthantering. Vår tanke kring detta är att den ultimata metoden inte 
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finns. Varje situation är unik. Däremot är pedagogerna överens om att det måste finnas 

tydliga konsekvenser av handlande och de måste vara kända av alla inblandade parter. 

 De pedagoger som svarat på enkäten visar att de ofta gör på ungefär samma 

sätt när det jobbar med konflikter och menar att de har en grund som de använder när de 

ska hjälpa elever att lösa problem. Vi ser också att det finns ett tydligt mål med 

konflikthanteringen och det är att eleverna själva ska lära sig att lösa de konflikter som 

uppstår. De vuxna ska bara finnas med som stöd och handledare. Viktigt att notera är att 

ingen av pedagogerna talar om konflikträdsla utan menar att konflikter är en del av 

vardagen och ibland eller ofta nödvändiga för att det ska ske utveckling i elevers 

lärande.  
 

Informanternas syn på och åsikter kring konflikthantering och kommunikationens roll är 

övervägande lika. Alla lyfter fram just kommunikation som ett medel för fungerande 

konflikthantering, vilket vi glädjs åt eftersom det är just detta vi vill lyfta fram i vår 

undersökning. De är även överens om att pedagoger ska fungera som hjälp-jag och 

finnas som stöd för eleverna då konflikter uppstår. De ska alltså förse eleverna med 

redskap och verktyg för att hantera konfliktsituationer. Även om det är Utas Carlsson 

och Rosenberg Kimblads (2011) ord vi använder här så är det så vi tolkar att 

informanterna också menar. Att finnas där som stöd för eleverna vill vi även knyta an 

till tidigare nämnda Rosenthaleffekten, förväntningar infrias, (Hougaard, 2004) då vi 

menar att om vi pedagoger ser och lyssnar på eleverna och visar att vi tror på dem, att vi 

inte skuldbelägger någon utan tror att de kan hantera de konfliktsituationer de hamnar i, 

så kan de också göra detta. 

 När vi ser till resultatet rörande kunskap och utbildning, kring såväl 

konflikthantering som kommunikation, så finner vi att detta saknas bland 

informanterna. Det framstår som att det inte är eller har varit ett prioriterat område 

varken inom lärarutbildningar eller som fortbildning för de deltagande pedagogerna. 

Visst vore det önskvärt om framförallt lärarutbildningen fokuserade mer på 

konflikthantering och eventuellt då kommunikation som metod. Hur som helst så ligger 

detta, enligt vår mening, även i den enskildes intresse att fördjupa sig inom dessa 

områden, för genom denna undersökning har vi funnit att utbudet av litteratur kring 

området är stort och vi har även sett att det ges rika tillfällen till föreläsningar och 

fortbildningar för den som vill vidareutveckla sin kunskap kring detta.  

 Pedagogerna nämner miljön och olika aktiviteter som en utlösande faktor för olika 

situationer då konflikter uppstår och de har även tankar kring hur man eventuellt skulle 

kunna påverka detta. Något vi finner intressant är att  internetsajter, instagram, sms etc. 

är det ingen av pedagogerna som nämner då vi pratar om utlösande faktorer för 

konflikter, vilket idag kanske skulle ses som den vanligaste plattformen för mobbning 

och annat som utlöser en konflikt.  

 Att pedagogerna saknar utbildning inom konflikthantering finner vi lite 

oroväckande, men det kanske blir ändring på detta i framtiden, eftersom;  

 
Den 28 april 2010 antog riksdagen en ny lärarutbildning. Där fastslås att det 

inom alla utbildningar ska finnas en utbildningsvetenskaplig kärna 

omfattande 60 högskolepoäng. Där ska ingå bl.a. sociala relationer, 

konflikthantering och ledarskap. (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 

2011:107)  

 

Pedagogernas kompetens att hantera konflikter är av stor vikt, för som tidigare nämnts 

kan konflikter skapa ökad harmoni och bättre samarbete, under förutsättning att de 
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hanteras på ett bra sätt. Thornberg (2006) lyfter fram detta och menar att lärares 

kunskaper om konflikter och konflikthantering är en viktig del av deras lärarkompetens. 

 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Det vi kommit fram till är att pedagoger inte har någon formell utbildning och att någon 

sådan inte ingår i lärarutbildningen i tillräckligt stor del. De flesta pedagoger vi pratat 

med talar om att de har erfarenhet av konflikter ”vi lär av varandra”. Någon har gått 

forbildning för att känna sig tryggare i arbetet med konflikter. Den största 

kunskapskällan är erfarenheten. I lärarutbildningen borde det förslagsvis ingå mycket 

mer av det här arbetet. Som fritidspedagog jobbar man mycket med den sociala biten 

och förväntas göra det. Då borde utbildningen vara mer fokuserad på kommunikation 

och samtalsteknik. Rektorer har en stor del i arbetet på skolan, och lärarutbildningen har 

ansvar inom utbildningen. Vi tror också att det finns alldeles för många pedagoger ute i 

verksamheter som inte har den trygghet och erfarenhet som våra informanter har. Detta 

gör konflikthanteringen till några få personers lott, medan andra kan gå förbi och lämna 

över det här arbetet. 

 I vårt arbete har vi funnit mycket litteratur som handlar om konflikthantering. Det 

finns mycket material som vänder sig till vuxna, men också material som man kan 

använda tillsammans med eleverna. Där beskrivs hur man går tillväga när konflikten är 

ett faktum. Däremot finns det inte lika mycket som handlar om det förebyggande 

arbetet, det vi hittat är Kompissamtal och EQ-verkstan. Båda dessa går att använda för 

att lära elever hur man agerar i olika sociala situationer. Det finns några till men de är 

ganska lika de här två vi valt att titta närmare på. EQ-verkstan är upplagd så att det finns 

många olika sorters övningar och de tycker eleverna är roligt att jobba med. 

Kompissamtal är en äldre arbetsform som innehåller bra tankar så tillvida att varje elev 

pratar utifrån sitt eget perspektiv. Ingen av dessa går att använda som utbildning för 

pedagoger och därför blir det bara ett material som andra. Vi tror att elever behöver leka 

in förmågan att kommunicera. Båda materialen ovan är lätta att koppla bort för elever 

som inte är intresserade.

 Om vi får in alla delar av det som är kommunikation, lyssna, förstå, tala och 

agera, så kan vi utveckla allting. I konflikthanteringen, eller det förebyggande arbetet, 

måste alla deltagare ha de här förmågorna. Det här är vi övertygade om att alla elever 

kan och vill lära sig. Vår förmåga att kommunicera måste bli bättre eftersom det är vi 

som är förebilderna och i dagens samhälle är det ofta stora brister i förmågan att 

kommunicera. Eleverna kommer att kunna lära sig hantera konflikter om vi lär dem alla 

de delar som ingår i kommunikationen. 

  

6.3 Vidare forskning 

Vår undersökning visar på att de intervjuade pedagogerna tycker att det finns brister i 

utbildning kring konflikthantering. Vi ser i vårt resultat att kunskapen ändå finns hos de 

deltagande pedagogerna. Pedagogerna visar även en förståelse för kommunikationens 

betydelse för fungerande konflikthanteringsmetoder och poängterar detta. För vidare 

forskning i och kring området kunde undersökningar göras i varför utbildning kring 

detta framstår som oviktigt och hur man eventuellt skulle kunna utveckla detta. Vi tror 

även att en vidare forskning skulle kunna fördjupa sig än mer i just kommunikationens 

roll i konflikthantering för att lyfta fram detta tydligare. Det finns som tidigare nämnt 

flera olika metoder för konflikthantering och kommunikation är visserligen 

genomgående i alla dessa men vi upplever att kommunikation tas som något självklart, 

något som varje människa kan behärska, så är det bevisligen inte. Konflikter är en del 
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av vår vardag, det är något vi aldrig kommer ifrån och det är som tidigare påpekat en 

viktig del i elevernas utveckling och lärande, alltså inte nödvändigtvis något vi ska se 

som negativt. Kommunikation i sin tur är något vi alla sysslar med och är beroende av, 

och även något vi alla kan bli bättre på att behärska. Det är alltså två stora områden som 

utan tvivel kan bidra till goda möjligheter för vidare forskning. 
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Bilaga A 
 

ENKÄTFRÅGOR 

Vi är två studenter som läser lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö- ”Lärare 

med inriktning mot fritidshem och fritidsverksamhet”. Therese Kronström, 35 år och 

Fredrik Andersson 31 år. Vi är nu i slutfasen på vår utbildning och arbetar med vårt 

självständiga arbete, mer känt som examensarbete. Vi har i detta arbete valt att 

undersöka på vilket sätt man i skola och fritidshem arbetar med kommunikation och 

konflikthantering. Nedan bifogar vi några frågor som vi hoppas du/ni har möjlighet att 

besvara för att hjälpa oss med denna undersökning. Vi är väl medvetna om att det är 

semestertider men ber er vänligast besvara dessa snarast möjligt.  

Tack på förhand! 

Mvh: Fredrik och Therese 

 

Enkätfrågor 

1 Har du utbildning i konflikthantering? 

 

2 Använder du dig av någon metod/strategi när du löser konflikter mellan barn/elever? 

 

3 Har du utbildning inom kommunikation/samtal/samtalsteknik? 

 

4 Känner du dig säker när du ska ta tag i en konflikt? Varför/varför inte? 

 

5 Vet du när en situation kommer att leda till en konflikt? Om, i så fall hur? Exempel? 
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Bilaga B 
 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

• Vad är en konflikt enligt dig?  

• Vilka olika sorters konflikter förekommer på din arbetsplats, mellan 

elever, elev – pedagog, pedagog – pedagog, pedagog – vårdnadshavare? 

• Hur arbetar du/ni med konflikthantering på din arbetsplats? -

Förebyggande?  

-Fångar tillfället/situationen? 

 


