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Förord 

När vi har arbetat med denna studie har vi träffats nästan varje dag för att skriva, läsa, analysera och 

diskutera tillsammans. Författarna i denna studie är två studenter som har läst grundlärarprogrammet 

med inriktning mot fritidshem. Vi skriver denna studie under sista terminen på utbildningen. Vår 

uppsats är skriven inom ramarna för kursen “självständigt arbete” som omfattar 15 högskolepoäng. Vi 

vill rikta ett stort tack till våra informanter som ställt upp på våra intervjuer trots att er tid är värdefull 

samt de som tog sig tid att svara på vår enkät. Vi vill även tacka vår handledare Elias le Grand som 

trott på oss och stöttat oss i hela processen. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Bägge studenterna har haft likvärdiga uppgifter och har tagit lika stort ansvar i arbetet med denna 

uppsats. Vi delade upp transkriberingen av intervjuerna för att vara så effektiva som möjligt. Allt 

material bygger på gemensamma diskussioner där de texter vi producerat lästs och korrigerats av 

bägge parter. 
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Inledning 

Det är svårt att undkomma både ordet konflikt samt förekomsten av konflikter i vår vardag. Vi 

använder oss av olika strategier för att påverka konflikters utfall och Dahlkwist (2012) menar att man 

istället för att undvika konflikter bör lära eleverna strategier för att de ska kunna hantera konflikter 

senare i livet (Dahlkwist, 2012). Vi anser dock att det finns ett intresse av fler studier i hur eleverna 

påverkas av större delaktighet i konflikthantering, särskilt i Sverige saknas sådan forskning. Enligt 

Pruitt och Rubin (1986) kan man definiera konflikt som en upplevd divergens i intresse eller en tro att 

inblandade parters mål ej kan uppnås simultant. Dahlkwist (2012) skriver att ordet konflikt 

ursprungligen betyder sammanstötning där intressen kolliderar bland annat med de inblandades mål, 

synsätt och handlingar. Pruitt och Rubin (1986) menar att begreppet konflikt är så brett applicerat att 

det riskerar att förlora sin status som begrepp. I Dahlkwist (2012) kan man läsa att även om begreppet 

konflikt har en negativ laddning så erbjuder konflikten en möjlighet till utveckling på både individ- 

och gruppnivå. Det är för oss tydligt att de strategier och konflikthanteringsmodeller som presenteras i 

denna studie har en koppling till varandra. Pruitt och Kim (2004) framhåller att man i teorin om 

dubbla angelägenheter (Dual concern theory) utgår från att individen går in i en konflikt med två 

angelägenheter. Dessa angelägenheter handlar om individens egen-angelägenhet och annan-

angelägenhet och därför har individen olika strategier i konflikthanteringen (Pruitt & Kim, 2004). Vi 

menar dock att dessa angelägenheter är starkt beroende av de inblandades relation till varandra samt 

hur angelägna man är om att bevara relationen. I (Thornberg, 2012; Hakvoort & Friberg, 2015; Dogan, 

2016) kan man läsa att man för att underlätta för de yngre eleverna kan använda sig av djurmetaforer. 

Enligt Johnson och Johnson (1996) så har man en stor vinst i att utbilda även eleverna i 

konflikthantering och inte enbart personalen vilket, enligt författarna, är vanligast i de fall man 

överhuvudtaget utbildar i konflikthantering. Vidare skriver Johnson och Johnson att man inte utbildar 

elever i konflikthantering för att konflikterna skall minska i antal, utan att elevers inställning till dem 

ska ändras för att kunna hantera dem bättre (Johnson & Johnson, 1996). Även Kostiainen (2015) 

menar att konflikterna i sig inte minskar utan att dess karaktär snarare förändras och att konfliktens 

deltagare ändrar hur de agerar då de utbildas i konflikthantering. Ett av de skäl som Johnson och 

Johnson (2004) anger till varför man ska utbilda elever i konflikthantering är: “to socialize children, 

adolescents, and young adults into the competencies and attitudes they will need to resolve conflicts 

constructively for the rest of their lives-in career, family, job, neighborhood, and societal settings” 

(Johnson & Johnson, 2004, s. 68) vilket även nämns av Skolverket (2019) där man kan läsa att: 

“Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Skolverket, 2019, s. 7). Johnson 

och Johnson (2004) menar att det finns ytterligare en vinst i att utbilda elever i konflikthantering, detta 

är då de känner sig trygga, vilket i sin tur lämnar mer tid till varför de faktiskt är i skolan: för att 

studera (Johnson & Johnson, 2004).För att lyckas med det menar Johnson och Johnson (2004) att 

eleverna måste få stöd av modeller som ger dem en mer positiv syn på konflikter samt ges de 

förutsättningar som krävs för att lösa konflikterna på ett konstruktivt tillvägagångssätt (Johnson & 

Johnson, 2004). Vi argumenterar för att utbildning av elever i konflikthantering skulle främja några av 

de delar man nämner i kapitlet om skolans värdegrund i Lgr 11 (Skolverket, 2019) där man kan läsa 

att: “Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2019, s. 5). Vi har tolkat via 

artiklarna Johnson och Johnson (1996), Johnson och Johnson (2004) och Tchannen-Moran (2001) att 
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man i de konflikthanteringsmodeller som är framtagna i USA har ett första steg där man övar på 

samarbete via grupparbeten. I Sverige har man enligt Hakvoort och Olsson (2014) en mer utbredd 

tradition av grupparbeten i skolans värld, vilket gör att eleverna har en större vana att samarbeta. 

Skolverket (2019) skriver vidare att skolans verksamhet ska utformas efter värden som: 

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2019, s. 5). Vi ämnar i denna 

studie att undersöka om man använder sig av konflikthanteringsmodeller i skolan och fritidshemmet 

samt elevernas eventuella delaktighet i dessa. Detta då vi anser att det behövs mer kunskap i området 

för att elever och personal i fritidshemmet ska kunna lösa konflikter på ett mer konstruktivt sätt. Den 

forskning vi hittat i detta fält kommer i första hand från USA, men även från länder som Pakistan, 

Turkiet och Indien. Hos de skolor som vi besökt i samband med denna studie så använde sig två utav 

skolorna av inköpta konflikthanteringsmodeller medan en skola använde sig av rutiner vid hantering 

av konflikter som de arbetat fram själva. 

Tidigare forskning 

Johnsson och Johnsson (1996) har gjort studien “Teaching all Students how to manage conflicts 

constructively: The peacemakers program”. Johnsson och Johnssons (1996) studie undersökte hur The 

peacemakers program fungerar praktiskt i skolans värld. I studien utfördes en följd av fältstudier, som 

genomfördes från årskurs ett ända upp till gymnasiets sista år. I studien kunde man erfara att det inte 

är konflikternas frekvens som är grund till problemet, då konflikter även kan uppfattas som positiva. 

Problem med ordning i skolan är enligt forskarna per definition störande för lärande och samarbete i 

skolan, oberoende av skola eller skolform. För att hantera de problem som kommer med oordning 

skaffar skolorna ofta rutiner som bygger på belöningar och bestraffningar för att på så vis kontrollera 

elevernas beteenden. Dessa rutiner bygger på att personalen övervakar och bestämmer om elevernas 

beteenden är acceptabla eller ej. Man vill tvinga elever att sluta med det oönskade beteendet, ett tvång 

som riskerar att sluta i att eleven blir avstängd från skolan då personal gradvis måste stegra tvångets 

intensitet. Dessa rutiner lär elever att det krävs att någon annan löser konflikter åt dem, de tar upp tid 

för personalen, de fungerar endast då eleverna övervakas och de hjälper kanske lärare att kontrollera 

elever men de hjälper inte elever att konstruktivt lösa konflikter. (Johnson & Johnson, 1996). Johnson 

och Johnson (1996) menar att om man istället vänder på det och låter eleverna vara delaktiga ökar 

deras känsla av kontroll, självständighet, moraliska tänkande och därigenom ett självreglerande av 

beteenden. Till skillnad från de rutiner som bygger på bestraffningar finns program som fokuserar på 

medling som lär eleverna att själva ta ansvar för sitt beteende. I dessa program måste eleverna för det 

första få möjligheter att ta beslut om hur de ska ändra sitt beteende och för det andra fullfölja dessa 

beslut för att de ska lära sig att förändra sitt beteende. För att detta ska fungera behöver dock eleverna 

lära sig hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt att de måste få tillfälle att träna och 

skaffa sig erfarenhet i detta. (Johnson & Johnson, 1996). Med hjälp av The peacemakers program 

(Johnson & Johnson, 1996) får elever lära sig att konflikter inte är problemet utan snarare en del av 

lösningen samt en del av livet i stort, vilket Johnson och Johnson (1996) menar borde göra att skolor 

har en positiv syn på konflikter då konflikter som hanteras på ett konstruktivt sätt kan bland annat leda 

till: 

• högre akademiska resultat 
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• bättre fokus på problem samt öka mängden energi som läggs på att lösa dem 

• ventilera känslor som i annat fall skulle kunna leda till problem (Johnson & Johnson, 1996). 

Innan eleverna fick ta del av The peacemakers program (Johnson & Johnson, 1996) var eleverna 

involverade i konflikter dagligen. Då eleverna saknade kunskap om hur man löser konflikter på ett 

konstruktivt sätt slutade konflikter oftast med att antingen lärare kopplas in, elever försöker vinna 

konflikten genom att tvinga den andre att ge sig (vilket oftast resulterade i eskalering av konflikt), eller 

så drog de sig undan från konflikt. I sin efterforskning fann Johnson och Johnson (1996) att elever inte 

fick utbildning i hur man hanterar en konflikt och fann vidare att alla elever var i behov av detta. I 

mätningar kunde man se att elever som fick utbildning i konflikthantering oftare nådde lösningar på 

konflikter som gynnade alla parter än de elever som inte fick utbildning, de outbildade eleverna 

lämnade även många konflikter olösta (Johnson & Johnson, 1996). Då The peacemakers program 

integrerats i undervisning har det i studier liknande den av Tschannen-Moran (2001), visats att det 

hjälper elever att nå högre resultat, inte bara i inlärning utan även i att tolka information på ett bättre 

sätt. Eleverna som fick utbildning i konflikthantering fick enligt Tschannen-Moran (2001) en mer 

positiv attityd gentemot konflikter. Lärare rapporterar att The peacemakers program (Johnson & 

Johnson, 1996) resulterat i minskade destruktiva konflikter, som ett resultat av detta har 

klassrumsklimatet ändrats till det positiva. Konflikter som krävde en lärares inblandning minskade 

med 80% och antalet konflikter som rektor behövde hantera minskade med 100% (Johnson & 

Johnson, 1996). 

I en studie utförd av Dogan (2016) kallad: “Conflicts management model in school: A mixed design 

study” kan man läsa att studiens mål är att utvärdera de anledningar som gör att konflikter i skolan 

uppstår. Denna utvärdering är baserad på lärarnas synsätt och de strategier som de använder sig av vid 

konflikter, för att sedan skapa en modell som är baserad på det erhållna resultatet. Dogan (2016) 

beskriver att man i studien använt sig av kvalitativa intervjuer samt kvantitativa frågeformulär. Denna 

mixade metod används enligt Dogan (2016) för att få mer detaljerad och gedigen information för att 

kunna göra studiens antaganden mer tillförlitliga. Studiens insamling av data bestod enligt Dogan 

(2016) av 216 lärare i Siva provinsen i Turkiet, som valdes ut slumpmässigt från 22 skolor. Av dessa 

216 lärare var 114 kvinnor och 102 män från 21år och uppåt. De semi-strukturerade intervjuernas 

frågor testades först på två lärare och granskades även av akademiker med erfarenhet av kvalitativa 

studier. I Dogans (2016) studie jämför man fem olika strategier för hur man löser konflikter. Dessa 

beskrivs som integrering, undvikande, försoning, kompromiss och dominans (Dogan, 2016). Enligt de 

resultat som Dogan (2016) redovisar i studien så visar dessa på att man vid konflikter mellan 

skolledare - lärare oftast använde sig av konfliktstrategin undvikande, medan man i konflikt mellan 

lärare - lärare oftast använde sig av konfliktstrategin försoning och i konflikt mellan lärare - elev 

använde sig oftast av konfliktstrategin dominans. I konflikt mellan lärare - förälder var det enligt 

Dogan (2016) väldigt jämnt mellan konfliktstrategierna försoning och undvikande. Enligt Dogan 

(2016) så kommer konflikter att uppstå i och med de mänskliga relationer vi dagligen kommer i 

kontakt med. I de skolor där eleverna har varierande bakgrund spelar även erfarenheter, kön, åsikter, 

politiska åsikter och mål in och kan krocka med varandra (Dogan, 2016). Beroende på elevgrupp, 

person och vilken konfliktsituation de inblandade hamnar i, kommer man enligt Dogan (2016) att 

hantera konflikten med hjälp av olika strategier. Det är av stor vikt att personalen får utbildning i 

konflikthantering som planering, stresshantering och kommunikation, för att lättare kunna hantera 

konfliktsituationer (Dogan, 2016). Även om man får denna typ av utbildning och kan ta hjälp av olika 

strategier och modeller för att kunna hantera konflikter, så påverkas man även av den mänskliga 

faktorn i den mån att man kan handla i affekt (Dogan, 2016). 
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I den kvalitativa studien “The School’s Democratic Mission and Conflict Resolution: Voices of 

Swedish Educators” utförd av Ilse Hakvoort och Elizabeth Olsson (2014) vill författarna visa på hur 

skolans demokratiska uppdrag kan kopplas till konflikthanteringsmetoder samt hur svenska lärare 

uppfattar detta uppdrag och hur de beskriver sätt att hantera och lösa konflikter. Man framhåller att 

skollagen underminerar diskussioner mellan studenter och lärare, då en obalans i makt råder i och med 

att läraren står i en position där denne kan använda direkt disciplinära åtgärder, då en elev uppvisar 

störande beteenden. Vidare menar författarna att lärare förses med odemokratiska och otillräckliga 

konflikthanteringsstrategier, vilket medför att de inte kan medla och förhandla med sina elever 

(Hakvoort & Olsson, 2014). Konflikter beskrivs vara oundvikliga även om elever är väl förtrogna med 

att samarbeta, samverka och ta andras perspektiv och detsamma gäller för lärare (Hakvoort & Olsson, 

2014). I enighet med Johnson och Johnson (1996) och Tschannen-Moran (2001) så menar man dock 

inte att konflikter ska undvikas, särskilt inte i en lärandesituation, då de är utmärkta tillfällen för 

lärande och utveckling i stort och för demokratisk fostran i synnerhet. Demokratiska processer såsom 

politiska diskussioner, lagstiftande och rättsligt beslutsfattande är mekanismer för att på ett rättvist sätt 

och utan att använda våld, lösa de oundvikliga konflikter som uppstår i det sociala livet (Hakvoort & 

Olsson, 2014). Att konflikter medför möjligheter för lärande och utveckling är något som sedan länge 

ansetts vara sant enligt forskare såsom Vygotsky och Piaget menar Hakvoort och Olsson (2014). 

Vidare skriver Hakvoort och Olsson (2014) att Vygotsky menar att barn lär sig i mötet med de som 

besitter annan kunskap än de själva. Man kan läsa i Hakvoort och Olsson (2014) att Piaget anser att 

lärande stimuleras av obalans orsakad av kognitiv konflikt. Man kan enligt Hakvoort och Olsson 

(2014) ta två perspektiv på konflikter: harmoniskt perspektiv eller ett konfliktperspektiv. Dessa 

perspektiv står i kontrast till varandra men författarna är av den mening att då man ska förstå och 

implementera skolans demokratiska uppdrag är det konfliktperspektivet som är att föredra då det 

betonar vikten av att förbereda för och ta till sig konflikter som drivande i social utveckling. 

Författarna menar vidare att den negativa bild som finns av konflikter och dess koppling till 

demokratisk fostran behöver förtydligande. Med hjälp av konstruktiva diskussioner kring konflikter 

kan lärare och elever fördjupa sin förståelse för och förmåga att agera utefter demokratiska värderingar 

såsom rättvisa och solidaritet. Genom detta kan de även lära sig att bli bättre på att formulera sina 

åsikter samt att ge uttryck för dem på ett respektfullt sätt (Hakvoort & Olsson, 2014). Samtliga 

deltagare i Hakvoort och Olssons (2014) studie betonade rättvisa, säkerhet och respekt som 

demokratiska värderingar, men indikerade också på att de upplevde svårigheter i att förhålla sig 

respektfullt, konstruktivt eller rättvist, mot elever som inte visade respekt eller uppvisade ett våldsamt 

beteende. Deltagarna i Hakvoort och Olssons (2014) studie var mer vana vid disciplinära strategier än 

alternativa vägar till konfliktlösning och kämpade även med att deras auktoritet skulle vara alla till 

nytta. Därför oroade sig deltagarna i Hakvoort och Olssons (2014) studie för att de antingen skulle 

bruka den på fel sätt eller att eleverna skulle uppleva att de hade en lägre auktoritet. Envar av 

deltagarna i Hakvoort och Olssons (2014) studie uppger att de vill utveckla sina förmågor och sin 

kunskap i demokratisk fostran och konflikthantering och menade även på att det verkade omöjligt med 

tanke på deras bristfälliga utbildning. Dessutom uttrycker deltagarna att de upplever att de har 

otillräckligt med tid för att diskutera ämnet med kollegor (Hakvoort & Olsson, 2014). Deltagarna 

beskriver även att de dokument som beskriver skolans demokratiska uppdrag beskrivs på ett abstrakt 

vis samt hur konflikthantering praktiskt skulle kunna implementeras (Hakvoort & Olsson, 2014). 

Hakvoort och Olsson (2014) menar därför att lärarna behöver fortbildning där lärarna får reflektera 

över sin förståelse av konflikter och lära sig hur man konkret kan använda detta. 

I studien “Perceptions of Secondary School Teachers Regarding the Role of Education in Social 

Conflict Resolution” valde Iqbal, Khalil och Khan (2017) ut 560 lärare slumpmässigt utifrån 25 
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distrikt i Peshawar, Nowshera, Mardan, Abbottabad, Swabi, Kohat, Swat, och Dera Ismail Khan i 

Pakistan. Iqbal m. fl. (2017) utformade ett kvantitativt frågeformulär som de skapat själva med 16st ja- 

och nej frågor. Med denna undersökning fann de att man tidigare saknade utbildning i social 

konflikthantering i det Pakistanska skolsystemet. Dessutom saknade lärarna enligt Iqbal m. fl. (2017) 

utbildning i att lösa sociala konflikter. När studien visat på dessa brister förde Iqbal m. fl. (2017) fram 

rekommendationer till det pakistanska utbildningsdepartementet. Med sin studie hade Iqbal m. fl. 

(2017) för avsikt att utvärdera lärarnas syn på utbildning i konflikthantering i skolan med hjälp av 

frågeställningarna: 

• To explore the awareness of the teachers about the social conflicts and conflict resolution 

• To investigate the role of education in addressing the social conflict resolution (Iqbal m. fl., 

2017, s. 161) 

Iqbal m. fl. (2017) beskriver i sin studie olika konflikttyper som Durojaye (2010) tidigare beskrivit, 

dessa innefattar konflikter från intrapersonliga konflikter som uppstår inom en individ/person som 

uppkommer från exempelvis olikheter i angelägenheter till internationella konflikter som man menar 

uppkommer mellan olika stater, länder och nationer (Iqbal m. fl., 2017). Enligt Iqbal m. fl. (2017) så är 

utbildning centralt för att en positiv förändring skall ske i konfliktdrabbade samhällen. Även de mest 

våldsamma och aggressiva samhällen kan via utbildning formas till mer sympatiska vilket kan visa sig 

hos både individer och olika grupperingar. På det sättet kan enligt Iqbal m. fl. (2017) hela samhällen få 

en positiv effekt där utbildning är det effektivaste verktyget för en förändring. Studien kunde enligt 

Iqbal m. fl. (2017) visa att: utbildning i social konflikthantering saknades i det pakistanska 

skolsystemet, lärarna saknar utbildning i social konflikthantering samt att utbildningsdepartementet 

bör införa kurser och workshops i konflikthantering för rektorer, lärare, föräldrar samt elever. 

Utbildningsdepartementet bör därför enligt Iqbal m. fl. (2017) införa samhälleliga program för att öka 

medvetenheten runt konflikthantering. 

I en studie utförd av Lindsay (1998) vid namn “Conflict Resolution and Peer Mediation in Public 

Schools: What Works?” ville Lindsay (1998) undersöka om konflikthanteringsmodeller i skolan är 

effektiva och vad som fungerar. Lindsays (1998) studie visar på att kommunala skolor är resistenta 

mot förändring och att många års forskning samt skolornas personal vittnar om att nya modeller 

frekvent implementeras och sedan lämnas därhän då nya problem hamnar i fokus. Då modellerna 

implementeras snabbt på skolan men har olika kvalitet finns risken att man om några år säger att: “vi 

provade konflikthantering men det funkade inte.”. Personal på skolan behöver information som hjälper 

dem att utveckla effektiva program som håller i längden (Lindsay, 1998). Frågeställningarna i denna 

artikel är: 

• Vilken påverkan har konflikthanteringsmodeller på elevers attityder och beteenden? 

• Vilka är de vanligt förekommande problemen då konflikthanteringsmodell implementeras? 

• Vad utgör en modell av hög kvalitet som är trolig att användas och även vara effektiv? 

(Lindsay, 1998) 

Ett av de stora hinder för konflikthanteringsmodeller som man i Lindsays (1998) studie stöter på är att 

de bygger på samarbete till skillnad mot den tävlingsinriktade kultur som återfinns i skolan (i alla fall 

den amerikanska). De flesta som arbetar inom skolan har liten erfarenhet av hur man uppmuntrar till 

att hantera konflikter i grupp Lindsay (1998). Skolans personal försöker undvika konflikter och 

använder auktoritära metoder, likt de Hakvoort och Olsson (2014) nämner, för att uppnå lydnad. Med 

hjälp av tävlan mellan elever söker lärare att hitta vägar till att kontrollera sina elever och upprätthålla 
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ordning. Som en kontrast till detta söker konflikthanteringsmodeller att anta öppna, 

förtroendeingivande och demokratiska relationer där konflikter förekommer frekvent men hanteras på 

ett mer konstruktivt sätt (Lindsay, 1998). Lärande i grupp stödjer träning i konflikthantering där elever 

i ett grupparbete tillsammans strävar mot ett mål och i detta har stor användning av att ha kunskaper i 

konflikthantering (Lindsay, 1998). Där ledningen vill utveckla ett disciplinärt system på skolan som 

ger elever ansvar samtidigt som lärare uppmuntrar till grupparbeten finns det enligt Lindsay (1998) en 

större chans att konflikthanteringsmodeller blir mer effektiva. Med hjälp av intervjuer av personal 

lyfter Lindsay (1998) fram effekten som konflikthanteringsmodellen haft. Det är dock enligt Lindsay 

(1998) svårt att peka på precis vilka effekter modellen haft, då det mellan de inblandade skolorna 

kunde skilja sig i: ledarstil, olika lärostilar hos lärare samt variation i elevgrupperna. Enligt Lindsay 

(1998) kan det dessutom variera i lärarnas inställning till modellerna där vissa är skeptiska och andra 

är mer övertygade. Jämförelser kunde dock göras mellan skolorna i avseende av disciplin, läroplan, 

lärandemetoder och hantering av klasser samt kulturer på de olika skolorna (Lindsay, 1998). 

Införandet av en konflikthanteringsmodell visade sig ha effekt i fyra olika aspekter: disciplin, 

läroplan, lärares kunskap och skolkultur (Lindsay, 1998). Disciplin påverkades i att skolan fick ett 

alternativt sätt att lösa konflikter som gav flexibilitet då elever skulle hanteras (Lindsay, 1998). 

Läroplanen berikades med specifika kunskaper som är till hjälp i skola, hemma och i det vuxna livet 

(Lindsay, 1998). Lärarna utbildades i färdigheter som hjälpte deras lärande samt hantering av klassen 

(Lindsay, 1998). Skolkulturen inkluderade att elever tog ansvar för sina egna handlingar (Lindsay, 

1998). Lärare och ledning som sett konflikthanteringsmodeller som fungerar fick tilltro till dess 

användbarhet samt att de värderade konflikthantering inte bara som ett disciplinärt verktyg utan också 

för att ge eleverna färdigheter för livet (Lindsay, 1998). Man identifierade även ett antal problem med 

införandet av konflikhanteringsmodeller där de två mest påtagliga var tidsbrist och 

familjers/samhällets påverkan (Lindsay, 1998). Tidsbristen påverkade i den mån att lärare hellre lade 

tid på sina ordinarie arbetsuppgifter än att gå på workshops för att inkludera konflikthantering i sin 

undervisning även då läraren tyckte att modellen var till nytta (Lindsay, 1998). Vissa lärare upplevde 

enligt Lindsay (1998) att medlingen tog upp för mycket tid och ansåg att de hellre löste problemet 

själv på ett snabbare sätt, särskilt då dispyterna inte ansågs vara tillräckligt allvarliga. Påverkan från 

familj och samhälle ansågs av lärare även det vara ett problem i den mån att elevernas hemmiljö 

påverkar långt mer än vad de i skolan kan åstadkomma (Lindsay, 1998). Oberoende vilket socialt skikt 

eleven kommer från har den enligt Lindsay (1998) med sig erfarenheter såsom beroende föräldrar eller 

våld i hemmet och lärarna menar att detta påverkar en elev under så pass lång tid att dessa modeller 

knappast kan göra skillnad. Man menar även att det område eleven växer upp i påverkar samt att 

media spelar en roll i elevens relation till våld, brottslighet och droger (Lindsay, 1998). Dessa två 

aspekter var de mest framträdande hinder man fann för implementering av konflikthanteringsmodeller, 

men i Lindsays (1998) studie fann man även ett antal fler. Ledningen på skolan måste enligt Lindsay 

(1998) allokera resurser för att modellen skall kunna lyckas. Information på skolan var i vissa fall 

bristande så till den grad att lärare inte visste om modellen ens fanns kvar (Lindsay, 1998). Lärare 

uppger att de saknar kunskap i att lära ut konflikthantering där särskilt problematiska elever gjorde 

utbildningen svårare samt att dessa mer sällan nominerades till att bli medlare trots att de var de som 

enligt Lindsay (1998) kanske hade mest att tjäna på det. Det fanns enligt Lindsay (1998) en ovilja att 

lära sig modellen, både hos lärare och elever, där elever till och med använde modellen för att slippa 

gå på lektioner. Urval av medlare bland eleverna då dessa ansågs vara “omogna” eller att de inte 

representerade alla elever på skolan samt övervakning av dessa medlare (Lindsay, 1998). 

I studien “The Effects of a State-Wide Conflict Management Initiative in Schools” av Tschannen-

Moran (2001) kan man läsa att man har man använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder 
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för insamling av data via analys av dokument, intervjuer och enkäter. I Tschannen-Moran (2001) 

beskriver att man i studien gav skolorna en möjlighet att delta bland annat via ett ekonomiskt tillskott 

av Ohios utbildningsdepartement, där de deltagande skolorna fick 3 000 dollar det första året och 1 

450 dollar det andra året. Förutom detta ekonomiska tillskott så gav man skolledarna, med en 

administrativt ansvarig inräknat, en fyra dagars utbildning i konflikthantering. I denna utbildning 

ingick det enligt Tschannen-Moran (2001) även åtta timmar uppföljning via handledning samt stöd i 

form av individuellt anpassade utvecklingsresurser och en läroplan i konflikthantering. Även om man 

enligt Tschannen-Moran (2001) har använt sig av konflikthanteringsmodeller sedan 1970-talet, så är 

det få studier som gjorts på hur effektiva dessa modeller egentligen har varit. I Tschannen-Morans 

(2001) studie implementerade man konflikthanteringsmodeller på femtio gymnasieskolor i Ohio där 

både elever och lärare fick en utbildning i konflikthantering. Mottagandet av denna satsning var olika 

på skolorna och på vissa skolor till och med modest, men hade trots detta en stor positiv påverkan på 

de inblandade skolorna (Tschannen-Moran, 2001). Studiens frågeställningar var följande: 

• To what degree has the conflict resolution program contributed toward a school environment? 

• To what degree have you integrated the skills and concepts from the conflict resolution 

curriculum into the curricula you teach? (Tschannen-Moran, 2001, s. 6). 

 I Tschannen-Moran (2001) beskrivs att det år 2001 var fyrtioåtta av femtio skolor som använde sig av 

de konflikthanteringsmodeller som skolorna fått fortbildning i. Vid intervjuer svarade skolpersonal att 

en stor anledning varför deras skola ville delta i denna satsning var oro över ökningen av våldsamma 

situationer inom skolan och att ungdomarna tack vare utbildningen i konflikthantering kunde hantera 

konflikter mer konstruktivt, utan att behöva ta till knytnävar eller knivar (Tschannen-Moran, 2001). 

Vidare kan man läsa i Tschannen-Moran (2001) att man på vissa skolor använt sig av bland annat 

metalldetektorer för att öka säkerheten, men att man då inte nått till roten av en konflikt, vilket man 

istället gjort genom att utbilda eleverna i konflikthantering. Enligt Tschannen-Moran (2001) fanns det 

skolor där användningen av konflikthanteringsmodellen minskat eller avstannat helt, bland annat på 

grund av att de utbildade eleverna och lärarna slutat på skolan. Detta hade några skolor löst genom att 

elever fick utbilda varandra i konflikthantering, vilket gjorde att man lyckats behålla 

konflikthanteringsmodellens metoder på dessa skolor (Tschannen-Moran, 2001). I Tschannen-Moran 

(2001) beskrivs en novellstudie av Stevahn, Johnson, Johnson, Green och Laginski där dessa forskare 

enligt Tschannen-Moran (2001) fann att de grupper av elever som både läst novellen och samtidigt fått 

utbildning i konflikthantering fick ett högre resultat än de elever som enbart läst novellen. Enligt 

Tschannen-Moran (2001) är detta ännu ett bevis för att man inte enbart bör utbilda personalen i skolan 

i konflikthantering, utan att det är av stor vikt att även utbilda eleverna. Vi kan utifrån de referenser 

som Tschannen-Moran (2001) använder sig av, utläsa att en av de konflikthanteringsmodeller som 

man använt sig av är The peacemakers program som är framtaget av Johnson och Johnson (1996), 

som i sin tur bottnar i bland annat Dual concern theory (Pruitt & Kim, 2004). 

Motivering av användandet äldre artiklar 

Ett problem som vi upplevt är att mycket av den tidigare forskningen som finns angående utbildning 

av elever i konflikthantering kommer från länder som USA och Pakistan och desto färre från Sverige 

samt att forskningen är något daterad. Med detta i åtanke har vi valt att använda nationella och 

internationella artiklar samt artiklar av det äldre slaget, som är av stor vikt för forskningsområdet. Vi 

har i denna studie använt oss av Johnson och Johnson (1996) för att det är en artikel som vi ser 

påverkat forskningsfältet och inspirerat till många andra artiklar i samma område, vilket gör att många 

forskningsbidrag inom samma forskningsområde som vår studie innefattas i, har refererat till denna 
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artikel. Att Johnson och Johnson (1996) dessutom baserar delar av sina studier på teorin om dubbla 

angelägenheter ger extra tyngd till vår studie. Tschannen-Moran (2001) är ett exempel på en sådan 

artikel där författaren ämnar beskriva konflikthanteringsmodellers effektivitet, vilket få studier gör, 

och då oundvikligen stöter på författarna Johnson och Johnson. Vi har även valt att använda en studie 

av Lindsay (1998) för att kunna belysa vanligt förekommande problem då konflikthanteringsmodeller 

implementeras samt att den stämmer väl överens med vår studie. 

Syfte och frågeställningar  

Det framgår i tidigare forskning att utbildning i konflikthantering är till stor nytta för lärare, elever och 

skolledning, då skolor på ett enkelt sätt får ta del av forskning i fältet samt att de får ett effektivt sätt 

att förmedla denna kunskap till eleverna (Johnson och Johnson, 1996). Denna kunskap är enligt det 

centrala innehållet i läroplanen för fritidshemmet viktig för eleverna då de ska lära sig att hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt (Skolverket, 2019). Denna studie syftar till att undersöka 

skolpersonals syn på hur utbildning i konflikthantering påverkar elevers och fritidshemspersonals 

delaktighet i konflikthanteringsarbetet. Den syftar även att undersöka skolpersonals uppfattning om 

effekterna av de olika konflikthanteringsmodeller och/eller rutiner som man använder sig av vid 

konflikthantering. 

Frågeställningar: 

Hur utbildas och/eller introduceras elever och fritidshemspersonal i konflikthantering samt vilken 

påverkan har detta på deras delaktighet och inkludering i konflikthanteringsarbetet, enligt studiens 

deltagare? 

Vilka effekter har implementeringen av de olika konflikthanteringsmodellerna på elevernas- och 

skolpersonalens förmåga att hantera konflikter, enligt studiens deltagare? 

Bakgrund och teoretiskt 
perspektiv 

Att utbilda elever i konflikthantering 

Enligt Dahlkwist (2012) är samtliga vuxna inom skolan ansvariga för att eleverna skall känna sig 

trygga och inkluderade i verksamheten. För att eleverna ska känna sig trygga är det därför av stor vikt 

att de är delaktiga i skolans arbete med konflikthantering. Johnson och Johnson (2004) menar att det 

finns två centrala skäl till att i skolan arbeta med att lära elever att hantera konflikter: 

För det första: för att göra skolan till en säker och trygg plats där eleverna kan umgås med varandra 

för att kunna relatera till varandra på ett konstruktivt sätt för att i sin tur lämna mer utrymme till sin 

utbildning. 
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För det andra: för att kunna socialisera barn, tonåringar och unga vuxna in i de kompetenser och 

attityder som de behöver för att hantera konflikter konstruktivt resten av deras liv i deras karriärer, 

familjer, arbete och i annan social kontext (Johnson och Johnson, 2004).  

Inom skolan så kan arbetet med konflikthantering ske på ett flertal olika tillvägagångssätt. Man kan 

enligt Thornberg (2013) som lärare hjälpa sina elever att utveckla sina färdigheter i att hantera 

konflikter med hjälp av träning i sociala färdigheter där eleverna lär sig att tolka konflikter, hantera 

konflikter, styra sina egna känslor, vilket enligt Thornberg (2013) sker på en individnivå. Man kan 

även arbeta långsiktigt och förebyggande i grupp för att tillsammans hjälpas åt att hantera konflikterna. 

Enligt Thornberg (2013) så är det inte för att undvika konflikterna, utan för att kunna hantera dem på 

ett sätt som inte är destruktivt. Lärarna påverkar de normer som existerar inom gruppen eller klassen. 

Detta kan enligt Thornberg (2013) ske via aktiviteter med samarbetsövningar där man försöker 

undvika konkurrenssituationer mellan eleverna. Detta då det enligt Thornberg (2013) med en för stark 

betoning på konkurrens kan göra att det skapas destruktiva konfliktlösningar, vilket kan göra så att 

eleverna istället hindrar varandra att nå sina mål. Förutom dessa två alternativ så kan man utbilda 

eleverna i medling och konflikthantering. Johnson och Johnson (1996) har tagit fram ett pedagogiskt 

program, där man använt sig av teorin om dubbla angelägenheter, där man lär eleverna att hantera 

konflikter genom förenande och konstruktiva förhandlingar och via kamratmedling träna sig i att 

medla i konflikter mellan andra elever. Mer om detta program som Johnson och Johnson (1996) kallar 

Teaching Students to be Peacemakers (TSP) kan man i denna studie läsa om i tidigare forskning. 

Teorin om dubbla angelägenheter - Dual concern theory 

Det teoretiska perspektivet i denna studie har sin grund i den socialpsykologiska teorin om dubbla 

angelägenheter eller dual concern theory framtagen av Pruitt och Rubin (1986) och senare reviderad 

med hjälp av Sung Hee Kim (2004), som utgår från att individen är angelägen om två saker då den går 

in i en konflikt. Den ena av dessa två är att vara angelägen om sig själv och sina egna intressen, self-

concern eller egen-angelägenhet, och den andra är att vara angelägen om relationen till motparten i 

konflikten, other-concern eller annan-angelägenhet (Pruitt och Rubin, 1986). Inom dessa två begrepp 

finns olika skalor som kan beskrivas som höga och låga, beroende på om den ena eller andra 

angelägenheten är hög eller låg kommer det i sin tur påverka hur konflikten löses. Då egen-

angelägenheten är hög är individen omedgörlig och är mindre trolig att foga sig. Då annan-

angelägenheten är hög är individen mån om den andre partens intressen och känner ansvar för att 

dessa tas till vara. Annan-angelägenheten kan även vara genuin eller ej. Då individen har ett 

inneboende intresse för motparten är annan-angelägenheten genuin men allt som oftast är den 

instrumentell eller strategisk och tjänar till att främja individens egna intressen. Pruitt & Kim (2004) 

beskriver i teorin om dubbla angelägenheter att det i en konflikt kan finnas fyra olika utfall: 

Undvikande - I detta utfall har individen låg egen-angelägenhet och låg annan-angelägenhet och 

resulterar i ett undvikande eller ovilja att agera då varken egna intressen eller relationen till motparten 

är betydande. 

Foglig/anpassande - I detta utfall har individen låg egen-angelägenhet och hög annan-angelägenhet 

och resulterar i att individen fogar sig efter motpartens intressen då relationen till denna är viktigare än 

egna intressen. 

Stridande/tävlande - I detta utfall har individen hög egen-angelägenhet och låg annan-angelägenhet 

och resulterar i att individen strider för sina egna intressen utan att vara mån om relationen till 

motparten. 



11 

 

Samverkande/problemlösande - I detta utfall har individen hög egen-angelägenhet och hög annan-

angelägenhet och resulterar i problemlösning som gynnar båda parter då intresset för egna intressen 

tillgodoses samtidigt som individen är mån om relationen till motparten. 

Kompromiss? - Pruitt & Kim (2004) beskriver även ett femte utfall, kompromisser. Man beskriver 

detta utfall som att stå i mitten av de tidigare nämnda utfallen och anser att detta inte är någon lösning 

alls utan snarare en lat version av samverkande/problemlösande (Pruitt & Kim, 2004). 

Till vänster ser ni en av oss översatt version av dubbla-

angelägenheter modellen från Das (2017), där även det 

femte utfallet “kompromiss” finns med. 

  

  

  

  

 

 

I teorin om dubbla angelägenheter (Pruitt och Rubin, 1986) görs ett antagande om att varje individ 

kommer finna alla dessa utfall som det mest attraktiva beroende på tillfälle och omständigheter. Att 

omständigheter och tillfälle påverkar individens val av konfliktstrategi utesluter inte att det finns 

individuella skillnader och att varje individ kan ha en föredragen konfliktstil. Thornberg (2013) menar 

att man i denna teori står inför två angelägenheter som handlar om att uppnå sina mål samt att ha en 

fortsatt god relation till de andra inblandade. Strategi och mål varierar beroende på vad man fokuserar 

på: att lösa konflikten eller att hantera densamma. 

Ökad medvetenhet hos eleverna 

Den pedagogiska konsekvensen av teorin om dubbla angelägenheter är att eleverna får hjälp med 

konflikterna, samt att man ökar elevernas medvetenhet om konflikters dubbla angelägenheter, som gör 

att de får insikt i hur viktigt det är för dem själva att uppnå sina mål och hur konflikten påverkar 

relationen till den andra personen. För att lyckas med detta skriver Thornberg (2013) att man bör 

diskutera dessa kategorier till exempel i en konflikthanterings- eller klassrumsdiskussion. Enligt 

Hakvoort och Friberg (2015) så är de strategier som vi använder oss av vid konflikter ofta inlärda och 

används ofta utan att ifrågasättas. I Hakvoort och Friberg (2015) beskriver Kilman och Thomas (i 

Kilman & Thomas 1975): “De strategier vi oftast använder oss av är i regel tidigt inlärda och vi tar till 

oss dem utan att reflektera, men med ökad kunskap blir vi mer medvetna om våra 

konflikthanteringsmönster, vår konfliktidentitet, och får en större valfrihet för vårt agerande” (Kilman 

& Thomas, 1975, i Hakvoort & Friberg, 2015, s. 78). För att underlätta för eleverna i de yngre 

årskurserna så har man tagit fram olika modeller där man använder sig av djurmetaforer. 

Djurmetaforer 

I Hakvoort och Friberg (2015) beskrivs en modell framtagen av Kilman och Thomas (i Hakvoort & 

Friberg, 2015) där de beskriver konfliktstilar som de har identifierat: tävlande, undvikande, 

anpassande, samverkande och kompromissande. Det finns olika djurmetaforer som används i olika 

konflikthanteringsmodeller varav ett par av dessa beskrivs i både Hakvoort och Friberg (2015) och 
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Thornberg (2013). Det dessa djurmetaforer enligt Hakvoort och Friberg (2015) har gemensamt i de 

metaforer som framtagits är att de stämmer någorlunda med den bild vi har av de utvalda djuren från 

myter och sagor. Enligt Kilman och Thomas (i Hakvoort & Friberg, 2015) modell använder man sig 

av:  

Lejonet som enligt modellen anses dominant får representera den stridande/tävlande konfliktstilen, 

där man menar att lejonet framhåller sig själv och därför är själv-angelägen och enbart bryr sig om 

sina egna mål. För att nå dessa mål så kan lejonet hota, förödmjuka och köra över den andra parten 

eftersom segern är viktigare än relationen.  

Sköldpaddan beskrivs som konfliktundvikande och kan till och med ofta anses som konflikträdd. För 

att försöka förhindra konflikternas uppkomst så förhåller sig sköldpaddan passiv och undvikande. 

Kamelen står för den foglig/anpassande konfliktstilen. Kamelen tycker oftast att relationen är 

viktigare än konflikten och ger därför med sig utan att reflektera över att det på lång sikt kan påverka 

den negativt. 

Ugglan står enligt modellen för den samverkande/problemlösande konfliktstilen där utfallet präglas av 

vinst för samtliga inblandade. En god relation med motparten är väsentligt för ugglan vilket gör att 

man respekterar de gemensamt framtagna besluten. 

Räven anses av Kilman och Thomas (i Hakvoort & Friberg, 2015) som en “mästare” i att lösa 

konflikter vilket gör att de inblandade i en konflikt får ge upp någonting och sedan dela på det som 

finns kvar. Detta gör att räven står för den kompromissande konfliktstilen. Risken med detta kan vara 

att ingen av parterna har fått igenom sin vilja vilket medför att bägge parterna är missnöjda. 

Medling 

Med medling menas att en tredje part (en medlare) deltar i konflikten men med rollen att hjälpa de 

andra parterna att lösa konflikten. Då en konflikt oftast löses med att en eller båda parter når utfallen 

foglig/anpassande och problemlösande/samverkande blir medlarens roll således att försöka få de båda 

parterna att sänka sin egen-angelägenhet och uppmuntra till eller själva ta del av problemlösning. 

Forskning visar på att då en medlare har hög status så har den även större chans att lyckas än medlare 

med låg status (Pruitt & Kim, 2004). Medling kan inte sägas minska antalet konflikter men däremot 

ändra dess karaktär då känslor, värderingar, attityder och normer ofta tydliggörs. Medling kan förändra 

de inblandades sätt att agera i konflikten samt hur parterna interagerar med varandra enligt Kostiainen 

(2015). 
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Metod 

Val av metod 

Kvalitativ metod 

I denna del av vår studie använder vi oss av kvalitativ undersökningsmetod för att vårt syfte och 

frågeställningar kopplade till detta. Man kan i Ahrne och Svensson (2015) läsa en del kritik mot 

kvantitativa insamlingsmetoder. I kritiken nämns bland annat att man i början av 1900-talet ansåg att 

erfarenheterna från den kvantitativa datainsamlingsmetoden inte bara var positiva. En av de största 

begränsningarna med kvantitativa data är att stora delar av samhället inte går att nå med kvantitativa 

metoder och kan ej mätas med siffror. Den sociala interaktionen är svår att beskriva med kvantitativa 

data som tar liten eller ingen hänsyn till sociala interaktioner som hur beslut fattas, varför människor 

protesterar och hur kreativa miljöer uppstår till skillnad från kvalitativa metoder, där man kan 

upptäcka mekanismerna i samhällslivet på ett mer nyanserat sätt (Ahrne & Svensson, 2015). I Eliasson 

(2018) kan man läsa att de största fördelarna med kvalitativa metoder att de går att anpassa efter 

situationen och undersökningens utveckling samt att man kan samla in material så länge som det 

behövs. För att kunna studera olika aspekter av de olika konflikthanteringsmodellerna valde vi 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) kan man läsa att 

kvalitativa intervjuer som metod innebär en frihet där man kan hålla en viss struktur, samtidigt som 

man kan gå på djupet i frågorna inom ramarna för ens intervjuguide (Eliasson, 2018). 

Kvantitativ metod 

Vi har i denna studie även valt att använda oss av kvantitativa data som vi samlat in med hjälp av 

digitala enkäter trots den kritik Ahrne och Svensson (2015) riktar mot insamlingsmetoden. En fördel 

med enkätundersökningar är att det de är kostnadseffektiva (Eliasson, 2018), särskilt då vi använt oss 

av Googles gratisvariant i denna studie. En annan fördel med enkäter är att informanterna kan fylla i 

dessa då de har tid och tillfälle vilket underlättar arbetet i jämförelse med intervjuer där möten behöver 

bokas. Man får även en möjlighet att samla in mycket data och med hjälp av digitala verktyg 

underlättas insamlingen av data då man vill undersöka större områden såsom till exempel Sveriges alla 

skolor. I denna studie valde vi att göra en rikstäckande enkätundersökning delvis för att vi ville se hur 

användandet av konflikthanteringsmodeller ser ut i hela landet, men också för att få en så stor 

population som möjligt. Nackdelen med enkäterna är dock att man får färre svar än enkäter man 

skickar ut, kanske till följd av den uteblivna mänskliga kontakten (Eliasson, 2018). Vidare kan det 

vara en nackdel att om missförstånd uppstår kan man inte i ett samtal åtgärda detta utan respondenten 

får själv tolka svaren samt att vissa personer som av olika anledningar, till exempel funktionshinder, 

inte kan läsa, förstå och svara på enkäten. Eliasson (2018) beskriver att förberedelse är viktigt då 

enkäter är svåra att komplettera, något som dock intervjuer har som styrka. Det är en fördel att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att på så vis få ett bredare perspektiv samt ett 

djupare perspektiv och tillföra olika slags information till undersökningen, även kallat triangulering 

(Eliasson, 2018). 



14 

 

Urval och avgränsningar 

Vi valde i vår studie att ha med informanter från tre olika skolor samt en utbildare i konflikthantering 

och medling på ett företag som erbjuder olika konflikthanteringsmodeller. Denna utbildare i 

konflikthantering och medling nämner vi i studien som I1. Av dessa tre skolor valde vi två skolor där 

man köpt in konflikthanteringsmodeller samt en skola utan en inköpt konflikthanteringsmodell. På 

samtliga skolor hade vi önskemål om att intervjua: en rektor/biträdande rektor, en fritidslärare (eller 

likvärdig) och en klasslärare. Det var endast på en utav skolorna (SK2) som dessa önskemål kunde 

uppnås. På skola 1 (SK1) kunde vi intervjua: en biträdande rektor (I2), klasslärare med bakgrund som 

fritidspedagog (I3) och en klasslärare (I4). På skola 2 (SK2) kunde vi intervjua: en klasslärare (I5), en 

biträdande rektor (I6) och en fritidslärare (I7). På skola 3 (SK3) kunde vi intervjua: en klasslärare (I8), 

en biträdande rektor (I9), socialpedagog (I10) och en beteendevetare (I11). Skola 1 (SK1) hade ingen 

anställd i fritidshemmet med högre utbildning än gymnasieutbildning, vilket gjorde att vi valde att 

intervjua klassläraren med bakgrund som fritidspedagog. Denna informant var även med i 

trygghetsteamet och var därför väl insatt i skolans rutiner kring konflikter. Man kan tycka att vi borde 

haft med fler informanter i yrkeskategorin fritidspersonal, men det urval vi har av informanter ger 

studien en stor bredd då dessa informanter tillhörde olika yrkeskategorier, vilket gav en stor variation 

på svaren vid intervjuerna. Denna variation har gjort att vi i denna studie, kunnat studera 

konflikthantering ur en stor del av skol- och fritidshemsorganisationens perspektiv vilket i sin tur 

bidragit till gedigen empiri som studerats ur fler synvinklar. 

I arbetet med enkäten lyckades vi med hjälp av Skolverkets skolenhetsregister få tag på mailadresser 

till skolorna och skickade enkäten till de skolor som fanns med i skolenhetsregistret. Anledningen till 

att vi skickade till alla skolor var att vi antog ett stort bortfall, antingen på grund av bristande 

deltagarintresse eller att en enkät via mail lätt försvinner i skolans inbox, de svar enkäten gav blir 

därför ett stickprov ur populationen. Vi valde att rikta oss till rektorerna på dessa skolor och i de fall 

som den aktuella mailadressen ej gick till skolans rektor fick vi hjälp att vidarebefordra denna. Att 

rikta sig mot just rektorer grundade sig i att de är ytterst ansvariga för att implementera modeller och 

rutiner för konflikthantering och bör därför vara den på skolan som kan ge tydligast svar, särskilt i 

frågan om de på skolan har övervägt att skaffa en modell. I enkäten valdes alla grundskolor årskurs F-

6 i Sverige som population då vi ville få en rikstäckande enkät. Urvalet har dock styrts av hur många 

av dessa rektorer som tagit sig tid att svara på vår enkät. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Vi har i denna studie utgått från insamlat empiriskt material som vi samlat in genom att utföra 

semistrukturerade intervjuer med: tre biträdande rektorer, tre klasslärare, en fritidslärare, en 

beteendevetare och en socialpedagog. De tre klasslärarna hade olika lärarutbildningar och arbetade i 

låg, mellan- och högstadiet. I vår lista med informanter har vi skrivit vilken skola de arbetar på för att 

underlätta vårt analysarbete. De elva strategiskt utvalda semistrukturerade intervjuerna gjordes med 

följande informanter:  

Informant 1 (I1) - Yrkestitel: Utbildare i konflikthantering och medling. Ansvarsområden: Utbildar 

skolpersonal och chefer i arbetslivet i konflikthantering. Utbildning inom konflikthantering: Examen i 

konflikthantering. Arbetat på denna arbetsplats: 5 år 

Informant 2 (I2) - Yrkestitel: Biträdande rektor Ansvarsområden: Som skolledare ansvarig för att 

leda och fördela arbetet med i centrum. Utbildning: Lärare i SO och svenska samt rektorsutbildningen. 
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Utbildning i konflikthanteringsmodell: Ingen Arbetat på denna arbetsplats: 15år. Arbetat inom 

skola/fritidshem: 33 år Skola: SK1 

Informant 3 (I3) - Yrkestitel: Klasslärare årskurs F-5 Ansvarsområden: Som lärare i årskurs 3 i 

matematik, teknik och musik. I “studion” med specialanpassad undervisning. Är med i 

trygghetsteamet. Utbildning: Fritidspedagog och lärarutbildning via SÄL (vidareutbildning för 

fritidspedagoger) Utbildning i konflikthanteringsmodell: Ingen Arbetat på denna arbetsplats: 17 år. 

Arbetat inom skola/fritidshem: 37 år Skola: SK1 

Informant 4 (I4) - Yrkestitel: Grundskolelärare årskurs 1–7 i svenska och SO Ansvarsområden: 

Arbetslagsledare och ekonomiansvarig i F-9-arbetslag. Ansvar för en 5–6: a samt arbetar i årskurs 7. 

Utbildning: Grundskollärarutbildningen årskurs 1–7 i svenska och SO. Utbildning i 

konflikthanteringsmodell: Ingen Arbetat på denna arbetsplats: 21 år. Arbetat inom skola/fritidshem: 24 

år Skola: SK1 

Informant 5 (I5) - Yrkestitel: Grundskolelärare årskurs F-3. Ansvarsområden: Undervisning i årskurs 

2. Ingår jag i styrelsen och en utvecklingsgrupp. Utbildning: Förskolelärare och grundskolelärare 

årskurs F-3.  Utbildning i konflikthanteringsmodell: Mini-medling Arbetat på denna arbetsplats: 5år. 

Arbetat inom skola/fritidshem: 5 år Skola: SK2 

Informant 6 (I6) - Yrkestitel: Biträdande rektor. Ansvarsområden: Ansvar för tre årskurser. 

Ledningsgrupp.  Utbildning: Lärare i svenska och SO i årskurs 4–9.  Utbildning i 

konflikthanteringsmodell: Mini-medling Arbetat på denna arbetsplats: 2 år. Arbetat inom 

skola/fritidshem: 16 år Skola: SK2 

Informant 7 (I7) - Yrkestitel: Fritidslärare Ansvarsområden: Fritidslärare, fritidsansvarig, 

musiklärare, slöjdlärare, skyddsombud, facklig representant lärarförbundet. Utbildning: Fritidslärare 

inriktning musik, svensklärare årskurs 7–9. Utbildning i konflikthanteringsmodell: Mini-Medling 

Arbetat på denna arbetsplats: 5 år Arbetat inom skola/fritidshem: 7 år Skola: SK2 

Informant 8 (I8) - Yrkestitel: Klasslärare F-6 Ansvarsområden: Klasslärare i årskurs 2 Utbildning: 

Grundlärarutbildning med interkulturell profil för årskurs F-6. Utbildning i konflikthanteringsmodell: 

Bråka Smartare Arbetat på denna arbetsplats: 2 år Arbetat inom skola/fritidshem: 9 år Skola: SK3 

Informant 9 (I9) - Yrkestitel: Biträdande rektor. Ansvarsområden: Biträdande rektor med 

personalansvar för alla klasslärare F-6, driver pedagogiska frågor samt verksamhet kring det. 

Utbildning: Gymnasiet och lärarhögskola. Utbildning i konflikthanteringsmodell: Bråka smartare. 

Arbetat på denna arbetsplats: 12 år. Arbetat inom skola/fritidshem: 15 år Skola: SK3 

Informant 10 (I10) - Yrkestitel: Socialpedagog. Ansvarsområden: Trygghet, sociala lektioner med 

sociala interaktioner, konflikter. Utbildning:  Barnskötare inriktning specialpedagogik. Socialpedagog 

via yrkeshögskola. Utbildning i konflikthanteringsmodell: Ingen Arbetat på denna arbetsplats: 4år. 

Arbetat inom skola/fritidshem: 5 år Skola: SK3 

Informant 11 (I11) - Yrkestitel: Beteendevetare Ansvarsområden: Enskild kontakt med elever, 

handleda pedagoger, elevhälsoteam, trygghetsteam, ansvarig för skolans konflikthanteringsprogram. 

Utbildning: Beteendevetenskap på högskola, logopedprogrammet, grundläggande 

psykoterapiutbildning inom KBT. Utbildning i konflikthanteringsmodell: Bråka smartare Arbetat på 

denna arbetsplats: 1 år. Arbetat inom skola/fritidshem: 1 år Skola: SK3 

Enkät 

På den utskickade enkäten svarade 303 respondenter av 4 915 möjliga. 
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Genomförande 

Vi kontaktade ett antal skolor och valde därefter ut tre skolor där två av dem hade köpt in 

konflikthanteringsmodeller medan den tredje skolan hade tagit fram sina egna rutiner för 

konflikthantering. De två skolorna med modell hade olika konflikthanteringsmodeller. På skola 2 

(SK2) hade man köpt in en konflikthanteringsmodell med namnet ”Mini-Medling” där det är tänkt att 

personalen skall agera en opartisk medlare. På skola 3 (SK3) hade man köpt in en 

konflikthanteringsmodell med namnet ”Bråka Smartare”, där man håller i lektioner där eleverna ställs 

inför olika scenarion och andra sätt att prata om hur man kan hantera konflikter. När vi bestämt oss för 

dessa tre skolor så undersökte vi vilka som kunde ställa upp på intervjuer med våra önskemål som 

utgångspunkt. På skola 1 (SK1) och skola 3 (SK3) hjälpte de biträdande rektorerna oss att hitta tider 

och informanter att intervjua medan det på skola 2 (SK2) var fritidsläraren som hjälpte oss att hitta 

lämpliga informanter och tider. Huvudfrågorna var formulerade i sedan tidigare förberedda 

intervjuguider som rekommenderas i Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015). Dessa huvudfrågor hade 

vi formulerat för att passa våra frågeställningar samt vårt syfte. Vi anpassade intervjuguiderna så att 

frågorna passade skolorna samt den intervju som vi genomförde med personen som är utbildare i 

konflikthantering och medling. Detta resulterade i tre separata intervjuguider där vissa frågor skiljde 

sig åt (se bilaga 1–3). Samtliga huvudfrågor ställdes till respondenterna och där följdfrågorna 

påverkades av respondentens svar på dessa huvudfrågor hittade vi nya angreppssätt som anpassades 

efter informanternas svar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). I början av genomförda intervjuer 

frågade vi några vänskapliga frågor för att komma in i intervjusituationen. För att få ett så omfattande 

empiriskt material som möjligt så ställde vi relativt många frågor till våra informanter. Varje intervju 

tog 20–70 minuter och spelades in med hjälp av forskarnas mobiltelefoner. Dessa intervjuer 

transkriberades sedan vilket genererade ett transkriberingsmaterial på drygt 111 sidor vilka vi sedan 

med hjälp av färgkoder delade in i kategorier och teman.  

Vi har i studiens resultatdel valt att redovisa för empiriskt material som är insamlat med hjälp av en 

enkät. Utifrån Skolenhetsregistret valde vi att maila denna enkät till samtliga grundskolor i Sverige 

som fanns med i detta register där mailadressen i majoriteten av fallen gick till skolans rektor, 

skoladministratör eller en uppsamlande mailadress för kommunen. I de fall där enkäten inte gick 

direkt till skolornas rektorer så vidarebefordrades detta mail av exempelvis skoladministratör till den 

för de skolorna berörda rektor. Då rektorerna är de som oftast är ansvariga för den 

konflikthanteringsmodell eller rutin som finns på skolan, så ville vi på detta sätt nå så många rektorer 

som möjligt. Genomförandet av enkäten bestod av att använda Googles webbenkät, detta verktyg 

innehöll alla de verktyg och funktioner vi ansåg oss behöva för att skapa en överskådlig och 

användarvänlig enkät, detta trots att detta webbaserade verktyg är gratis (Trost, 2012). Via denna 

webbenkät erbjuds verktyg för att skicka enkäten som e-post men eftersom denna var begränsad så 

kunde man endast skicka 50 mail om dagen vilket gjorde att vi istället valde att skicka enkäten via en 

av författarnas studentmail. Vi var medvetna om att svarsfrekvensen skulle påverkas negativt vid 

användandet av webbenkät snarare än en postal enkät då webbenkäter lätt glöms bort i inkorgen till 

skillnad från ett brev som ligger synligt på exempelvis ett bord. Dessutom riskerar en enkät som är 

skickad via mail att fastna i ett spamfilter eller i skräppost (Trost, 2012). Vi baserade enkätens frågor 

utefter vad vi ville komplettera våra intervjufrågor med. I utformandet av enkäten tog vi även 

frågornas ordningsföljd i beaktning i enlighet med vad Trost (2012) nämner angående detta. 
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Databearbetning och analysmetod 

För att inte bli låsta av vår teori så använde vi oss av tematisk analys, vilket enligt Braun och Clarke 

(2006) är en flexibel kvalitativ analysmetod, då den ej är kopplad till någon speciell teori. Vi utgick 

från de riktlinjer som nämns i Braun och Clarke (2006). Analysarbetet som vi gjort efter intervjuerna 

är empiribaserat. Med hjälp av färgkoder byggde vi upp olika kategorier enligt en deduktiv analys och 

kunde dra slutsatser av de olika teman som gror ur det empiriska materialet. Enligt Braun och Clarke 

(2006) så kan man med hjälp av denna tematiska analysmetod komma underfund med begrepp och 

teman som kan dölja sig i de genomförda intervjuerna. För att få fram informanternas upplevelser och 

kännedom så kan den tematiska analysen vara en realistisk analysmetod att använda sig av. Vid 

behandling av det insamlade materialet använde vi oss av de sex steg som man kan läsa om i Braun 

och Clarke (2006): Bekanta sig med data i transkriberingen genom att läsa om och notera initiala 

tankar. Koda de transkriberade intervjuerna med hjälp av marginalmetoden via färger eller tecken. 

Leta efter teman i materialet genom att samla och kombinera alla potentiella teman som växer fram 

samt relevant data i varje tema. Gå igenom valda teman för att kontrollera om de stämmer överens 

med det transkriberade materialet för att på det sättet skapa en “temakarta”. Definiera och namnge 

teman samt analysera dessa teman fortgående för att få fram den mest lämpliga definitionen och 

namnet på varje tema. Skapa arbetet, välj ut talande och övertygande delar ur data som relaterar till 

frågeställningar för att skapa en akademisk analys. Enligt Braun och Clarke (2006) finns det varken 

rätt eller fel tillvägagångssätt när man transkriberat och sedan använder sig av en tematisk analys. Det 

är dock av stor vikt att man inte ändrar innehållet i det man transkriberat, samt håller sig nära 

ursprunget så att man förstår kontexten. Dessa transkriberingar genomfördes i två skeenden. Först 

lyssnade vi på de inspelade intervjuerna för att sedan lyssna igen och vid det tillfället korrigera stavfel 

samt annat som kunde påverka tolkningen av materialet. Vi läste åter igenom materialet för att kunna 

hitta kategorier och sätta rubriker via våra färgkoder. 

Med hjälp av Googles tjänst underlättades databearbetningen av den kvantitativa datan avsevärt då den 

erbjuder verktyg för detta som sammanställer svar samt erbjuder verktyg för att skapa lättöverskådliga 

diagram av den insamlade data. I inställningarna för Googles enkätverktyg färgkodades de negativa 

svaren med en röd färg och de positiva svaren med en blå färg. 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska en forskningsstudie innehålla väl formulerade frågeställningar, 

syfte samt beskriva de metoder som hjälper forskarna till ett resultat. Forskningen ska enligt 

Vetenskapsrådet (2017) följa deras riktlinjer med en öppen, transparent och sanningsenlig studie för 

att andra ska kunna ta del av forskningen. Vetenskapsrådet (2017) har fyra huvudkrav som forskare 

skall följa. Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

När vi var på plats på skolorna fick informanterna i enighet med god forskningssed enligt 

Vetenskapsrådet (2017) läsa igenom och skriva på samtyckesblankett (se bilaga 5) och gavs möjlighet 

att läsa igenom frågorna i intervjumallen samt att ställa frågor om de så önskade innan intervjuerna 

genomfördes. Dessutom informerade vi informanterna om att vi ämnade spela in intervjuerna och hade 

mikrofonen synlig under samtliga intervjuer. Samtliga informanter informerades även om att 

intervjuerna var frivilliga och att de kunde avbryta dem när de ville, vad studien gällde, att vi 

anonymiserar samtliga informanter samt vad studien skulle användas till. Även enkäten utformades 

enligt dessa fyra huvudkrav då man i enkätens diagram ej kan utläsa vem som svarat vad i enighet med 

de etiska överväganden som man kan läsa i Vetenskapsrådet (2017). 
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Studiens kvalitet 

Det är enligt Eliasson (2018) av vikt att man som intervjuare påverkar informanten så lite som möjligt 

under intervjuerna, vilket Eliasson (2018) skriver är avgörande för studiens reliabilitet och validitet. 

Den valda intervjumetoden var väldigt tillfredsställande och gav oss ett gediget material att 

transkribera och analysera. Då transkriberingen tog mycket tid fick vi arbeta intensivt med analysdelen 

av studien. Vi kände att vi hade nog med material att analysera att det hade räckt till några studier och 

fick göra ett tufft urval för att komma vidare i arbetet. I Larsson (2005) kan man läsa att det är av stor 

vikt att man redogör för sin förförståelse då denna finns med oss i samtliga steg i studien och därför 

påverkar vår tolkning av det insamlade materialet. Då vi befinner oss i slutfasen av vår utbildning till 

grundlärare med inriktning mot fritidshem och i vårt fall ämnet musik, så har vi tagit del av litteratur 

under utbildningens gång som påverkat vårt sätt att se på olika områden, samt med den tidigare 

litteratur som vi med stort intresse tagit del av inför denna studie, påverkar vår förförståelse om det 

fenomen som vi valt att studera. Detta satt i sammanhang med den erfarenhet vi har från tidigare 

arbete inom skola och fritidshem samt den vi skaffat oss via denna utbildning gör att vi har åsikter, 

tankar och förförståelse om professionen som vi valt att undersöka. Dessa förkunskaper och 

förförståelse om professionen och de teorier som kan finnas bakom dem kan göra analysarbetet 

komplicerat. Därför har vi ansett att det är viktigt för oss att koppla bort dessa vid intervjuerna. För att 

göra utgångspunkten för tolkningen tydlig skall man enligt Larsson (2005) explicitgöra förförståelsen 

för att forskningen skall vara öppen för olika perspektiv samt kritisk granskning. Vi har i enlighet med 

de etiska riktlinjerna ansvarsfullt transkriberat intervjuerna. I de delar där vi har citerat våra 

informanter har vi gjort detta på ett etiskt riktigt sätt för att ej röja deras identitet. Eftersom vi fått hjälp 

att välja ut våra informanter så har vi tagit med i beräkningen att dessa informanter kan ha valts ut och 

kan ha blivit påverkade av den person som vi tagit hjälp av på de olika skolorna för att få tag på 

informanter. Bryman (2011) identifierar fyra kriterier som ska uppfyllas för att en kvalitativ studie ska 

anses vara tillförlitlig: Trovärdighet kräver att forskningsmetodens regler åtföljs, överförbarhet på 

andra populationer kräver att resultatet kan flyttas till andra kontexter, pålitligheten kräver att 

undersökningens alla steg redogörs utförligt (Bryman, 2011). Forskarnas egna värderingar och 

slutsatser ska utebli för att kunna styrka och konfirmera studien (Bryman, 2011). 
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Resultat och analys 

Vi inleder denna resultat och analysdel med tre diagram från vår enkät där det första diagrammet visar 

på att det är en övertygande majoritet av de respondenter som svarat på enkäten inte använder sig av 

en konflikthanteringsmodell, vilket kan tyda på att skolorna antingen valt att inte köpa in en 

konflikthanteringsmodell alternativt har utarbetat egna rutiner för konflikthantering.  

 

Den tredjedel av respondenterna som svarade ja på ovanstående fråga fick besvara nedanstående 

följdfrågor angående att elever bör ha utbildning i konflikthantering samt om införandet av en 

konflikthanteringsmodell förändrat elevers förmåga att lösa konflikter:  

 

Detta tyder på att de skolor som har konflikthanteringsmodeller anser att elever bör ha utbildning i 

konflikthantering samt att elevernas förmåga att lösa konflikter har förbättrats efter införandet av en 

konflikthanteringsmodell. 

Resterande del av denna analys- och resultatdel har delats upp i kategorier som vi gjort om till rubriker 

som är baserade på informanternas svar. Dessa rubriker tar upp det som är återkommande hos 

informanterna såsom konflikters frekvens, utbildning i konflikthantering, delaktighet, introduktion, 

konflikters påverkan, konflikthantering i fritidshemmet, tid och resurser samt elevers förmåga att lösa 

konflikter. Vi tar hjälp av tidigare forskning och vår teori för att stödja analys och resultat. 

Konflikters frekvens, natur och uppkomst 

Enligt Hakvoort och Olsson (2014) är konflikter oundvikliga även om eleverna är väl förtrogna med 

att samarbeta, samverka och ta andras perspektiv. Av de svar som våra informanter givit så är samtliga 

överens om att konflikter sker dagligen och att denna höga frekvens av konflikter är något man får 

räkna med i skolans miljö. Det verkar kunna variera vart dessa konflikter uppkommer, men 

majoriteten av våra informanter nämner att konflikterna ofta sker på raster, i den fria leken och under 

den tid de tillbringar på fritidshemmet. När vi ställde frågan om hur ofta sker det konflikter mellan 

elever svarar I2 (SK1): 
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Jag är ju lite intresserad av begreppet. Jag tänker att konflikter mellan elever har vi varje dag, 

vi får aldrig glömma att det här är en skola med 500 elever, det här är som ett träningsläger i 

konflikthantering (I2). 

Vilket tyder på att man på denna skola har en inställning om att man dagligen tränar eleverna i att 

hantera konflikter. Att konflikter uppstår dagligen inom skola och fritidshem återspeglas även i det 

svar I4 (SK1) gav på samma fråga som ovan:  

Konflikter uppstår varje dag på olika plan, fast det kan ju vara nyttiga konflikter och sen kan 

det vara konflikter som det blir bråk av, men det sker varje dag (I4). 

Denna mer positiva attityd gentemot konflikter kan enligt Johnson och Johnson (1996) göra att det är 

lättare att lösa dem. Mer om attityden gentemot konflikter under “Elevers förmåga att hantera och lösa 

konflikter”. 

Majoriteten av studiens informanter var överens om att det oftast skedde konflikter under raster och 

andra situationer när det är friare än inne i klassrummet. När vi ställde frågan om konflikters frekvens 

på SK3 svarar I8: 

Dagligen konflikter i olika situationer men det vi har märkt. Det är främst på rasterna som vi 

ser ett mönster. Just den fria leken när det inte är styrt så uppstår det mycket konflikter (I8).  

Den fria leken är ett exempel på en situation där det enligt våra informanter är vanligt att konflikter 

uppstår. Ett flertal av informanterna menar att det i klassrummet är mer inrutat och därför sker det inte 

så många konflikter där. Övriga situationer som är vanliga för konflikters uppkomst är enligt 

informanterna: trånga passager, korridorer, matsals kö, plats för att klä på sig ytterkläder eller andra 

utrymmen där många elever ska samsas om en mindre yta. Då vi ställer frågan om vilka konflikter 

som är vanligast nämner flera av informanterna regler i lekar på rasterna som en vanligt 

förekommande konflikt och I3 (SK1) svarade på frågan:  

På fotbollsplanen är det mycket, runt regler, det behövs vuxna där och är det vuxna där så blir 

det sällan konflikter (I3). 

som tyder på att de aktiviteter som sker på fotbollsplanen har regler som behöver vuxnas stöd för att 

kunna upprätthållas. Även I7 på SK3 uttrycker att det sker konflikter kring regler i aktiviteter och 

lekar: 

Att man inte är överens om regler i någon form av lek skulle jag säga är den vanligaste 

konflikten. De är vanligast ute på rasterna, men det kan även ske på fritidstid (I7). 

även i detta fall tyder svaret på att många av de aktiviteter som genomförs behöver stöd av vuxna för 

att inte skapa konflikter.  

En typ av konflikt som ökar är de som sker på sociala medier. Enligt I3 som arbetar på SK1 så kan 

dessa konflikter skapas efter skoltid: 

Då kan en konflikt börja dagen innan, på elevernas fritid, som vi märker av i skolan sedan. Det 

är viktigt att ha ett gott samarbete med föräldrarna runt konflikterna som sker på sociala 

medier (I3). 

som även I6 uttrycker:  

Bland de äldre eleverna är det mer vanligt att vi fått ta tag i ärenden som varit utanför skolan, 

men som hamnar i skolan. Som exempelvis det som sker på sociala medier. Då blir det extra 

viktigt att samarbeta med föräldrar (I6). 

som tyder på att en konflikt inte måste ske under skoltid för att man i skolan behöver hantera dessa, 

men att god föräldrakontakt kan enligt I9 vara avgörande för att stävja frekvensen på denna typ av 

konflikter.  
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Ja det sker mycket där, på sociala medier, men vi får ändå veta mycket. Det finns alltid någon 

som berättar. Vi kan få informationen från en elev, personal eller vårdnadshavare. Jag tycker 

att vi får veta mycket och oavsett hur det kommer fram (I9).  

som visar på att man verkar behöva fler kanaler för att få information om denna typ av konflikter.  

Utbildning i konflikthanteringsstrategier 

För att hantera konflikter så kan man använda sig av olika strategier. Thornberg (2013) menar att man 

i teorin om dubbla angelägenheter står inför två angelägenheter som handlar om att ha en fortsatt god 

relation till de andra inblandade samt att uppnå sina mål. Målet eller strategierna kan variera beroende 

på om man vill lösa konflikten eller hantera den.  

För att få tillgång till olika strategier har en av de skolor vi har intervjuat informanter på utvecklat sina 

egna rutiner (SK1) medan de två andra skolorna (SK2 och SK3) har köpt in färdiga 

konflikthanteringsmodeller. Det varierar mellan skolorna hur man använder sig av dessa strategier. På 

SK1 introduceras eleverna redan i förskolan, medan man på SK2 enbart utbildar personalen i den 

aktuella konflikthanteringsmodellen och eleverna blir delaktiga först när de hamnat i en konflikt. På 

SK3 utbildas både personal och elever i den aktuella konflikthanteringsmodellen. 

Skola 1 - I3 som är med i trygghetsteamet på SK1 menar att man i detta trygghetsteam hjälps åt med 

att utveckla rutiner som används av både personal och elever vid konflikter. Denna rutin för 

konflikthantering kan sammanfattas med att man på skolan arbetar med ett års hjul där man fört in 

värdegrundsfrågor. Utifrån skolans likabehandlingsplan arbetar de om det uppstår konflikter och har 

då en incidentrapport som de enligt I3 fyller i vid mindre incidenter:  

Vi har en pärm i varje arbetslag där det ligger papper, är det bara en incident så fyller vi i ett 

papper, om det är något vi löser här och nu (I3). 

Vid en större konflikt fyller de på SK1 i ett formulär digitalt som skickas till huvudman för vidare 

behandling. Om det behövs tas det upp i EHT (elevhälsoteam) för att finna en lösning på den rådande 

konflikten. Trots att majoriteten av informanterna på SK1 uttrycker att samtliga i personalen har 

kännedom om dessa rutiner så uttrycker I4:  

Vi har ju inga nedskrivna rutiner utan det är väl en känsla som jag tycker passar bäst efter alla 

år jag jobbat med elever (I4). 

Vilket tyder på att trots att man gjort ett gediget arbete med att själva ta fram rutiner för hantering av 

konflikter, så är det svårt att nå samtliga. 

Skola 2 - På SK2 använder man sig av mini-medling där man som namnet avslöjar använder sig av en 

medlingsstrategi för att lösa konflikter som är jämförbar med den konflikthanteringsmodell som Pruitt 

och Rubin (1986) tog fram med utgångspunkt i teorin om dubbla angelägenheter. Vid en konflikt kan 

en personal pausa denna för att sedan ta upp den när mer tid finnes. Vid medlingstillfället tar den 

vuxne en opartisk roll för att ge möjlighet till eleverna att själva lösa konflikten. Enligt I1 är det av 

största vikt att vid denna typ av strategi hålla sig opartisk och att yrkestiteln inte är avgörande för att 

kunna verka som opartisk medlare då det räcker med att personen som medlar är någon som eleverna 

litar på och kanske till och med ser upp till. Informanterna från denna skola menar att eleverna är 

delaktiga i hanteringen av konflikterna, men att de ej fått någon utbildning i mini-medling innan 

konflikterna sker, vilket I6 uttrycker: 
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De som är med i konflikten är ju en del av konfliktlösningen. Det står med i trygghetsplanen 

att vi har den här modellen, att vi har det är en del av vårt trygghetsarbete, men mer än så är 

inte eleverna involverade. De får utbildning i mini-medling när vi medlar (I6). 

vilket tyder på att elevernas delaktighet i konflikthanteringsmodellen, innan konflikterna uppstår, inte 

prioriteras i denna modell. 

Skola 3 - På SK3 använde man sig av modellen Bråka Smartare. Denna modell baserar sig mer än 

mini-medling, som används på skola 2, i att undervisa elever i konflikthantering med hjälp av 

konfliktstrategier som representeras av olika djurmetaforer. Vilka djur man använder sig av för att 

beskriva de olika konfliktstilar kan variera i olika modeller, beroende på vem som tagit fram modellen. 

Det står dock klart att de med lätthet kan jämföras med de utfall som Pruitt & Kim (2004) beskriver i 

teorin om dubbla angelägenheter: undvikande, foglig/anpassande, stridande/tävlande, 

samverkande/problemlösande och kompromiss (Pruitt & Kim, 2004). Dessa I vårt exempel, som 

nämns i teoriavsnittet, använder sig Kilman och Thomas (i Hakvoort & Friberg, 2015) i sin modell av 

djurmetaforerna: lejonet, sköldpaddan, kamelen, ugglan och räven. Trots att både I1 och I11 menar att 

de djurmetaforer som man använder sig av i Bråka Smartare ska passa alla åldrar, så visar det sig att 

dessa djurmetaforer verkar ha en delad effekt där eleverna i årskurs F-3 har lättare att ta dem till sig än 

eleverna i årskurs 4–6, som snarare upplever djuren som löjliga vilket I10 på skola 3 uttrycker: 

 .… men jag tycker att det är svårt när man ska vara draken eller strutsen för eleverna tycker 

inte att det är coolt (I10). 

Intervjupersonen menar vidare att det vore bra att utveckla modellen så att den passar fler 

åldersgrupper. De djurmetaforer som man använder sig av i Bråka Smartare är för att förenkla och 

förtydliga de strategier som Thornberg (2013) beskriver som: integrativa förhandlingar, anpassning, 

undantagande, distributiva vinna/förlora-förhandlingar och kompromisser. Man använder sig i de 

yngre åldrarna av olika djurmetaforer för att de stämmer överens med den bild vi har av olika djur från 

sagor och myter för att koppla ihop dem med konfliktstilar som tävlande, undvikande, anpassande, 

samverkande och kompromissande. Exempel på sådana djurmetaforer skulle kunna vara lejonet, 

sköldpaddan, kamelen, ugglan och räven (Thornberg, 2013). 

Att utbilda eleverna i konflikthantering är enligt Tschannen-Moran (2001) en metod för att frigöra tid 

till studier istället för på konflikter. Även om Bråka Smartare inte har med kamratmedling som metod, 

så får eleverna mer förebyggande utbildning i konflikthantering än i exempelvis mini-medling. Enligt 

den novellstudie som man kan läsa om i Tschannen-Moran (2001) fick de elever med utbildning i 

konflikthantering ett högre resultat tack vare denna utbildning och är därför ännu ett bevis för att det är 

av stor vikt att man utbildar både elever och personal i konflikthantering. Dessutom blir eleverna mer 

delaktiga och utvecklar sin förmåga att lösa konflikter om de inkluderas i skolans 

konflikthanteringsstrategier (Tschannen-Moran, 2001). 

Elevers delaktighet i konflikthanteringsarbetet 

Johnson och Johnson (1996) menar att om man låter eleverna vara delaktiga ökar deras känsla av 

kontroll, självständighet, moraliskt tänkande och därigenom ett självreglerande av beteenden. Medling 

ska enligt Johnson och Johnson (1996) leda till att eleverna lär sig att själva ta ansvar för sitt beteende 

men i dessa program måste eleverna för det första få möjligheter att ta beslut om hur de ska ändra sitt 

beteende och för det andra fullfölja dessa beslut för att de ska lära sig att förändra sitt beteende. För att 

detta ska fungera behöver dock eleverna lära sig hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt 

att de måste få tillfälle att träna och skaffa sig erfarenhet i detta. Studiens medverkande skolor arbetar 
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på olika sätt med delaktigheten, både för personal och elever. Elevers delaktighet i 

konflikthanteringsarbetet skiljer sig mellan skolorna och det framgår även att informanterna ger olika 

svar på våra frågor. När I5 får frågan om de på SK2 inkluderar elever i konflikthantering får vi svaret: 

Ja, men absolut. Med den här modellen tycker jag att de blir inkluderade eftersom alla får 

komma till tals och får säga sitt. Sedan pratar vi jättemycket om sådant här, bland annat som 

en punkt på klassrådet. Jag tror att det är viktigt att inkludera dem, men det är svårt när de är 

små (I5). 

vilket tyder på att även om man har intentionen att få även de yngsta delaktiga och arbetar på flera 

olika sätt för att även de ska få sin röst hörd, så påverkas utgången av elevernas inkludering i arbetet 

med konflikthantering av deras ålder. Det är för oss slående hur lika svar vi fick från I11 på SK3 som 

svarar på samma fråga att: 

De inkluderas i högsta grad! Den här modellen bygger ju väldigt mycket på att alla parter ska 

vara delaktiga och att de själva ska få redskapen. Ju äldre de blir ska de kunna hantera de 

verktyg de får via modellen bättre och bättre, så att de sen kan hantera de starka känslor som 

kan komma när en konflikt uppstår (I11). 

detta trots att det rör sig om två olika konflikthanteringsmodeller där man använder sig av olika 

strategier för att nå de inblandades mål och angelägenheter (Pruitt & Kim, 2004). Till skillnad från de 

skolorna som har köpt in färdiga konflikthanteringsmodeller så tycks det framgå i svaren från SK1 att 

eleverna inkluderas mer i arbetet med konflikthantering. Detta då informanterna uttrycker att elevernas 

delaktighet främjas via deltagande i skolans trygghetsgrupper, med representanter från samtliga 

klasser, där elevernas förslag och synpunkter rörande skolans konflikthanteringsrutiner tillsammans 

med trygghetsenkäten utgör grunden för rutinernas utformning det kommande läsåret. Detta utgör 

även grunden för skolans likabehandlingsplan. När vi ställde frågan hur man på skolorna introducerar 

eleverna till de valda konflikthanteringsmodellerna/-rutinerna svarade I3 på SK1 att: 

Man introduceras från förskoleklass. Eleverna kanske inte kommer ihåg exakt hur man gör 

direkt, men minns efter en stund. Vi i trygghetsteamet informerar en gång per termin där vi går 

runt till de olika klasserna. Sedan informerar vi även nya på skolan samt föräldrar via 

föräldramöten (I3). 

Detta svar samt de övriga informanternas svar på SK1 angående introducering ger intrycket av att de 

har gjort ett gediget arbete med att ta fram rutinerna för konflikthantering samt att de informerar 

elever, föräldrar och även ny personal i ett tidigt skede samt att man följer upp det med olika 

aktiviteter under läsårets gång. Detta gör att eleverna både introduceras och inkluderas i arbetet med 

konflikthantering till skillnad från I5 på SK2 som på samma fråga svarar att: 

Vi har inte gått ut med att vi har en ny modell, utan eleverna har bara märkt det. De har blivit 

vana att vi använder oss av mini-medling, men de har inte fått någon förvarning. De blev varse 

att vi gick en kurs förra sommaren. De blev introducerade i modellen först när det skedde en 

konflikt. När konflikten var så stor att man behövde använda sig av medling. Så de har nog 

bara blivit inkörda i det utan introduktion (I5). 

Det tyder på att man inte prioriterar att informera eleverna om den konflikthanteringsmodell man 

använder sig av på denna skola, utan att de introduceras först när de hamnat i en konflikt. På SK3 

introduceras eleverna i skolans konflikthanteringsmodell med hjälp av ett färdigt material som de 

erhållit från I11, vilket beskrivs av I8: 

Vi har ju en färdig PowerPoint som I11 skickat ut så vi har visat den för eleverna samtidigt 

som vi gått igenom konflikttrappan. Vi pratar mycket om känslor vid dessa tillfällen. Eleverna 

introducerades via presentationen vid det första tillfället (I8). 
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Vilket tyder på att man på denna skola har en tydlig struktur för hur eleverna ska introduceras i den 

aktuella konflikthanteringsmodellen och att det är I11, som implementerat modellen på skolan, som är 

ansvarig för denna struktur. Enligt Dahlkwist (2012) är samtliga vuxna inom skolan ansvariga för att 

eleverna skall känna sig trygga och inkluderade i verksamheten. För att eleverna ska känna sig trygga 

är det därför av stor vikt att de är delaktiga i skolans arbete med konflikthantering. I Johnson och 

Johnson (1996) skriver man om vikten av elevers delaktighet i konflikthantering. Med det som 

bakgrund, kan man utifrån informanternas svar anta att elevernas känsla av kontroll, självständighet, 

moraliskt tänkande och därigenom ett självreglerande av beteenden bör främjas i större utsträckning på 

SK1 än de andra två skolorna. 

Elevers förmåga att hantera och lösa konflikter 

Enligt Johnson och Johnson (1996) så fick de elever som utbildades i konflikthantering en mer positiv 

attityd gentemot konflikter. Enligt Dahlkwist (2012) kan varje konflikt i bästa fall ses som ett 

lärotillfälle samtidigt som det är en del i den medborgarfostran som man även kan läsa om i Lgr 11 

(Skolverket, 2019). Enligt informanterna varierar elevernas förmåga att lösa konflikter efter införandet 

av den modell eller rutin som är rådande på de aktuella skolorna. Denna förmåga kan påverkas av en 

generellt mer positiv inställning till konflikt. På frågan om det är någon skillnad på elevernas förmåga 

i att lösa konflikter före och efter införandet av konflikthanteringsmodellen svarar I2 på SK1att: 

Eleverna känner till rutinerna vilket jag tror skapar trygghet. Eleverna verkar dock ha svårt att 

lösa konflikter då vi ofta får hjälpa till, även om dom vet hur det går till så verkar stundens 

hetta försvåra (I2). 

vilket tyder på att trots att eleverna är trygga så behöver de stöd av vuxna för att kunna hantera de 

konflikter som uppstår. I5 på SK2 menar att eleverna har fått en tydligare kommunikation kring 

konflikter och att de blivit mycket bättre på att uttrycka sig i samband med konflikter samtidigt som de 

blivit bättre på att kommunicera med varandra. På SK3 anser I11 att det har gått för kort tid sedan 

implementeringen av konflikthanteringsmodellen för att se en tydlig skillnad. I11 menar även att en 

utmaning med konflikthanteringsmodellen är att hålla den aktuell så att den kommer till sin fulla rätt: 

Jag önskar att vi kunde ha perioder där man jobbar aktivt med modellen för att få de vuxna på 

skolan mer delaktiga i den så att eleverna ser att vi är engagerade (I11). 

och uttrycker vidare att om engagemanget hade varit högre bland de vuxna på skolan, så hade man 

kanske sett en tydligare utveckling i elevernas förmåga att hantera konflikter. Ett flertal av 

informanterna på denna skola har uttryckt att det blir ett stresspåslag att ha ännu en uppgift att utföra. 

På denna skola har man löst det med att ha socialpedagoger som ofta tar hand om konflikter, men 

eftersom den socialpedagog vi intervjuade inte var positivt inställd till modellen så kan det vara svårt 

att göra modellen stark. När vi frågar I2 om attityden till konflikter ändrats före och efter införandet av 

konflikthanteringsmodellen/rutinerna får vi svaret: 

Nu har jag jobbat inom skolan i 30 år och den senaste tiden tycker jag man ser en stor 

förändring hos både våra elever och i samhället vad gäller konflikter. Attityden mot konflikter 

är att man oftare vet sina rättigheter och mer sällan sina skyldigheter. Det är svårt att se vart 

gränserna går för vad eleverna ska lära sig i hemmet respektive i skolan (I2). 

vilket tyder på att eleverna på denna skola verkar mer benägna om att ta reda på vilka rättigheter man 

har samt att man på skolan kan få en mer positiv attityd till konflikter. Man kan i Hakvoort och Olsson 

(2014) läsa att elever och lärare kan fördjupa sin förståelse för och förmåga att agera enligt 

demokratiska värderingar som exempelvis rättvisa och solidaritet med hjälp av konstruktiva 



25 

 

diskussioner kring konflikter och att konflikter inte bör undvikas utan kan användas i bland annat 

demokratisk fostran. Något som man på SK3 verkar ha tagit till sig då I11 svarar att: 

Man kan se en skillnad i att sträva mot win-win utgång av konflikter. Konflikterna är ju en del 

av livet. Det ingår i att växa upp, men man behöver strategier för att kunna göra det på ett 

konstruktivt sätt. Dom har lite mer att stå på när det gäller konflikter och erfarenhet och 

känslor så att dom kanske snabbare kan tillägna sig och koppla den här typen av kunskap, 

medan för de yngre eleverna är det fortfarande nytt vilket gör att de kanske inte kan formulera 

sig ännu. Så den största skillnaden i attityd till konflikter är främst hos äldre elever (I11). 

Vilket visar att denna informant har en positiv attityd till konflikter, vilket kan påverka utgången av de 

konflikter som hen är inblandad i, samt att de äldre verkar ha tagit till sig av modellen trots att man 

uttryckt att den inte är anpassad till dem. På SK2 verkar inte alla enligt I6 använda den aktuella 

konflikthanteringsmodellen: 

Om vi pratar om personalen, lärare och fritidspersonalen, så är det många som har använt 

mini-medling och har visat uppskattning i att ha modellen som en trygghet i konflikthantering. 

Vi önskar att fler använde sig av modellen så att fler fick en positiv upplevelse av att lösa 

konflikter med hjälp av modellen och därmed även en mer positiv attityd mot konflikter (I6). 

Vilket kan tolkas som att de som använder sig av konflikthanteringsmodellen på SK2 har en mer 

positiv attityd gentemot konflikter, vilket borde medföra att man gav mer tid åt återkoppling och 

erfarenhetsutbyte, vilket troligtvis skulle främja arbetet med konflikter på skolan. De flesta 

informanterna är överens om att eleverna i fritidshemmet bör ha utbildning i konflikthantering och att 

det enligt I10 på SK3 är skillnad på synen på skolan och fritidshemmet: 

Jag tycker det kan vara skillnad i hur man ser på skola och fritids. Det är fortfarande en stor 

skillnad. Jag tycker den röda tråden är väldigt viktig att ha med hela dagen, inte bara på skoltid 

(I10). 

vilket kan tyda på att trots att det handlar om samma elever så finns det skillnader i hur man ser på 

skola och fritidshemmet, medan I8 på SK3 tycker att fritidshemmet hamnar i kläm: 

Många av konflikterna sker under fritidstiden, så det är viktigare att eleverna har en utbildning 

så att de kan hantera de friare situationerna. Jag tycker man glömmer fritids, dom har en 

jättestor roll i konflikthanteringen, kanske ännu viktigare på fritids än i skolan, i alla fall i de 

sociala delarna (I8). 

Vilket tyder på att det finns de i skolan som tycker att konflikthantering för eleverna i fritidshemmet 

borde värdesättas högre. På SK2 svarar I5 att eleverna på fritids behöver utbildning i 

konflikthantering: 

Det är klart att de behöver verktyg för konflikthantering, det behöver alla barn. Hur ska de 

annars hantera alla situationer. Alla barn är olika och vissa barn kan inte ta till sig det på en 

gång, men att ha en modell eller utbildning skulle absolut vara att föredra (I5). 

Citatet visar på vikten av att utbilda elever i fritidshemmet i konflikthantering. I Hakvoort och Olsson 

(2014) kan man läsa att: “konflikter medför möjligheter för lärande och utveckling är något som sedan 

länge ansetts vara sant av forskare såsom Vygotsky och Piaget” (Hakvoort & Olsson, 2014, s. 536). I 

Sverige saknas det som Thornberg (2013) nämner som kamratmedling. Kamratmedling innebär att 

eleverna får utbildning i konflikthantering vilket gör att de kan medla med andra elever. Enligt I1 så är 

detta något som inte existerar i Sverige idag. Skolverket gjorde en utvärdering 2011 som de kallade 

“Utvärdering av metoder mot mobbning”, men enligt I1 så fick denna utvärdering ett fokus på 

mobbning som fenomen istället för att fokusera på de metoder som fanns för att förebygga 

förekomsten och naturen av konflikter. I samma utvärdering nämns pedagogiska material, 

föräldrainformation/utbildning och relationsfrämjande insatser mellan lärare och elever som 
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ineffektiva insatser och där bland annat medling nämns som en kontraeffektiv insats (Skolverket, 

2011). Det märks även att det gått en tid sen denna utvärdering gjordes då man kommit fram till att: “I 

denna utvärdering var andelen elever som nätmobbats 1 procent både vid första och sista 

enkättillfället” (Skolverket, 2011, s. 185), vilket vi anser tyder på att utvärderingen är föråldrad och att 

det vore dags för en revidering i området. Vid denna av oss föreslagna revidering skulle man kunna 

fokusera mer på utbildning av elever och personal i konflikthantering samt hur denna förekomst kan 

främja andra områden såsom konflikternas natur och frekvens samt vilken attitydförändring som sker 

gentemot konflikter om man har en utbildning som gör att man kan hantera konflikter mer 

konstruktivt. 

Fritidshemspersonalens delaktighet och 

utbildning i konflikthantering 

Det framkommer i informanternas svar att fritidshemspersonalen i störst utsträckning är den 

yrkesgrupp på skolan som hanterar och löser konflikter. Samtidigt framkommer även att det är just 

fritidshemspersonalen som utesluts ur arbetet med konflikthanteringsmodeller och -rutiner samt att de 

behöver vidare utbildning. Exempelvis på SK1 framgår det av I2 att fritidslärare inte tillhör skolans 

trygghetsteam som finns på plats för att bland annat stävja konflikters uppkomst. Fritidslärarna finns 

heller inte representerade i skolans elevhälsoteam som i sin tur har i uppgift att tillsammans med 

trygghetsteam arbeta fram rutiner för konflikthantering. Under intervjun uppstår oklarhet kring vilka 

professioner som ingår i de olika grupper som tillsammans driver konflikthanteringsarbetet på skolan. 

Enligt I2 ingår alla professioner i arbetet med konflikthantering men utelämnar fritidspersonal ur 

denna grupp. I3 som arbetar på samma skola uttrycker en önskan om att fritidspersonalen skulle 

inkluderas mer i arbetet med konflikthantering: 

Ja absolut, det skulle nog vara jättebra. Dom har mycket kunskap och skulle kunna ge det, vi 

skulle kunna hjälpa varandra med det tror jag. Jag skulle önska att dom var med i 

trygghetsteamet, det skulle alla vinna på (I3).  

Intervjupersonen menar att fritidshemspersonalen besitter mycket kunskap inom konflikthantering 

som de skulle kunna delge sina kollegor samt att deras delaktighet i konflikthanteringsarbetet skulle 

gynna hela skolan. Även om I2 Inte specifikt uttrycker att fritidspersonalen inte bör, ska eller får delta 

i arbetet så kvarstår att den yrkesgrupp som till störst del hanterar samt löser konflikter och dessutom 

verkar besitta den största kompetensen däri, inte får vara med och bestämma hur det arbetet ska läggas 

upp. Det framgår vidare av intervjuerna att fritidspersonalen trots detta är den yrkesgrupp som i större 

utsträckning anammar den konflikthanteringsmodell eller rutin som skolan har.  

Väldigt varierande skulle jag säga. Det finns ett stort engagemang hos vissa lärare och på 

fritids. På fritids använder man det ofta. Det har varit ett svalare intresse i skolans värld där 

man upplever att man har många nya grejer som införs, så därför har man använt sig av den 

mindre (I2). 

I11 menar att det finns ett varierat intresse för att använda sig av skolans konflikthanteringsmodell där 

ett antal lärare men framförallt fritids är de som visar intresse för införandet och användandet av 

modellen. Intresset hos klasslärare anges som svalt då de redan anser sig ha en tillräckligt stor 

arbetsbörda och att införandet av en konflikthanteringsmodell ytterligare förstorar den bördan. I9 

beskriver att: 

Jag upplever ofta att det är här (i den friare strukturen) som det blir stökigt för våra elever i 

behov av en struktur och vi är duktiga på att tillgodose elevens behov under skoldagen, men 

inte alltid under fritidstiden (I9). 
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Elevernas behov tillgodoses under skoldagen men under fritidstiden är det bristande då den rådande, 

friare strukturen medför att det blir stökigt. Detta bör tyda på att då fritidstiden är då eleverna blir 

stökiga medför även detta att personalen på fritids ser ett större behov av att använda sig av 

konflikthanteringsmodeller och rutiner. Lärare I5 på skola 2 menar att det är personal på fritids som 

till största del hanterar och löser konflikter. I5 Menar på att hen själv inte kan ta detta ansvar då hen 

jobbar inomhus och att det då är naturligt att personalen från fritids får ta hand om det. Hen beskriver 

vidare att vissa som arbetar på fritidshemmet upplever konflikthantering som något jobbigt och istället 

låter lärare ta hand om konflikter trots att lärarna har hand om utbildning och inte har tid. Här 

framkommer alltså att I5 har olika upplevelser angående vem som faktiskt hanterar konflikter, hen 

menar att fritidspersonalen i större utsträckning gör det samtidigt som hen menar att fritidspersonalen 

ofta lämnar över konflikter till hen. Detta kan tyda på att fritidspersonalen oftast är de som hanterar 

konflikter i det första skedet, är konflikten lätt att lösa tar fritidspersonalen hand om detta, är den svår 

så lämnar man istället över ansvar för att lösa konflikten till klasslärare. Detta kan förklaras utifrån 

Pruitt och Kim (2004) som menar att medlarens status direkt påverkar dennes förmåga att bistå i 

medlingsprocessen. Vidare kan detta tyda på att de två yrkesgruppernas utbildning i konflikthantering 

skiljer sig åt där lärare har med sig utbildning i detta medan fritidspersonal, som tyvärr ofta saknar 

högre utbildning, lär sig konflikthantering i arbetet. Detta synliggör vikten av en större kompetens 

inom konflikthantering bland fritidspersonal samt att utbildning i detta gagnar båda yrkesgrupperna. 

Alltså visar informanternas svar på att samtidigt som fritidspersonalen är de som till största del löser 

och hanterar konflikter samt att de i större utsträckning använder sig av skolans modeller eller rutiner 

för konflikthantering ändå är den yrkesgrupp som utesluts ur arbetet med konflikthantering samt att 

fritidspersonalens utbildning i konflikthantering bör lyftas. Enligt bland annat Iqbal m. fl. (2017) kan 

man se att det är viktigt att personalen får utbildning i konflikthantering för att lättare kunna hantera 

konfliktsituationer. Samtidigt säger Hakvoort och Olsson (2014) att personal förses med 

odemokratiska och otillräckliga konflikthanteringsstrategier vilket i sin tur medför att de saknar 

kompetenser för att kunna medla och förhandla med sina elever. I6 tycker att både klasslärare och 

personal i fritidshemmet behöver utbildning i konflikthantering men anger också att det är 

fritidspersonal som arbetar mest med det. Hen menar att bakgrunden till detta är att fritids är mer 

involverade i konflikterna och uttrycker även att personal på fritids bör, av praktiska skäl, prioriteras 

för utbildning i konflikthantering. Hen beskriver även att fritidspersonal har ett större ansvar som rast 

värdar och att det är på raster som en stor del av konflikterna uppstår. Eftersom fritidspersonalen redan 

är där blir det således naturligt att det är just fritidspersonalen som prioriteras. På samma vis menar I7 

att då fritidspersonalen är de som framförallt hanterar konflikter så bör även de få mer utbildning i 

konflikthantering. I2 menar även att: 

Om man frågar dom som jobbar på fritidshemmet så är deras största uppdrag att hantera 

konflikter. Så, dom skulle jag vilja säga är proffs på det här så om dom behöver mer 

utbildning än någon annan ska jag inte säga (I2). 

Det framkommer från I2´s svar att fritidspersonalen är den yrkesgrupp som arbetar mest med 

konflikthantering men hen ser inte att just den yrkesgruppen behöver mer utbildning. Detta kan grunda 

sig i vad Dahlkwist (2012) menar då alla i skolans personal ansvarar för att elever ska känna sig trygga 

och inkluderade och att fritidspersonal av denna anledning inte ska ha eller behöver mer utbildning än 

någon annan. 
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Diskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka skolpersonals syn på hur utbildning i konflikthantering 

påverkar elevers och fritidshemspersonals delaktighet i konflikthanteringsarbetet. Dessutom syftar 

denna studie att undersöka skolpersonals uppfattning om effekterna av de olika 

konflikthanteringsmodeller och/eller rutiner som man använder sig av vid konflikthantering. Detta 

ämnar vi göra med hjälp av dessa två frågeställningar: Hur utbildas och/eller introduceras elever och 

fritidshemspersonal i konflikthantering samt vilken påverkan har detta på deras delaktighet och 

inkludering i konflikthanteringsarbetet, enligt studiens deltagare? Vilka effekter har implementeringen 

av de olika konflikthanteringsmodellerna på elevernas- och skolpersonalens förmåga att hantera 

konflikter, enligt studiens deltagare? 

Elevers utbildning i konflikthanteringsstrategier 

I analysen kan man utifrån informanternas svar tolka det som att skolornas val av 

konflikthanteringsmodell/rutin påverkar arbetet med konflikthantering på skolan, men det kan likväl 

vara det motsatta. Att man på två av studiens skolor valt att köpa in konflikthanteringsmodeller kan 

tolkas som att det på dessa skolor råder en större medvetenhet kring konflikter, antingen för att man 

vill minska dess frekvens, natur och uppkomst och/eller för att ändra attityden gentemot konflikter. 

Även då frekvensen förblir oförändrad tyder tidigare forskning på att lärarnas arbetsbörda lättas 

avsevärt med införandet av konflikthanteringsmodeller. Då lärare i en studie av Johnson och Johnson 

(1996) rapporterade att de i och med införandet av en konflikhanteringsmodell såg en minskning i 

konflikters frekvens samtidigt som de konflikter som lärarna var tvungna att förvalta minskade med 

80% samt att de konflikter där rektorn var med i hanteringen av minskade med 100%. Det framgår 

alltså med tydlighet enligt den tidigare forskningen att konflikthanteringsmodeller medför en avsevärd 

lättnad i arbetsbördan vilket rimligtvis bör ge lärare tid att lägga på sina andra uppdrag till exempel 

bedriva undervisning samtidigt som eleverna i sin tur kan fokusera på sina studier. Johnson och 

Johnson (1996) beskriver även att oordning per definition stör lärare i sitt arbete samt att skolor ofta 

försöker hantera detta problem med hjälp av ineffektiva rutiner som bygger på straff och belöning. 

Dessa rutiner kräver att läraren till stor del måste styra elevernas oönskade beteenden, vilket i sig 

rimligtvis bör ta en stor del av lärarens tid, samt att rutinerna är ofördelaktiga för eleven då de inte 

själva lär sig att ta ansvar för konflikter eller lösa dem på ett konstruktivt sätt. Vidare pekar Johnson 

och Johnson (1996) och Tschannen-Moran (2001) på att man i mätningar kunde se att elever som fick 

utbildning i konflikthantering oftare nådde konstruktiva lösningar på konflikter som gynnade alla 

parter i jämförelse med de elever som inte fick denna utbildning. De elever som saknade utbildning i 

konflikthantering lämnade många konflikter olösta. Det är enligt Iqbal m. fl. (2017) med hjälp av 

fortbildning som verktyg man kan forma utvecklingen av samhället samt människors beteende och den 

visar även på att utbildning i konflikthantering är av största vikt för att utveckla hanteringen av 

konflikter i skolan. Tschannen-Moran (2001) visar även på att de elever som får utbildning i 

konflikthantering parallellt med novellstudier kan fokusera mer på studierna och därför nå ett högre 

resultat. Sammantaget kan man utläsa från tidigare forskning att, likt det Johnson och Johnson (1996) 

säger, så är alla elever i behov av utbildning i konflikthantering. 



29 

 

Elevers delaktighet i konflikthanteringsarbetet 

Det framgår av våra informanters svar att de skolor som deltog i studien hanterar elevernas inkludering 

och delaktighet olika. Informanternas svar pekar även på att man på en av skolorna introducerar 

eleverna i skolans strategi för hantering av konflikter redan i förskolan, medan man på en annan skola 

inte ger eleven möjlighet till förkunskaper förrän eleven är inblandad i konflikten. Informanterna i de 

skolor som har köpt in modeller menar på att dessa främjar elevernas delaktighet eftersom modellen är 

uppbyggd på parternas delaktighet. Vikten av elevernas delaktighet och inkludering nämner både 

Johnson och Johnson (1996) och Dahlkwist (2012) i skolans arbete med konflikthantering. Denna 

delaktighet medför att eleverna känner en större trygghet. Att arbeta med delaktighet och trygghet bör 

samtliga vuxna i skolan hjälpa till med, vilket vår analys visar inte alltid sker. Ett flertal av de artiklar 

som vi läst om konflikthanteringsmodellernas resultat kommer från länder som exempelvis USA, där 

man är mer tävlingsinriktade än i den svenska skolkulturen. Ett hinder dessa studier stöter på är 

samarbetsförmågan, vilket inte är lika framträdande i de artiklar som kommer från exempelvis 

Sverige. Då svensk undervisning till större del använder sig av grupparbeten som uppmuntrar till mer 

öppna, demokratiska och förtroendeingivande relationer, vilket i sin tur stöder träning i 

konflikthantering. Med hjälp av tävlan söker lärare i de amerikanska studierna vägar för att kontrollera 

sina elever samt att upprätthålla ordning genom denna tävlan. Med denna bakgrund kan man anta att 

konflikthanteringsarbetet i de svenska skolorna borde underlättas, genom den skolkultur som råder där 

grupparbeten är vanligt förekommande och är en grogrund för att uppnå ett effektivt 

konflikthanteringsarbete (Lindsay, 1998). 

Elevers förmåga att hantera och lösa konflikter 

Vår analys visar på att det råder en variation i elevers förmågor att lösa konflikter. Det framgår även 

att det krävs hög nivå av vuxenstöd för att hantera de uppkomna konflikterna. Ett flertal av 

informanterna uttrycker att de märkt en skillnad i elevernas attityd gentemot konflikter, vilket har 

främjat elevernas arbete med konflikthantering. På en skola uttrycker informanter till och med att 

eleverna har fått en mer win-win inställning till konflikterna, vilket kan främja till en positiv utgång av 

konflikterna om eleverna har en positiv attityd gentemot konflikterna och känner en trygghet i den 

modell som man använder sig av för att lösa dessa. Analysen visar även att informanterna upplever att 

man önskar ett högre engagemang hos personalen på skolan för att ge mer slagkraft åt den valda 

konflikthanteringsmodellen/rutinen samt att man tror att detta engagemang skulle kunna smitta av sig 

på eleverna. Vår analys visar även på att det finns de informanter som anser att vissa elever är mer 

benägna att ta reda på sina rättigheter och inte i samma utsträckning känner till sina skyldigheter. Vi 

anser att det ingår i skolans uppdrag att upplysa eleverna om vad de har för rättigheter och 

skyldigheter samt att vi i enighet med Hakvoort och Olsson (2014) anser att man som lärare och elev 

lättare kan agera enligt skolans demokratiska värderingar med hjälp av diskussioner, där man inte 

undviker konflikterna utan använder sig av dem i den demokratiska fostran. Vi anser dessutom att i 

Sverige saknas det steg i medlingen som Thornberg (2013) nämner som kamratmedling. Denna form 

av medling innebär att eleverna får utbildning i konflikthantering och därför själva kan medla med 

andra elever. Enligt informanterna blir istället eleverna delaktiga i hur man hanterar en konflikt först 

när de hamnat i en konflikt vilket varken främjar delaktigheten eller arbetet med konflikthanteringen. I 

både Johnson och Johnson (1996) och Tschannen-Moran (2001) kan man läsa att man integrerat den 

aktuella konflikthanteringsmodellen i undervisningen vilket hjälpt elever att nå ett högre resultat i 

inlärning samt förmågan att kunna tolka uppgiften bättre. De elever som fick utbildning i 
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konflikthantering fick dessutom en mer positiv attityd gentemot konflikter (Johnson & Johnson, 1996; 

Tschannen-Moran, 2001). 

Fritidshemspersonalens delaktighet och 

utbildning i konflikthantering 

Resultatet av vår analys visar på att informanterna är överens om att det sker konflikter på daglig basis 

och att platsen för vart konflikterna uppstår kan variera, men att dessa oftast sker i den fria leken 

såsom på raster och på fritidshemmet samt på sociala medier.  

Enligt våra informanter är det tydligt att de flesta konflikter sker i utrymmen där många elever skall 

rymmas såsom korridorer, matköer med mera. Den personal som oftast finns i dessa utrymmen och 

som ska stötta eleverna för att dessa skall kunna hantera de eventuella konflikter som uppstår är 

fritidspersonalen. I vår studie framkommer det av informanternas svar att fritidspersonalen inte har 

samma grad av utbildning i konflikthantering, vilket medför att de inte har samma förutsättningar att 

lösa konflikterna, men förväntas ändå att ta hand om dessa. I Johnson och Johnson (1996) kan man 

läsa att det inte är konflikters frekvens som behöver ändras på utan dess natur och hur man hanterar 

konflikterna. För att kunna hantera konflikterna på ett sätt som ändrar konflikternas frekvens, natur 

och uppkomst så bör de som tar hand om konflikter ha likvärdig, om inte mer utbildning, i 

konflikthantering. Enligt de modeller som är utformade utifrån teorin om dubbla angelägenheter så 

främjas utgången av konflikten om de inblandade parterna är angelägna om att ha en 

problemlösande/samverkande strategi. Man menar att det kan öka chansen för att konflikten får ett 

konstruktivt och produktivt utfall där man är mån om att bägge parters mål och intressen tillgodoses 

samtidigt som man är mån om den goda relationen till motparten. Detta kräver att både elever och 

personal som är inblandade i konflikter är insatta i de strategier som vi menar tillgodoses via 

utbildning i konflikthantering. Analysen visar enligt informanternas svar på att majoriteten av 

fritidshemspersonal inte är delaktiga i någon del av konflikthanteringsarbetet och inte heller prioriteras 

i skolornas utbildning i konflikthantering trots att de på samtliga skolor anger att 

fritidshemspersonalen till störst del är den yrkesgrupp som tar sig an konflikthanteringsmodellen och 

med stöd av den hanterar konflikter. Det framkommer även att man är bättre, rent resursmässigt, på att 

tillgodose elevernas behov under skoltid är fritidstid. Att resursfördelningen bidrar till att konflikternas 

frekvens är större under fritidstiden borde medföra att man även från skolledningens håll borde se 

behovet av utökad utbildning i konflikthantering hos majoriteten av dem som arbetar i fritidshemmet. 

Detta kan tyda på att de som arbetar i fritidshemmet negligeras då skolan ska fördela resurser. Under 

skoltid har lärarna ofta stöd av fritidspersonal som under lektionstid kan avlasta läraren genom att ta 

halva klassen och genomföra en annan aktivitet. Denna typ av möjlighet till avlastning i arbetsbördan 

tycks inte erbjudas fritidspersonalen enligt vår studie, framförallt inte av intervjuade klasslärare. Det 

vore önskvärt att de som arbetar i fritidshemmet utbildas och blir mer delaktiga i konflikthantering, 

detta menar även Dogan (2016) som menar att fortbildning är av stor vikt för att lättare kunna hantera 

konfliktsituationer. I Hakvoort och Olsson (2014) kan man läsa att deltagarna i deras studie vill 

utveckla sina kunskaper och förmågor i konflikthantering och demokratisk fostran, men att det är svårt 

att uppnå bland annat på grund av utbildningsnivå och brist på tid att diskutera med kollegor. På en del 

skolor implementerade man konflikthanteringsmodeller, men övergav dem efter en tid med 

motiveringen att man i alla fall hade provat, men att den inte fungerade. Detta skulle kunna tolkas vara 

ett utfall som även informanterna på de skolor som deltagit i vår studie skulle kunna drabbas av om de 

inte lyckas underhålla den konflikthanteringsmodell som de anammat på skolan. Det är därför av stor 
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vikt att man även inkluderar fritidspersonalen i arbetet med konflikthanteringsmodellen för att få en 

modell som håller i längden. Vi anser att fritidspersonalen bör vara ansvariga för arbetet med 

konflikthantering och i förlängning även arbetet med värdegrundsarbetet. Detta då de är den 

yrkesgrupp som främst hanterar konflikter samt arbetar utifrån modell/rutin och därav är bäst lämpade 

för att utveckla detta arbete. Det faktum att det i analysen framkommer att klasslärare anser att de 

redan har en tillräckligt stor arbetsbörda, vilket gör att de gärna ser att fritidspersonalen sköter 

konflikterna, styrker att det borde vara av intresse för skolorna att utbilda fritidspersonalen i 

konflikthantering för att på bästa sätt utnyttja denna resurs som fritidspersonalen kan utgöra. Ett 

alternativ skulle kunna vara att göra på det sätt som enligt Tschannen-Moran (2001) beskriver, där 

eleverna fick utbilda varandra i konflikthantering för att lyckas bibehålla en konflikthanteringsmodell 

över tid. Vi anser att det bästa kanske vore en kombination av bägge dessa alternativ där 

fritidspersonalen ansvarar för att eleverna får utbildning i konflikthantering men också att de vidare 

utbildar skolkamrater för att modellen ska leva kvar på skolan. 

Hinder i arbetet med konflikthantering 

Majoriteten av vår tidigare forskning ställer sig positivt till implementering och användande av 

konflikthanteringsmodeller. Detta vill vi bemöta och problematisera med hjälp av Lindsay (1998) samt 

informanternas upplevelser som lyfts i denna studie. 

Tidsbrist - Lärarna valde att hellre lägga sin tid på de ordinarie arbetsuppgifterna än på att få in 

konflikthanteringen i sin undervisning. Detta även i de fall där läraren tyckte att 

konflikthanteringsmodellen gjorde nytta. Dessutom upplevde en del lärare att medlingen tog upp för 

mycket tid och löste en konflikt själva med ett snabbare tillvägagångssätt. 

Social miljö - Lärare uttrycker att elevernas hemmiljö har en större påverkan på elevernas del i 

konflikthanteringsarbetet än vad lärarna kan ha. Lärarna menar att om eleven utsätts för våld i hemmet 

kommer det att påverka eleven långt mer än vad man i skolan kan göra med hjälp av 

konflikthanteringsmodeller, detsamma vill man även mena gäller för elevers relation till media som 

porträtterar våld, brottslighet och droger. 

Resurser - Man ansåg att ledningen inte gav tillräckligt med resurser för att kunna implementera och 

bibehålla modellen. 

Information - Det finns personal som inte har kunskap om att man på den aktuella skolan använde sig 

av en konflikthanteringsmodell.  

Intresse - Det finns de som uttrycker att det finns lärare och elever som har en ovilja att lära sig 

modellen, både hos elever och lärare. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studie påvisar att det finns skillnader i skolornas attityd gentemot konflikter samt att den visar 

på skillnader i elevers och olika yrkesgruppers delaktighet och i konflikthanteringsarbetet. Vidare 

påvisar den vikten av att utbilda fritidshemspersonalen i konflikthantering för att göra dem delaktiga i 

arbetet kring konflikthantering samt vikten av att utbilda eleverna i konflikthantering för att även göra 

dem delaktiga i arbetet kring konflikthantering. Dessa frågor är centrala för utvecklingen av arbetet 

med konflikthantering inom skola och fritidshem då de i förlängningen påverkar både personalens 

trygghet och välmående. 
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Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka skolpersonals syn på hur utbildning i konflikthantering 

påverkar elevers och fritidshemspersonals delaktighet i konflikthanteringsarbetet. Dessutom ville vi 

undersöka skolpersonals uppfattning om effekterna av de olika konflikthanteringsmodeller och/eller 

rutiner som man använder sig av vid konflikthantering. Enligt teorin om dubbla angelägenheter har 

individen som ger sig in i en konflikt olika strategier som tar sig form i annan-angelägenhet och egen-

angelägenhet. Några exempel på sådana strategier beskrivs i denna studie i syfte att belysa hur man 

med hjälp av en konflikthanteringsmodell eller rutin får en konstruktiv och produktiv upplevelse i 

arbetet med konflikter. Vi har i denna studie sett att synen på en konflikthanteringsmodell påverkas av 

elevernas ålder. Informanternas svar visar på att eleverna i mellanstadiet på en av skolorna anser att 

den aktuella konflikthanteringsmodellen inte är anpassad till dem, detta påverkar även personalens 

användning av denna konflikthanteringsmodell, vilket gör att vi drar slutsatsen att man borde se över 

modellernas innehåll för att åldersanpassa den. Vi har med denna studie sett att fritidspersonalen i 

många fall är exkluderade ur de instanser inom skolan som arbetar med konflikthantering, trots att 

man i samtliga yrkesgrupper är överens om att de borde vara inkluderade. Detta då man hos 

majoriteten av studiens informanter uttrycker att det är fritidspersonalen som i störst utsträckning har 

hand om konflikterna. Vår slutsats är därför att det är extra viktigt att fritidspersonalen i större 

utsträckning inkluderas i arbetet med konflikthantering samt att de ges mer utbildning och därefter 

större ansvar för att öka medvetenheten kring konflikter samt för att kunna hantera konflikterna på ett 

mer konstruktivt sätt. 

Vidare forskning 

Vi kan identifiera luckor i forskningsfältet efter utförd studie. Vi ser att man med fördel kan beforska 

fritidshemmets del i den obligatoriska skolan och på vilket sätt fritidslärare kan bidra däri genom till 

exempel värdegrundsarbete eller konflikthanteringsarbete. Vidare ser vi att det behövs forskning i 

konflikthanteringsmodellers effektivitet i den svenska skolan. 

Frågeställningar kan vara: 

Vilken är fritidslärarens roll under skoldagen? 

Borde fritidspersonalen vara ansvariga för värdegrund och konflikthantering? 

Hur påverkar konflikthanteringsmodeller elevers studieresultat? 
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide utbildare i konflikthantering 
 

Bakgrund  

Vilken är din yrkestitel?    

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?   

Hur länge har du arbetat med konflikthantering?   

Vad är dina ansvarsområden i på denna arbetsplats?   

Hur ser ni på konkurrensen i er bransch?  

Vilka är största konkurrenten? 

Hur stor del av marknaden har ni? 

Konflikthantering 

Hur definierar ni konflikter? 

Hur ofta sker det konflikter mellan elever?   

Vilken typ av konflikter är vanligast? 

Vilken/vilka konflikthanteringsmodeller erbjuder ni? 

Beskriv kortfattat hur dessa konflikthanteringsmodeller fungerar. 

Hur arbetade ni fram dessa konflikthanteringsmodeller? 

Hur såg urvalsprocessen ut? 

Anser Ni att eleverna på fritidshemmet bör ha utbildning i konflikthantering?  

Grundar sig konflikthanteringsmodellerna i någon forskning eller teori i konflikthantering mellan 

elever?  

Hur länge har ni haft dessa konflikthanteringsmodeller? 

Hur ofta bör man ta hjälp av konflikthanteringsmodellen vid konflikter?  

Anser ni att konflikthanteringsmodeller bör ändra konflikternas natur sedan modellen införs?   

Blir det någon skillnad på elevernas trygghet före och efter införandet av konflikthanteringsmodellen? 

Blir det någon skillnad på elevernas resultat före och efter införandet av konflikthanteringsmodellen? 

Blir det någon skillnad på elevernas förmåga i att lösa konflikter före och efter införandet av 

konflikthanteringsmodellen? 

Blir det någon skillnad på attityden hos elever/klasslärare/fritidslärare/föräldrar till konflikter före och 

efter införandet av konflikthanteringsmodellen? 

Vilka parter ska vara inblandade för att lösa konflikterna? 
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Vem anser ni har ansvar för en konflikt mellan elever? 

Hur ska konflikterna rapporteras? 

Vem/vilka ska ta del av rapporteringen? 

Hur ska man kunna ta del av rapporteringen? 

Ser ni förbättringsmöjligheter i skolans arbetssätt rörande konflikthanteringsmodeller? Vilka? 

Vilken roll har ledningen i arbetet med konflikthantering? 

Är det något som vi inte frågat om som du tycker är viktigt att ta upp?  
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Bilaga 2 Intervjuguide till informanter på skolor som 

har inköpt konflikthanteringsmodell. 

 

Bakgrund  

Vilken är din yrkestitel?   

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom skola/fritidshem?   

Hur länge har du arbetat på denna skola?   

Vilka är dina ansvarsområden i skola/fritidshemmet?   

Konflikthantering 

Hur ofta sker det konflikter mellan elever? 

Vilken typ av konflikter är vanligast? 

Använder ni er av en konflikthanteringsmodell för att lösa konflikter i skola/fritidshem? 

Vad heter modellen? 

Beskriv kortfattat hur konflikthanteringsmodellen fungerar. 

Vem tog beslut om att implementera den valda konflikthanteringsmodellen? 

Hur såg urvalsprocessen ut? 

Inkluderas eleverna i arbetet med konflikthantering?  

Hur introduceras eleverna i modellen? 

Anser du att eleverna på fritidshemmet bör ha utbildning i konflikthantering? 

Hur upplever du att det har fungerat att använda modellen?  

Grundar sig konflikthanteringsmodellen i någon forskning eller teori i konflikthantering mellan 

elever?  

Hur länge har ni haft denna konflikthanteringsmodell? 

Vilka har fått utbildning i denna konflikthanteringsmodell? 

Hur ofta tar ni hjälp av konflikthanteringsmodellen vid konflikter?  

Har konflikterna ändrat natur sedan modellen infördes?   

Är det någon skillnad på elevernas trygghet före och efter införandet av konflikthanteringsmodellen? 

Är det någon skillnad på elevernas resultat före och efter införandet av konflikthanteringsmodellen? 

Är det någon skillnad på elevernas förmåga i att lösa konflikter före och efter införandet av 

konflikthanteringsmodellen? 

Är det någon skillnad på attityden hos elever/klasslärare/fritidslärare/föräldrar till konflikter före och 

efter införandet av konflikthanteringsmodellen? 

Vilka parter är inblandade för att lösa konflikterna?  
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Vem har ansvar för en konflikt mellan elever? 

Hur rapporteras konflikterna? 

Vem/vilka tar del av rapporteringen?  

Hur kan man ta del av rapporteringen?  

Vilka utmaningar/problem finns med modellen? 

Finns det förbättringsmöjligheter i skolans arbetssätt rörande konflikthanteringsmodellen?  

Hur kan ledningen stötta elever och/eller personal i konflikthantering?   

Är det något som vi inte frågat om som du tycker är viktigt att ta upp?  
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Bilaga 3 Intervjuguide till informanter på skolor som 

inte har inköpt konflikthanteringsmodell. 

 

Bakgrund  

Vilken är din yrkestitel?   

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom skola/fritidshem?   

Hur länge har du arbetat på denna skola?   

Vilka är dina ansvarsområden i skola/fritidshemmet?   

Konflikthantering 

Hur ofta sker det konflikter mellan elever? 

Vilken typ av konflikter är vanligast? 

Hur ser era rutiner ut för att lösa konflikter i skola/fritidshem? 

Beskriv kortfattat hur dessa rutiner fungerar. 

Vem tog beslut om att ni ska använda er av dessa rutiner? 

Hur såg urvalsprocessen ut?  

Inkluderas eleverna i arbetet med konflikthantering?  

Hur introduceras eleverna i konflikthanteringsrutinerna? 

Anser du att eleverna på fritidshemmet bör ha utbildning i konflikthantering? 

Hur upplever du att det har fungerat att använda era rutiner i konflikthantering?  

Grundar sig era rutiner i någon forskning eller teori i konflikthantering mellan elever?  

Hur länge har ni haft dessa rutiner? 

Hur ofta tar ni hjälp av konflikthanteringsrutinerna vid konflikter?  

Har konflikterna ändrat natur sedan rutinerna infördes?   

Är det någon skillnad på elevernas trygghet före och efter införandet av konflikthanteringsrutinerna? 

Är det någon skillnad på elevernas resultat före och efter införandet av konflikthanteringsrutinerna? 

Är det någon skillnad på elevernas förmåga i att lösa konflikter före och efter införandet av 

konflikthanteringsrutinerna?  

Är det någon skillnad på attityden hos elever/klasslärare/fritidslärare/föräldrar till konflikter före och 

efter införandet av konflikthanteringsrutinerna? 

Vilka parter är inblandade för att lösa konflikterna? 

Vem har ansvar för en konflikt mellan elever? 

Hur rapporteras konflikterna?   
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Vem/vilka tar del av rapporteringen? 

Hur kan man ta del av rapporteringen? 

Vilka utmaningar/problem finns med rutinerna? 

Finns det förbättringsmöjligheter i skolans arbetssätt rörande konflikthanteringsrutinerna?  

Hur kan ledningen stötta elever och/eller personal i konflikthantering?   

Är det något som vi inte frågat om som du tycker är viktigt att ta upp?  
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Bilaga 4 Enkätschema 

 
 

 

 

  

Använder ni er av en konflikthanteringsmodell på er skola? 

Om ja - Vad heter modellen? 

Anser ni att eleverna i skola/fritidshemmet bör ha 

utbildning i konflikthantering? 

Ja Nej 

Grundar sig den konflikthanteringsmodellen ni använder i 

någon forskning eller teori? 

Ja Nej 

Är det någon skillnad på elevernas trygghet före och efter 

införandet av konflikthanteringsmodellen? 

Är det någon skillnad på elevernas studieresultat före och 

efter införandet av konflikthanteringsmodellen? 

Ja Nej 

Är det någon skillnad på elevernas förmåga i att lösa 

konflikter före och efter införandet av 

konflikthanteringsmodellen? 

Ja Nej 

Ja Nej 

Har ni tidigare haft en konflikthanteringsmodell på er 

skola? 

Ja 

Nej 

Vilken 

konflikthanteringsmodell 

hade ni tidigare? 

Mini-medling 
Bråka  

Smartare 

Annan 

Tack för 
din 

medverkan. 
Har ni övervägt  
att skaffa en? 

Nej 

Tack för 
din 

medverkan. 

Vilken konflikthanteringsmodell 
har ni övervägt? 

Mini-medling 
Bråka  

Smartare 

Annan 

Ja 

Tack för 
din 

medverkan. 

(Fortsättning på nästa sida) 

Mini-medling 
Bråka  

Smartare 

Annan 
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Ja, hos elever 

Är det någon skillnad på attityden till konflikter före och efter införandet av 

konflikthanteringsmodellen? 

Ja, hos 

klasslärare 
Ja, hos 

fritidslärare 
Ja, hos 

föräldrar 
Ja, hos 

ledningen 
Nej 

Tack för 
din 

medverkan. 
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Bilaga 5 Samtyckesblankett 

 

Hej Informanter! 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Under denna 

termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om konflikthanteringsmodeller, om elever 

får utbildning i denna samt hur detta möjligtvis påverkar eleverna? 

Vid detta tillfälle vill vi intervjua en av personalen inblandad i utbildning av konflikthanteringsmodeller. 

Denna/dessa intervjuer kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning. 

 I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 

2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att upprättas. 

Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en 

uppsats. Denna uppsats kommer att diskuteras tillsammans med studenter och anställda på Stockholms 

Universitet. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras 

digitalt. 

 Med detta brev vill vi be om ert medgivande för medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

Vänliga hälsningar Mattias Englin och Jonas Lövström 

Studenter: 

Mattias Englin    Jonas Lövström 

 

Handledare: 

Elias Le Grand 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

106 91 Stockholm 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. 

Jag medger att jag vill delta i studien. 

 

Namn___________________________________________________________________________ 

Ort åååå-mm-dd  
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