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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka utifrån pedagogernas perspektiv hur de hanterar 
konflikter som uppstår mellan elever i förberedelseklass då svenska språket brister, eftersom 
under min verksamhet förlagda utbildningsperioderna upplevde jag att dessa var en del av 
skolverkligheten. Mitt intresse har varit att även ta reda på vilka tillvägagångssätt pedagogerna 
använder sig av för att hjälpa dessa elever hantera konflikterna. Jag har gjort en kvalitativ ansats 
där kvalitativa intervjuer gjordes med sex pedagoger verksamma i förberedelseklasser i en 
grundskola F- 9 samt studerat tidigare litteratur och forskningen inom området. Mina resultat 
visar dels hur olika konflikter uppstår bland dessa elever, dels att pedagogerna anses var en 
viktig del för att en konflikt ska kunna hanteras mellan två elever. Vidare synliggörs olika 
metoderna pedagogerna använder sig av för att hjälpa barnen vid konflikthantering och i ett 
förebyggande syfte när det svenska språket är bristfälligt. Slutsatsen som dras utifrån 
kommunikationsteorin och den relevanta litteraturen är att kommunikation kan ske genom andra 
vägar en bara talspråket. Tillvägagångssätten pedagogerna använder sig för att hjälpa eleverna 
att hantera konflikter tar stöd bland annat i kroppsspråket, bilder och symboler. Därigenom 
skapas alternativa kommunikationsvägar för pedagogerna att hantera konflikter som uppstår 
mellan eleverna i förberedelseklasser.   

Nyckelord 
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1. Inledning 

Läraryrket kräver att man besitter många viktiga kunskaper och kvalitéer. Ett område man bör 
som lärare ha kunskap inom är konflikt och konflikthantering. Detta har även regeringens 
offentliga utredning (SOU 2008:109) kommit fram till i sin utvärdering där de nämner att 
nyexaminerade lärarstudenter inte klarar av att hantera de konfliktsituationer som uppstår. I 
skollagen 2§ (1999:886) står det att man ska ”aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling såsom mobbing och rasistiska beteende”. Behovet av att besitta kunskap om 
konflikter och hantering av dessa är betydande poängterar  Inglander (2009) i en debattartikel. 
Författarna Grünbaum och Lepp (2007) redovisar i sin bok DRACON att Skolverket år 1999 
kom ut med informatione att majoriteten av de barnen som mådde dåligt var utsatta för någon 
form av mobbing där dålig konflikthantering var en av orsakerna. Både Inglander (2009) samt 
Grünbaum och Lepp (2007) anser att lärarutbildningen fortfarande ger för lite kunskap om 
konflikthantering till de blivande pedagogerna.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning hade jag möjlighet att ta del i en skola beläget i ett 
mångkulturellt område, där jag bland annat observerade ett antal konfliktsituationer som 
uppstod under lektionerna och rasterna. Ellmin (2008) beskriver skolan som en mötesplats för 
individer med olika bakgrund, värderingar och meningar som i sig skapar olika kollisioner med 
varandra och konflikter uppstår. Konflikter sker på alla sociala nivåer i samhället och skolan 
skiljer sig inte från det (a.a.). 

Många skolor i detta mångkulturella område har förberedelseklasser som består av elever som 
nyligen kommit till Sverige från ett annat land och inte talar det svenska språket. Mitt intresse 
för konflikter och konflikthantering ökade när jag var ute på fältet och kände att jag inte hade 
tillräckligt med verktyg för att hjälpa dessa elever. 
 
Frågorna kring hanteringen av sådana situationer blev många utifrån ett pedagogiskt synsätt. 
Bristen på det svenska språket fick mig att fundera på alternativa sätt kommunikationen kan ske 
på. Kommunikation och konflikthantering är två begrepp som går hand i hand med varandra 
menar Maltén (1998). Om kommunikation och konflikthantering hänger ihop, hur arbetar 
pedagogen med barnen i en förberedelseklass när konflikter uppstår?  Om språket inte finns där 
kommer de att förstå mig eller jag dem? Hur ska jag göra? Dessa frågor väcktes under varje 
verksamhetsförlagd utbildningsperiod och en osäkerhet växte fram på hur jag ska handla och 
som i sin tur ledde till min nyfikenhet för konflikthantering i förberedelseklasserna. Det 
övergripande syftet med denna uppsats är att få en insikt hur pedagogerna hanterar konflikter 
och arbetar med eleverna i förberedelseklasser. 
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1.2 Syfte 
Med utgångspunkt av det som nämndes i inledningen har studiens syfte och frågeställningar 
växt fram. Avsikten med denna undersökning är att få en bild hur pedagogerna konkret gör för 
att hjälpa elever i förberedelseklasser att hantera konflikter. 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka hur 
pedagogerna hanterar konflikter som uppstår mellan elever i förberedelseklass då svenska 
språket brister. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur uppstår konflikter enligt pedagogerna? 
• Vilket/vilka metoder använder sig pedagogerna för att hantera konflikter? 
• Vilket/vilka tillvägagångssätt använder sig pedagogerna av för att genomföra de 

eventuella metoderna? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den tidigare forskningen. Vidare presenteras relevant 
litteratur till studien då några av områdena som behandlas är definition av begreppet konflikt, 
orsaker till konflikt tas upp, kulturens påverkan i konflikt innebörden av konflikthantering, 
viktigheten med egenskapen att lyssna och avslutar med att presentera min teoretiska 
utgångspunkt. Alla delarna som presenteras nedan kommer inte att används i analysen men jag 
anser att de är viktiga för att få en helhet i studiens ämne. 

2.1 Tidigare forskning 
Inom området konflikt och konflikthantering har det bedrivits forskning både på lokal och 
global nivå vilket varit oerhört viktig för de verksamma samt de blivande pedagogerna. Erik 
Von Slyke (2001) specialist inom området konflikthantering har skrivit om hur man hanterar 
konflikter på alla sociala plan i vårt samhälle. Barnläkaren och fil. dr i pedagogik Carlsson 
(2007) har med sin revidering av avhandlingen ”Lära leva samman” belyst hur konflikter 
utspelats sig samt gett verktyg på hur man hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. En annan 
forskare som nämndes redan under inledningen, Ellmin (2008) har bedrivit forskning kring 
konfliktsituationerna inom skolans område och det finns även intressanta publikationer av olika 
examensarbeten att ta del av. Det område som denna uppsats berör har jag inte hittat relevant 
forskning anknuten till, därför ser jag mitt examensarbete som en ”puzzelbit” i den stora 
helheten.

2.2 Konflikt 

2.2.1 Definition av begreppet konflikt 

Konflikt kommer från det latinska ordet ”conflictus” och betyder tvist, motsättning, eller 
sammansättning, (Maltén, 1998, sid. 145). Konflikter har olika definitioner varför jag har valt 
att presentera några av dessa: Brännlund (1991) menar att konflikt är motsättningar av 
värderingar samt när behoven skiljer sig hos två eller fler parter eller när ovanstående faktorer 
kombineras. De tre viktigaste delarna för att definiera en konflikt enligt Von Slyke (2001) är: 
när det finns konkurrens, när två eller fler personer är beroende av varandra och när någon 
mottsättning uppfattas. ”En konflikt är en situation där människor inte kan komma överens eller 
enas” (a.a., sid. 18). Carlsson (2007) menar att konflikter uppstår mellan människor i alla 
samhällsgrupper och att konflikt uppstår när berörda personerna inte delar samma mål eller 
värderingar. Definitionen jag anser passande för min studie då definitionen av konflikt 
inkluderar relevanta orsaker till min studie är följande:  

”en sammanstötning, en kollision eller oförenlighet mellan mål, intresse, synsätt, värderingar, 
grundläggande behov eller personlig stil” (Maltén, 2001, sid. 145). 

2.2.2 Orsaker till konflikt 

Konflikter delas upp i två grundläggande kategorier, ”intrapersonella” och ”interpersonella”. 
Intrapersonella konflikter sker inom personen där motsättningarna skapas av de mål, önskningar 
vi har inom oss själva samt nya erfarenheter (Maltén, 1998, sid. 157-158). Sådana motsättningar 
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skapar missnöje och gör så att personen börjar leta i sig själv för att återskapa sin egen 
världsbild igen. Denna kategori kallas även för kognitiv konflikt (Thornberg, 2006).  

Den andra kategorin, Interpersonella konflikter, skiljer sig från den ovanstående kategorin där 
motsättningarna sker mellan två eller flera individer och en kollision uppstår pga. språkbrist, 
värderingar eller konkurrens i relationerna (a.a.). Dessa två kategorier kan påverka varandra på 
ett sådant sätt där en intrapersonell konflikt kan leda till att bli en interpersonell konflikt och 
tvärt om (a.a.).  
 
Konflikter kan ta olika former och kan handla om vad som helst menar Marklund (2007). Det 
finns många teorier som visar vad grunden till en konflikt är. Konflikter börjar oftast med en 
sakfråga och delas upp i två kategorier den ”objektiva” och den ”subjektiva” (Von Slyke, 2001, 
sid. 31). Den objektiva handlar om data, normer, procedurer eller sakförhållanden medans de 
subjektiva som även kallas för ”personella” grundar sig på personens meningar och emotioner 
inför andra personer (a.a., sid. 31). Konflikter består av 10% sakinnehåll och 90% känslor. En 
annan orsak till konflikt är värderingsmottsättningar där individen har olika uppfattningar som 
därmed leder till kollision (a.a.).  

2.2.3 Konflikt och kultur 

Många barn och ungdomar har kommit till Sverige från andra länder och har med sig olika 
kulturella värderingar (Lind, 2001). Eftersom min undersökning inriktar sig på elever i 
förberedelseklasser kommer jag att redogöra för hur den kulturella faktorn påverkar konflikter. 
Människor med olika kulturella bakgrund tenderar att hamna i konflikt med varandra och 
samma gäller för elever gällande etnicitet, kultur eller språk där dessa enligt Ellmin (2008) kan i 
sig skapa konflikter. Människor är i grunden lika och det som skiljer oss åt är det kulturella 
arvet som ofta kommer hemifrån och som inte är medfött. När ett möte sker med människor från 
en annan kulturell bakgrund än vår egen yttrar sig skillnader och utifrån dessa skapar vi en 
tolkning eller en uppfattning som kan leda till konsekvenser. Kollisionerna behöver inte 
nödvändigtvis vara relaterade till endast de etniska och språkliga skillnaderna utan kan sträcka 
sig i religiösa skillnader, utbildning, status osv. Dessa kulturella faktorer kan skapa missförstånd 
och fördomar (Nilsson, Waldemarson, 2007).   
 
Forskningen menar på att människor tenderar att närma sig personer vars egna värderingar 
påminner om varandras. Ett begrepp som används är ”etnocentrism”, vilket innebär att vi 
människor har ”en benägenhet att bedöma och tolka andra kulturer från vår egen kulturs 
perspektiv” (Carlsson, 2007, sid. 112). Vi anser att vår kultur är den ”bästa” och ”sannaste” 
beskriver Nilsson & Waldemarson (2007, sid. 122). Etnocentrism kopplas till våra egna normer, 
värderingar, dygder i motsättning till den andra personen. Människor fungerar på ett sådant sätt 
där man måste ha kunskap om det okända för att kunna förstå den andre och få en bra 
interaktion (Carlsson, 2007). 

2.2.4 Konflikthantering 

Konflikthantering är ett sätt för en elev att lära sig öva på hur han/hon ska utrycka vad de känner 
och ta ansvar för sitt eget agerande utan att döma den andra partens beteende. Enligt Nilsson & 
Waldemarson (2007) finns det inga absoluta regler som appliceras bland de olika 
konfliktsituationerna som individerna befinner sig i. Det finns ingen universal metod som 
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används vid konflikthantering, utan varje konfliktsituation hanteras utifrån de omständigheter 
och förutsättningar som berör situationen (Ellmin, 2008). Konflikter hanteras på många olika 
sätt men två faktorer är avgörande för hur konflikthanteringen kommer att ske, det ena är utifrån 
våra egna behov och den andra utifrån motpartens behov. Beroende på hur individen väljer att ta 
hänsyn till dessa sidor kommer att bli avgörande för själva metodvalet (Maltén, 1998).  
 
Enligt Maltén (1998) finns det fyra olika strategier. Den första är den defensiva dvs. när 
personen väljer att ignorera problemet. Den andra är makt och tvångsstrategier då det innebär att 
man får en ”vinna- förlora” situation (a.a., sid. 177). Det tredje kallas för rituella strategier och 
är till för att kunna lätta på spänningar i en konfliktsituation. Den sista kallas för 
samverkansstrategier, där båda parterna ska få en ”vinn- vinn” situation (a.a., sid. 178). Genom 
att konkurrera, strida, vinna på någon annans bekostning skapas en egoistisk attityd, detta är 
enligt Thornberg (2006) ett resultat av en destruktiv konflikthantering.  
 
En bra konflikthantering baseras på vilja och samarbete (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
Konflikter upplevs som något negativt och kan skapa oro samt rädsla hos människor (Carlsson 
2007) . Skolvardagen är fylld med konflikter som ska hanteras därför är det viktigt att eleverna 
lär sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är genom en god konflikthantering som 
man ökar välmående och utveckling i sig själv (a.a.). Det är viktigt att elever får goda 
erfarenheter av konflikthantering i förebyggande syfte och det är genom övning som eleverna 
skaffar sig erfarenheten menar Wennberg (2001) . När de hamnar i en konfliktsituation ska de 
kunna välja vilket verktyg de ska använda sig av istället för att försöka lära sig på plats (a.a.). 
Negativa erfarenheter skapar en osäkerhet och maktlöshet hos eleven som konsekvent leder till 
en dålig konflikthantering (Carlsson, 2007). 

2.2.5 Olika metoder vid konfliktlösning 

Efter att ha tagit del av litteraturen inom detta område har det visat sig att många metoder och 
modeller har utarbetats kring konflikthantering även om alla inte har en vetenskaplig förankring. 
Nedan beskrivs två modeller som jag anser vara relevanta till studien angående 
konflikthantering. Relevansen i dessa metoder kommer att avgöras utifrån pedagogernas 
intervjutillfällen.  

Medling  

Medling är en process som består av fyra faser där en tredje part är inblandad. Tredje parten 
som då kallas för ”medlaren” ska hjälpa de inblandande att kommunicera med varandra.  Det är 
dock inte medlaren som ska formulera en lösning till de inblandade utan parterna ska själva 
fokusera på att finna en lösning eller ett bra sätt att hantera konflikten (Wahlström, 2008). 
Första steget är att parterna ska kunna höras var och en och sedan enas om vad problemet är för 
att sedan skapa förutsättningar för ett samarbete. I det andra steget får parterna träna på sin 
empatiförmåga och få hjälp med att sätta ord på vad de själva känner och inte vad motparten 
känner. I det tredje steget ska dem inblandade komma med förslag på lösningar för problemet. I 
steg fyra ska parterna uppmanas att komma överens om en rättvis och realistisk lösning. Denna 
metod har utarbetats utifrån teorier som grundar sig på så kallad ”icke våldsamma 
konfliktlösningar”. En sådan teori nämner Carlssons (2007) i sin avhandling ”Human needs 
Theory” (a.a., sid. 64). 
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Stoppljuset  

Ibland hamnar människan i svårlösta konflikter där den ena parterna strävar efter att vinna över 
den andra parten istället för att hitta en gemensam lösning på problemet. Stoppljuset som är 
inspirerat av trafikljuset kan i en sådan situation var ett bra hjälpmedel. Rött betyder i detta fall 
stopp så att båda parter kan få distans och tid att lugna ner sig. Gult ljus innebär att man ska 
definiera problemet och berätta om sina känslor samt ge förslag på eventuella lösningar. 
Avslutningsvis betyder grönt ljus att de ska pröva den mest lämpliga lösningen de kom fram till. 
Syftet med denna metod är att de inblandade parterna ska komma med förslag på hur den 
aktuella konflikten ska hanteras (Wenneberg, 2001). Stoppljus metoden kommer ursprungligen 
från ett amerikanskt program som kallas för ”Resolving Conflict Creatively Program” utarbetat 
av Lantieri och Patti (1998) under 1980- och 1990-talet. 

2.3 Att lyssna 
I de ovanstående modellerna måste parterna vara lyhörda och lyssna på varandra. Att lyssna är 
en konst i sig. I vårt samhälle tenderar vi att prata mer än att lyssna. Lyssnandet är en del av 
kommunikationen och för att få en god kommunikation måste man besitta egenskapen att vara 
en god lyssnare. En god lyssnare är engagerad och uppmärksam i vad sändaren vill förmedla 
utan att avbryta, på så sätt uppmärksammar man hela budskapets innebörd, även det som inte är 
uttalat. Ett krav dock är att både talaren och lyssnaren måste vara skickliga för att ett bra samtal 
ska ske (Nilsson & Waldemarson, 2007). Att lyssna som nämns ovan är en konst enligt min 
åsikt anser jag det vara viktigt då man kan undvika missuppfattningar eller få förståelse får det 
som förmedlas till en.   

2.4 Kommunikationsteori 
Analysverktyget jag kommer att använda mig av är kommunikationsteori. Kommunikation är en 
stor del av människans vardagliga aktiviteter. Kommunikationsteoretikern Fiske (2003) har två 
inriktningar där den ena har sin fokus på process och den andra på betydelse (semiotik). 
Processinriktningen och semiotikinriktningen kan ses som två sidor av ett mynt då de 
kompletterar varandra och ger en heltäckande bild av området kommunikation. 

Processinriktning innebär att kommunikationen är en överföring av ett budskap, där den 
uppfattas som en process där människa påverkar och påverkas av andra personer. Om det 
överförda meddelandet inte har den avsedda inverkan talar man inom denna inriktning om 
misslyckad kommunikation. För att fastställa misslyckandet tittar man närmare på processerna 
och dess olika steg. Processinriktningens kommunikationsteori baseras på vetenskaper som 
psykologi och sociologi vilken innebär att upplevelser och handlingar blir naturliga att analysera 
i själva samspelet. Huvudpunkten i processinriktningen ligger på hur sändaren och mottagaren 
kodar och avkodar en social situation där kommunikation äger rum (Fiske, 2003). 
 
Den andra kommunikationsteorin inriktar sig på semiotiken. Detta innebär att kommunikationen 
betraktas som en situation där individer skapar och överför betydelser eller innebörd mellan 
varandra. Inom semiotiken undersöker man dels kopplingen mellan tecken och betydelse, dels 
teckens språkliga och sociala funktion. Semiotiken inriktar sig på kommunikationens funktioner 
eftersom den grundar sig i lingvistiska vetenskapen. Därför är den inriktad på de symboler och 

 7



 

koder som används i kommunikationen. Till skillnad från processinriktningen  anses inte 
missuppfattningar som ett misslyckande i kommunikationen utan istället ser man hur 
kommunikationen påverkas av kulturella skillnader mellan sändaren och mottagaren (Fiske, 
2003). 

2.4.1 Koder 

Kommunikationen bygger på tecken och koder. Tecken har en betecknade funktion där det 
innebär att de pekar på något annat än sig själv och man skiljer mellan två typer av tecken 
nämligen signaler och symboler. Signaler är något oförändligt och betyder samma sak 
oberoende vart i världen man befinner sig. Ett sådant exempel är trafikljuset där rött betyder 
stanna. Symboler till skillnad från signalerna kan ha olika eller flera betydelser. För att 
människor ska kunna tolka symboler behöver de en kod som beskriver hur denna ska tolkas 
eller användas. Även om sändaren sänder ett budskap utan att vara medveten om detta måste 
mottagaren ha de ”rätta” verktyg för att kunna tolka budskapet. En kod kan vara talspråket, 
skriftspråket, musik, mimik, gester etc. Varje kultur har sina gemensamma koder som hjälper en 
individ att samspela med människorna runt omkring sig. Dessa koder skiljer sig i återgivande 
koder bestående av verbal kommunikation som innebär ord i både tal- och skriftspråk och den 
framställande koder bestående av icke verbalkommunikation det vill säga kroppsspråket (Fiske, 
2003).  

2.4.2 Icke verbal kommunikation  

Icke verbal kommunikation sker med hjälp av gestaltande koder såsom gester, ögonrörelser eller 
tonfall (Fiske, 2003). Kroppen är det främsta redskapet för överföring och framställandet av 
koder där forskarna har kommit fram till att 40% av budskapet förmedlas genom tonläge, klang, 
tempo, och 40% förmedlas via kroppen genom tex. mimer, gester etc. Sammanfattningsvis kan 
det konstateras att ca 80% av ett budskap förmedlas via kroppen och 20% via verbal 
kommunikation (Brännlund, 1991). Icke verbal kommunikation är viktig eftersom den har visats 
sig vara lämpligare än verbal kommunikation speciellt när man arbetat med små barn eller 
människor som har en hjärnskada eller en utvecklingsstörning och kan därmed inte förstå 
innehållet i den verbala kommunikationen (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

2.4.3 När kommunikationen brister 

Dålig kommunikation leder till en bristande kommunikation som i sin tur skapar konflikt mellan 
parterna som kommunicerar. När olika störningskällor dyker upp i en kommunikation leder det 
till en dålig kommunikation. Dessa störningar kan exempelvis bestå av att överföringen av 
budskapet inte skett eller att innebörden av ett meddelande inte blivit förstått (Fiske, 2003).  
Ibland händer att sändaren och mottagaren inte alltid är eniga om information som skickas fram 
och tillbaka mellan varandra vilket kan leda till en dålig kommunikation menar Nilsson & 
Waldemarson (2007). 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer jag börja med att redogöra mitt tillvägagångssätt jag har valt för att 
besvara min frågeställning, sedan diskutera de forskningsetiska principerna och avsluta med en 
diskussion om undersökningens validitet.  

3.1 Val av metod  
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod, där intervjuer är mitt verktyg. Pedagogerna 
jag valt att intervjua är sex stycken och arbetar eller har arbetat med elever i förberedelseklasser 
F-9. Skolan som mina intervjuer gjorts i har jag döpt om till Aristotelesskolan och pedagogerna 
benämner jag framöver som informanter men för att variera mig kommer jag även att kalla de 
för pedagoger. 

Med en kvalitativ intervju fångar man ” erfarenheter och innebörden ur undersöknings- 
personernas vardagsvärld” (Kvale, 1997, sid. 70). Den intervjuform jag valt att använda mig av 
för att besvara min frågeställning är intervjuguiden. Detta är en halvstrukturerad form av 
intervju som innebär att intervjuaren har sina frågeområden klara innan själva intervjun. Inför 
intervjun hade jag tre frågeområden som alla informanterna fick frågor kring. Det första 
frågeområdet behandlade orsak till konflikt, det andra tillvägagångssätt och det tredje hantering 
av konflikter (bilaga 2). Utifrån dessa områden fick informanterna berätta om deras iakttagelser 
och erfarenheter.  Med denna typ av intervjustil har intervjuaren möjlighet att välja i vilken följd 
frågorna ska ställas eller väljas bort samt forma frågorna utifrån informantens svar ( a.a.). Det 
utgjorde en trygghet för mig att ha en del frågor på papper för att inte tappa den röda tråden men 
även för att ha ett stöd om samtalet skulle stanna upp.  

3.2 Val av informanter  
Informanterna jag intervjuade var ett medvetet val där majoriteten av personerna kände jag 
sedan tidigare eftersom de är verksamma i den skolan jag utfört tidigare min verksamhet 
förlagda utbildning. Aristotelesskolan är en F- 9 skola och har förberedelseklasser i låg, mellan 
och högstadiet. En av pedagogerna som jag känt längst rekommenderade och hjälpte mig att få 
kontakt med de övriga. Kriterierna inför valet av informanter var att de skulle vara verksamma 
med elever i förberedelseklass samt ha längre än ett års arbetslivserfarenhet i en sådan 
förberedelseklass. Denna avgränsning gjorde jag eftersom mitt intresse är att endast undersöka 
pedagoger som är verksamma i förberedelseklasser och som redan har en någorlunda rutin.   

Jag delade in informanterna i två grupper. Den första gruppen bestod av informanter som jag 
kände sedan tidigare och är verksamma i de tidigare åren i grundskolan. Att känna 
informanterna sen tidigare ansåg jag som en fördel då de är avslappnade och därmed gör det 
enklare att få mycket information. Syftet med kvalitativ intervju är att kunna få maximal 
information (Kvale, 1997). Den andra gruppen bestod av informanter som jag inte kände sedan 
tidigare och arbetar med elever i de senare åren i grundskolan. Denna grupp anser jag vara 
svårare att intervjua eftersom informationen kan bli begränsad med tanke på att intervjuaren är 
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en främmande person. Enligt Kvale (1997) ligger ett stort ansvar på hur intervjuaren samspelar 
med intervjuperson för att kunna få en god intervju och därmed information man vill åt.   

3.3 Insamling av material 
Personligen hade jag inga tidigare kunskaper inom ämnet, därför valde jag att få en teoretisk 
backgrund i ämnet genom att studera relevant litteratur samt tidigare forskning. Steget vidare 
var att utföra kvalitativa intervjuer med sex pedagoger i Aristotelesskola F-9. Under månaderna 
november och december år 2009 tog intervjuerna plats. Varje intervju varade i ca 20- 45 
minuter. Kriteriet för valet av informanter var att pedagogerna skulle vara verksamma med 
elever i förberedelseklassen oavsett vilka åldrar de undervisade för. Informanterna består av 
både lärare och fritidspedagoger som arbetar i förberedelseklass. Deras arbetserfarenhet inom 
förberedelseklass varierade från två till sex år.  

3.4 Förberedelse och genomförande 
Tack vara den verksamma pedagogen i Aristotelesskolan, fick jag ihop ett antal pedagoger som 
kunde medverka i min studie. När det blev klart vilka pedagogerna var, begav jag mig ut till 
skolan för att boka tid med dem. Anledningen till att jag valde att åka ut till skolan och möta 
informanterna grundar sig på många orsaker. För det första var det ont om tid att skicka ut ett 
brev, för det andra ansåg jag en fördel med personlig kontakt då chansen att informanterna inte 
hoppade av studien ökade. Ytterliggare en fördel var att informanterna fick en chans att träffa 
mig innan bidrog till att de kände sig trygga inför intervjun. Med mig hade jag ett 
informationsbrev till samtliga informanterna som innehöll information om vad intervjuns 
inriktningsområde samt övrig information som var relevant för de deltagande informanterna (se 
bilaga 1). 

Som intervjuare hade jag med mig ett viktigt verktyg nämligen en diktafon, utan den skulle jag 
inte kunna utföra och lagra mina intervjuer. Av tidigare erfarenhet vet jag att viktig information 
kan gå förlorad när man enbart antecknar och detta kan påverka innehållet och kvalitén på en 
intervju. Inför samtalet är det betydande att man som intervjuare kan visa informanten att man 
är närvarande genom att lyssna och kan visa intresse för de informanter delar med sig (Kvale, 
1997). Eftersom jag inte är en person som kan koncentrera mig på att skriva och lyssna 
samtidigt var valet av en diktafon självklart. På så sätt kunde jag få ut maximal information av 
intervjuerna utan att göra misstolkningar samt att slippa vara rädd för att mista viktig 
information för att jag inte hinner med att anteckna.  

Alla informanterna gav sitt tillstånd att bli inspelade och blev intervjuade en och en. 
Intervjuerna tog plats i skolans miljö, detta kändes naturligt för att de är i den dem arbetar i och 
kan relatera bättre samtidigt som det ger en trygghet hos informanten (Kvale, 1997).  

Samtliga informanter fick några inledande frågor där de berättade lite om deras roll i 
verksamheten och deras erfarenhet med elever i förberedelseklass. Detta ansåg jag vara en bra 
början på intervjun eftersom det bidrog till att lätta eventuella spänningar. Kvale menar (1997) 
att det är viktigt att man skapar förutsättningar där informanterna känner sig trygga för att kunna 
dela med sig av den information jag är intresserad att komma åt.  
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3.5 Bearbetning av intervjuer  

3.5.1 Transkribering 

Ingen av informanterna drog sig tillbaka eller ändrade sig angående inspelningen av intervjun. 
När intervjuerna är klara ska materialet transkriberas, vilket innebär att man transformerar det 
muntliga talet till skrift (Kvale, 1997). Efter varje intervju lyssnade jag om samtalet ett antal 
gånger med hjälp av diktafonen och omvandlade talspråket till skrift. Vid en översättning från 
ett språk (talspråket) till ett annat (skrift språket) kan det ge olikheter i form dvs. informationen 
blir inte lika i utskriften eftersom man inte kan ta del av personens sätt och utrycka sig t.ex. vid 
något ironiskt uttalande (a.a.). 

Varje utskrift innebär en del bedömningar och beslut (Kvale, 1997). Besluten jag själv valde att 
göra angående intervjuerna, var att skriva relativt ordagrant för att inte tappa någon viktig 
information. Upprepningar och dialektala uttryck valde jag att ta bort för att underlätta resultat 
sammanställningen, däremot valde jag att markera pauserna för att jag anser att de kan ha 
betydelse vid tolkningen. För att försäkra studiens konfidentialitet har jag döpt om skolan som 
tidigare nämnts till Aristotelesskolan och pedagogerna kallas för informanter. Transkriberingen 
av intervjuerna var enligt min åsikt väldigt svårt eftersom det är en tidskrävande uppgift, då den 
kräver koncentration och tålamod att man inte skriver något man tror har sagts. Genom 
transkriptionen kunde man se struktur samtalet hade. Dessutom skapades även utrymme för 
reflektion kring själva intervjun. Oavsett tiden och skickligheten det kräver att göra en 
transkription utgör den en viktig del i tolknings och analysmomentet som följer nedan.  

3.5.2 Kategorisering av texten  

Tolkningsarbetet som följer av kvalitativ metod är att finna mönster i intervjuerna och utifrån 
dessa skapa olika kategorier (Kvale, 1997). Under tolkningsarbete har jag haft uppsatsens syfte 
och frågeställning i åtanken och tittat på hur informanterna har svarat på frågorna kring de olika 
begreppen som motsvarar de frågeområdena som nämndes tidigare. 

3.5.3 Behandlingen av citaten 

Resultatdelen utgörs av informanternas berättelser kring de tre frågeområdena som nämnts 
tidigare (se sid. 9) samt informanternas citat. Alla citat som nämns i kapitel fyra har jag fått 
informanternas tillstånd att använda. Några informanter gav inte sitt godkännande till 
användande av vissa citat då det var känsliga uttalanden. Citaten har jag efter transkriberingen 
efterbehandlat för att göra de lättlästa. Ändringarna som jag har gjort är från ett talspråkligt 
innehåll till skriftspråk där jag inte ändrat innebördan av själva texten. Exempelvis ljudet ”dom” 
har jag omvandlat till ”de” och ”de tredje barnet” är skrivet istället ”det tredje barnet”.   
 

3.6 Etiska övervägande 
Mitt metodval som nämns tidigare är kvalitativa intervjuer som innebär att jag kommer nära 
individer. Detta betyder i sin tur att som undersökningsperson bär jag på ett etiskt ansvar. 
Vetenskapsrådet forskningsprinciper föreskriver vikten som forskare ska garantera de berörda 
individerna inte utsätts för någon skada (Vetenskapsrådet, 2010).  Vetenskapsrådet har fyra krav 
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man ska utgå ifrån när man forskar med människor. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandetkravet (a.a.)  

Genom ett informationsbrev som jag gav en tid innan intervjun, informerades samtliga 
informanter om vad min undersökning kommer att handla om men även vem jag är samt 
telefonnummer för att de kan kontakta mig ifall de har frågor eller funderingar. På detta sätt 
anser jag uppfyllt informationskravet.  

Enligt samtyckeskravet ska informanterna ha valmöjlighet, det innebär att informanterna ska 
kunna avbryta undersökningen om de vill (Vetenskapsrådet, 2010). Alla informanter hade mina 
kontaktuppgifter ifall de skulle vilja avböja intervjun, inspelningen av intervjun eller sitt 
deltagande i efterhand. Intervjuerna består av informanternas erfarenheter, personliga 
synpunkter och ställningstagande därför var det viktigt att informera om studiens 
konfidentialitet. Det var även viktigt att förklara mitt syfte med inspelningen och hur materialet 
skulle hanteras när arbetet var avslutad.  

All inspelad material finns på ett minneskort placerad på ett säkert ställe samma gäller samtliga 
utskrifter av intervjuerna. Detta material kommer endast att användas för denna undersökning 
och kommer inte att lämnas ut om inte informanterna själva ger tillåtelse till detta. Materialet 
bestående av ljudfiler och utskrifter kommer att förstöras efter arbetets slut.  

3.7 Validitet  
Validitet är något man använder sig av i kvalitativa undersökningar för att mäta studiens 
tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet kan man bekräfta genom att se om resultaten svarar 
studiens syfte (Kvale, 1997). Det man måste ha i åtanken är att forskaren har en avgörande roll 
för resultaten i varje forskningsprojekt (a.a.). För att stärka studiens validitet har jag strävat att 
presentera studiens verklighet så ärligt som möjligt, utan att värdera eller försköna.  

Kvalitativa intervjuer kräver en hel del från personen som håller i själva intervjun. Att vara helt 
objektiv för en forskare angående intervjun är inte realistiskt eftersom intervjuaren inte är 
nollställd från sina värderingar och åsikter (Kvale, 1997). Personligen har jag försökt att lägga 
undan mina egna värderingar, åsikter och vara så neutral som möjligt. Validitet har jag försökt 
få genom att ställa många olika frågor kring dem ämnesområden jag valt samt att ha frågor som 
utrymmer följdfrågor för att på detta sätt få maximal information från informanterna samt 
kontrollera deras svar.  
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4. Resultat 

I detta kapitel redogörs den bearbetade datan. De intervjuerna jag genomfört med de sex 
informanterna i Aristotelesskolan ligger till grund för resultaten. Resultaten har valts ut med 
utgångspunkt i de tre områden som nämnts tidigare, orsak till konflikt, tillvägagångssätt och 
hantering av konflikt 

4.1 Orsak till konflikt 
Vad brukar konflikter handla om? Vad är orsaken till konflikt? Finns det något bakomliggande 
skäl? (se bilaga 2) I denna punkt kan man ta del av hur informanterna diskuterade kring området 
konflikt. Mitt intresse riktas till att veta hur informanterna upplever att konflikter orsakas bland 
elever i en förberedelseklass. Informanterna menar att konflikter orsakas av missuppfattningar, 
objekt och kulturella skillnader.    

4.1.1 Missuppfattning 

Informanterna var överens om att konflikter i förberedelseklasser orsakas av missuppfattningar 
som uppstår pga. språkbristen. Ett sätt detta visas på är när vissa elever uppfattar att de inte får 
delta i något sammanhang där andra får och där med skapas en konflikt mellan dessa individer. 
Ett annat exempel är när eleverna börjar använda fula ord som de inte förstår såsom ”idiot, arsel, 
knulla din mamma” etc. Därmed dröjer det inte länge tills en konflikt utspelar sig. Nedan 
berättar två informanter hur ett missförstånd kan leda till konflikt: 

”Ja det är ju missförstånd av språket… till exempel om det sitter två barn från samma land 
och pratar och då tittar det tredje barnet på de, som inte förstår, och då börjar de barnen som 
pratar samma språk skratta och då tror ju det tredje barnet direkt att ”Å dem pratar om mig, 
de skrattar åt mig”…  

” ... eller att man uppfattar att man inte få vara med, och då smäller det eftersom inte språket 
finns att uttrycka sig, så mycket missförstånd…”   

4.1.2 Objekt  

”Färgpennor det finns flera, men just denna elev förra veckan bara helt enkelt gick och tog en 
burk färger från en annan elev och sa att de är ”mina” och blev riktigt sur, och den andra 
hade de pennorna redan. Hon bara tog de och satte de på sin plats mer eller mindre och låg 
över färgburken och ingen annan skulle få ta dem och det höll på att bli slagsmål…”  

Ovan är ett exempel på hur en konflikt kan orsakas mellan eleverna enligt en informant. 
Samtliga informanterna hade en gemensam syn på hur konflikter orsakas även för denna 
kategori. Anledningen till att eleverna kan komma i konflikt med varandra menar informanterna 
beror på att elever vill äga olika föremål för sig själv. Det visar sig genom att eleverna tar olika 
leksaker eller andra föremål såsom böcker, pennor ifrån andra elever och bestämmer sig för att 
det är deras förklarar informanterna. 
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4.1.3 Kulturella skillnader  

Alla informanter utom en berättade att många konflikter har sin grund i de kulturella 
skillnaderna. Utifrån informanternas svar kunde jag urskilja två kategorier.  

I den ena kategorin berättade informanterna att de kulturella orsakerna inte har att göra med 
deras etniska eller religiösa bakgrund utan riktar sig mot de kulturella skillnaderna i sociala 
sammanhang. Informanterna syftar exempelvis på barnens beteende i olika situationer: 

…”man leker på olika sätt i olika kulturer, också att man har olika nivå, olika tolerans när 
man leker i olika kulturer… på ett ställe så skrattar man, på ett annat ställe så blir man sur åt 
samma situation det är väldigt olika hur eleverna reagerar beroende vart de kommer ifrån” 

I den andra kategorin berättar tre av sex informanter att orsaken i de kulturella skillnaderna 
ligger i elevernas etnicitet. Detta visar sig enligt informanterna utifrån hur eleverna behandlar 
varandra och vad de tycker om varandra: 

”Kulturella etniska konflikter är sånt här jag kanske inte kan lösa som har sin grund i deras 
kulturer och kommer hemifrån exempel etiopier hatar somalier i alla tider för att det kommer 
hemifrån”… 

En av informanterna upplevde till skillnad från resten att konflikter inte uppkommer på grund 
av deras olika kulturella bakgrund. Istället berättar informanten att eleverna har en bra 
samhörighet eftersom deras situation ser ut som den gör. Deras gemensamma nämnare är att de 
har kommit från ett annat land och att de ska lära sig ett nytt språk. 

4.2 Tillvägagångssätt 
I denna punkt kommer jag att redovisa hur informanterna har diskuterat kring området 
tillvägagångssätt dvs. Vilket/ vilka tillvägagångssätt använder sig pedagogerna av för att 
genomföra de eventuella metoderna? Frågorna informanterna fick diskutera kring var de olika 
tillvägagångssätt de använde sig av för att utföra de ovannämnda metoderna vid hantering av 
konflikter. Frågorna formades utifrån informanternas svar då de nämner alternativa 
kommunikations verktyg: hur de kommunicerar för att hjälpa eleverna hantera en 
konfliktsituation. Frågorna såsom: Hur kommunicerar informanterna med eleverna? Hur 
fungerar kommunikationen när eleverna inte har svenska språket? På vilket sätt gör ni då? (se 
bilaga 2)  

4.2.1 Alternativa vägar  

Informanterna var väldigt eniga om hur de kommunicerar med eleverna där kroppsspråket är ett 
gemensamt tillvägagångssätt. De använder väldigt mycket sina händer, tonfall, ansiktsuttryck 
etc.   

…”Det är jättemycket kroppsspråk, väldigt mycket kroppsspråk då jag måste vara som en 
skådespelare nästan akrobat, man måste visa väldigt mycket med kroppen, med mimer så 
barnet förstår”  

…”Så att om de inte förstår orden förstår dem på mitt kroppsspråk och på mitt ansiktsuttryck, 
min röst.”  

Detta är något även eleverna får göra när deras ord inte räcker till berättar samtliga informanter.  
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Ett annat tillvägagångssätt som fyra av sex informanter använder sig av är bilder/symboler för 
att förklara olika situationer eller föremål. En av informanterna berättar att även eleverna får 
ibland själva visualisera det de vill förmedla till varandra eller till informanterna genom att rita. 
Samtliga informanter berättade att i vissa situationer kan de även ta del av modersmålsläraren, 
om en sådan finns.  

4.3 Hantering av konflikter       
I denna punkt berättar informanterna om vilka metoder de använder sig för att hjälpa eleverna 
hantera en konflikt. Men även för de olika arbetssätten informanterna använder sig av i ett 
förebyggande syfte angående konflikter.  Exempel på frågor som informanterna fick diskutera 
kring: Beskriv vad du som pedagog gör när det uppstår en konflikt mellan två elever? Hur 
hjälper du eleverna? Vilka redskap använder du dig av vid konflikthantering? Är det någon 
speciell arbetsmetod du använder? Hur gör du för att ge eleverna verktyg så att de ska bli bra på 
att hantera konflikter trots språk svårigheterna? (se bilaga 2).  

Utifrån informanterna svar kunder man konstatera fyra metoder angående hantering av konflikt: 
Trepartssamtal, åskådliggöra, stoppsymbol och seriesamtal Därefter redovisas två metoder som 
används i ett förebyggande syfte vid hantering av konflikt. 

4.3.1 Trepartssamtal  

Ett arbetssätt som var gemensamt för alla informanter när de arbetar med elever i en 
konfliktsituation är ”trepartsamtal”. Här förklarar informanterna att varje elev får berätta vad 
som har hänt en och en för att reda ut konfliktorsaken. Sedan ska eleverna hitta en lösning på 
situationen med hjälp av informanterna. 

…” först lyssna på vad är det som har hänt. så att man kan höra båda sidorna och sen. 
försöka utifrån det då diskutera, och då diskutera man helt enkelt med kroppsspråket när det 
gäller de här barnen, för att de måste va mer tydligare. Alla nyanser kommer inte fram på 
samma sätt med barn som kan formulera sig”   

Denna arbetsmetod medger samtliga informanter är ett bra sätt att hjälpa eleverna lösa 
konflikter på. Informanterna menar dock att det blir svårare för eleverna i en förberedelseklass 
att förmedla sin version. Kommunikationen sker med hjälp av kroppsspråket samt med stöd av 
några ord som informanten bistår de med.  

4.3.2 Åskådliggöra 

Hälften av informanterna brukar återspela själva konfliktsituationen på plats för eleverna. Det 
innebär att de spelar upp själva händelsen med hjälp av en annan informant. Nedan följer hur en 
av pedagogerna uttrycker sig: 

”När nånting händer gör jag ofta så att jag tar den här vuxen. och spelar mot honom eller 
henne och gör samma situation igen med den andre vuxen. och då ser barnen att det här var 
helt knäpp.  de ser att två vuxna överreagerar mot varandra och gör ett skådespel av det här. 
det gör jag jätte gärna om det finns nån annan där eller gör jag det själv.” 

Informanterna gör detta för att eleverna ska utifrån en annan synvinkel se vad orsaken till 
konflikten var. Informanterna förklarar genom att visa hur t.ex. två elever uppför sig. Genom 
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detta kan de få dem att börja fundera vad som gick fel. Följaktligen berättar informanterna att 
eleverna kan på så sätt ändra sitt beteende och göra rätt för sig själva och gentemot sin 
klasskamrat. 

4.3.3 Stoppsymbol 

Ett annat arbetssätt som används av två informanter är den s.k. stoppsymbolen. 

”Stopp! Stopp! då stoppar jag, stop är ett internationellt och det kan man över hela världen 
det är ett bra ord” 

Båda informanterna förklarar att stoppsymbolen är internationellt och därmed lättförståeligt för 
eleverna. Informanterna berättar att de använder ”stopp” när de ser en konflikt börja utspela sig. 
På så sätt får eleverna en paus från varandra och med hjälp av informanten reda ut situationen 
och hitta en lösning.  

4.3.4 Seriesamtal  

En av informanterna var ensam om att berätta om följande arbetssätt. Informanten berättade 
nämligen att när en konflikt uppstår mellan två elever i en förberedelseklass får eleverna rita var 
för sig händelsen, konfliktorsaken, och hur de ska lösa konflikten. Eleven får rita med hjälp av 
streckgubbar konflikten i form av en serie. Detta tillvägagångssätt berättar informanten är 
väldigt bra då språket inte finns hos dessa barn.     

”Så de får liksom återberätta sin historia genom att rita”    

4.3.5 Teater 

Samtliga informanterna visade en enighet om att spela teater för att visa eleverna alternativa 
arbetssätt vid hantering av en konflikt eller för att förhindra en. 

”Drama, prova praktiskt, hur gör man när man löser en konflikt?, mer teater, drama, olika 
situationer att få gå in och prova hur man säger hur man gör” 

Ett sätt är när informanterna med hjälp av någon annan vuxen spelar mot varandra, ett annat sätt 
är att eleverna får spela upp olika situationer. Vidare förklarar informanterna ”genom att hitta 
olika situationer får eleverna praktiskt pröva hur man gör”. Alla informanterna nämner att detta 
arbetssätt blir lättare att förmedla till eleverna eftersom det inte går att ha ett muntligt samtal 
pga. avsaknad av det svenska språket. Informanterna berättar att eleverna använder sig av 
grundläggande ord och tar då väldigt mycket stöd av kroppsspråket.  

4.3.6 Eleverna ska socialisera sig   

Hälften av informanterna nämner att de arbetar utifrån en modell som kallas för ”EQ” och står 
för emotionell intelligens. 

…”Hur man är för att socialisera sig, de har olika koder, kulturella krockar sker så det 
använder vi ofta” 

…”Vi arbetar hur man ska vara kompis, hur man uppför sig, hur man ska vara i olika 
situationer. Vi pratar hela tiden lite förebyggande” 
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Informanterna förklarar att de arbetar med eleverna genom att visa hur de ska bete sig i olika 
situationer exempelvis ”hur de ska vara som en kompis”, ”hur de ska vara som en 
medmänniska”, ”vad händer när man blir arg”.  

Vidare berättade informanterna att de arbetar med elevernas emotioner och beteende för att 
förebygga konflikter. Informanterna berättar att de använder sig av olika lekar och övningar 
exempelvis rollspel, eftersom språket inte behöver var fullkomlig.  
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5. Analys

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur mina resultat från föregående kapitel förhåller 
sig till min litteraturdel och min teoretiska utgångspunkt i kommunikationsteori.  

5.1 Orsak till konflikt  
Utifrån informanternas svar i resultatdelen orsakas konflikter av missuppfattningar, föremål, och 
kulturella skillnader. Tornberg (2006) och Ellmin (2008) finner att orsaker som kan skapa 
kollision mellan två individer beror på språkbristen. I likhet beskriver informanterna att många 
konflikter har sin grund i missuppfattningar vilket beror på språkbristen eleverna har i 
förberedelseklassen. Fiske (2003) hävdar att missuppfattningar utifrån den semiotiska 
inriktningen i kommunikationsteorin påverkas av de kulturella skillnader en sändare och en 
mottagare har. Detta enligt min åsikt förklarar varför det sker många missuppfattningar med 
anledning av språket eftersom språket är en del av kulturen. 

En annan orsak som blir synligt enligt informanterna är när eleverna inte är överens om de olika 
föremålen. I likhet men Brännlund (2005) kan man se informanterna belysa att ett 
grundläggande orsak som får två individer i konflikt är av sakinnehåll. 

Enligt informanternas skapas konflikter pga. vad eleverna tycker om varandra och ser på 
varandra utifrån deras kulturella bakgrund. Detta anser jag kopplas till Carlssons (2007) tankar 
kring etnocentrism. I likhet med Nilsson & Waldemarson (2007) förklarar informanterna hur 
eleverna ser på deras egen kultur som den bästa.  Elevernas beteende i olika sociala 
sammanhang kan variera beroende på deras kulturella bakgrund och det i sig kan skapa 
konflikter. Informanterna menar att detta inte har sin grund i vare sig etniciteten eller språket 
men däremot har det fortfarande att göra med deras kultur. Nilsson & Waldemarson (2007) 
hävdar bestämt att oavsett kulturella faktorer kan missförstånd och fördomar skapas. 
Informanten som upplevde att inga konflikter uppkom pga. deras kulturella bakgrund upplevde 
jag vara motsägelsefull då språket anses ingå i en kultur däremot tyckte jag det var intressant att 
se hur informanten upplevde elevernas samhörighet med varandra.  

      

5.2 Tillvägagångssätt  
Samtliga informanter kommunicerar genom kroppsspråket, detta kallar Fiske (2003) för icke 
verbal kommunikation. Pedagogerna använder sig av gestaltande koder för att kommunicera 
med eleverna eller hjälpa eleverna hantera en konflikt sinsemellan. Informanterna menar att 
eftersom eleverna inte förstår innehållet av orden blir det lättare att hjälpa de om man använder 
sig av kroppen. Nilsson och Waldemarson (2007) hävdar genom att ta hjälp av en icke verbal 
kommunikation kan man kommunicera med individer som inte förstår det verbala språkets 
innehåll. Utifrån resultaten kan jag konstatera att kroppsspråket används väldigt flitigt i de olika 
arbetssätten när informanterna hjälper eleverna att hantera konflikter. Även eleverna själva får 
ta stöd av kroppsspråket för att förmedla vad som har hänt både i ”tre parts samtal” och i ”stopp 
metoden”. 
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Det första jag tänker på när verbal kommunikation nämns är talspråket men utifrån Fiske (2003) 
ingår även bilder och symboler s.k. återgivande koder. Majoriteten av informanter använder sig 
av bilder och symboler för att ge eleverna alternativa sätt att kommunicera. Ordet ”Stopp” som 
informanterna använder sig av är en återgivande signal detta visar Fiske (2003) är en signal som 
är oförändring oavsett land och språk. Verbal kommunikation använder sig informanterna av 
när de tar hjälp av lexikon och modersmålsläraren. Ett intressant sätt en av informanterna är 
ensam om, är att hjälpa eleverna kommunicera samt själv få förståelse för det eleverna vill 
förmedla är metoden seriesamtal. I detta fall tar informanten anspråk av verbal kommunikation i 
likhet med Fiskes tankegång kring de återgivande koderna. Eleverna får möjligheten att här 
kommunicera genom deras återgivande koder det vill säga den ritade serien.   

Även om det svenska språket brister bland eleverna i förberedelseklassen finner jag att 
informanterna har hittat alternativa vägar att kommunicera med eleverna för att hantera eller 
lösa en konflikt. Detta är i sig intressant eftersom jag antog att endast talspråket ingick i den 
verbala kommunikationen. 

5.3 Hantering av konflikter 
Samtliga informanter har olika arbetssätt när de hjälper eleverna att hantera konflikter. 
Informanterna namnger inte någon specifik metod de använder sig av och detta anser jag kan 
kopplas till Ellmins (2008) tankegång att någon specifik metod till konflikthantering inte finns. 
Jag finner dock att deras sätt att hjälpa eleverna att hantera konflikter liknar ”medlingsmetoden” 
och ”stoppljuset” som beskrivs i kapitel två (se sid. 6-7) . Ett arbetssätt som hälften av 
informanterna använde sig av var att spela upp själva konfliktsituationen. Detta förklarade 
informanterna är ett sätt att få eleverna att fundera vad som gick fel och vad som kan göras 
istället. En av informanterna urskilde sig från resten genom att användas sig av ”seriesamtal” 
vilket egentligen är en konkret metod med en bakomliggande teori. Samtliga informanters olika 
arbetssätt att hantera konflikter sker utifrån en icke våldsam konfliktlösning, detta kan enligt 
min åsikt kopplas till Malténs (1998) samverkansstrategi dvs. att genom samarbete hitta 
lösningar till konflikten som passar alla inblandade parter. Informanterna förespråkar en 
konstruktiv hantering av konflikter som följer Carlsson (2007) tankar i hur viktigt det är att 
kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt för att öka elevernas välmående. 

Trots språksvårigheter finner jag att informanterna har kunnat arbeta med eleverna 
förebyggande. Wenneberg (2001) poängterar betydelsen i att elever ska besitta verktyg för hur 
man hanterar konflikter då skolverkligheten är fylld med sådana. Informanterna visade tydligt 
att det är viktig för deras elever att lära sig de grundläggande koderna i hur man ska göra när en 
konflikt uppstår. Eleverna får genom teater och rollspel prova hur man gör i olika situationer. 
Även om eleverna inte har det svenska språket är informanterna måna om att ge dem verktyg för 
att kunna hantera konflikter, däremot anser dem att eleverna fortfarande inte kan hantera eller 
lösa konflikter på egen hand då de flesta konflikterna sker av anledning i språkbristen. För att 
undgå fler missuppfattningar är deras roll viktig för att hjälpa eleverna lösa en konflikt. I 
resultatdelen framgick det att många konflikter uppstår på grund av elevernas kulturella 
skillnader. Jag kan konstatera att informanternas förebyggande arbete att minimera den typen av 
konflikter är genom att öva olika värderingsövningar där hälften av informanterna utgår ifrån ett 
teoretiskt arbetssätt medan resterande utgår ifrån deras beprövade erfarenheter inom yrket.  
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Det är viktigt att inte se dem olika rubrikerna i analysen var för sig utan som en helhet då dem 
påverkar och påverkas av varandra. Hanteringen av konflikter sker genom trepartsamtal, 
skådespeleri, stoppsymbolen och seriesamtalen. Men även förebyggande genom teater och EQ 
men tillvägagångssätten informanterna använder sig av blir genom dem gestaltande och dem 
återgivande koderna som beskriv i kommunikationsteorin (se sid. 8)   
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka utifrån pedagogernas perspektiv hur de hanterar 
konflikter som uppstår mellan elever i förberedelseklass då det svenska språket brister. Studiens 
frågeställningar kommer i detta kapitel att synliggöras, hur de har blivit besvarade samt dra 
eventuella slutsatser baserat på resultat- och analysdelen. 

De intervjuade pedagogerna har utifrån sina erfarenheter gett sin bild i hur de hanterar konflikter 
där var och en har bidragit på sitt sätt med viktiga delar till det redovisade resultatet.  

Hur uppstår konflikter enligt pedagogerna?  

Utifrån resultat- och analysdelen kan jag konstanterna att konflikter av olika slag uppstår även i 
förberedelseklasser. Utifrån denna studie är min slutsats att majoriteten av konflikterna orsakas 
av språkliga missförstånd mellan eleverna då de inte har ett gemensamt språk. Men även att 
konflikter kan orsakas mellan eleverna speciellt genom deras olika värderingar och syn på 
varandra.  

Vilket/Vilka metoder använder sig pedagogerna för att hantera konflikter? 

När det gäller hur pedagogerna hanterar konflikter kan jag konstatera att de använder sig av 
varierande metoder. Metoderna som används av pedagogerna för att hantera konflikter är 
trepartsamtalen, åskådliggöra, stoppsymbolen och seriesamtal. Inför ett förebyggande sätt 
hanterar pedagogerna konflikter genom teater och EQ-modellen. Majoriteten av informanterna 
som jag intervjuade hade ingen vetenskaplig grund i hur de hjälpte eleverna att hantera 
konflikter utan utgick från teoretiska grunder och de egna beprövade erfarenheter. Eftersom 
varje konflikt som utspelar sig är unik finns det inget specifikt recept utan konsekvensen blir 
enligt min åsikt att pedagogerna måste ha egenskaper såsom flexibilitet och lyhördhet för att 
kunna hantera de dagliga konflikter som uppstår mellan eleverna. Pedagogerna anser sig en 
viktig länk i själva konflikthanteringen när det svenska språket brister. Detta anser jag 
framkomma med tanke på att majoriteten av konflikterna baserar på språkbristen. Trots språk 
bristen har informanterna kunnat ge en insyn på hur de hanterar konflikter.  

 Vilket/Vilka tillvägagångssätt använder sig pedagogerna för att genomföra de eventuella 
metoderna?  

Metoderna pedagogerna använder sig av för att hanterar konflikter har jag kunnat konstatera tar 
stöd i alternativa kommunikationssätt. Tillvägagångssättet i hur de hanterar konflikter tar stöd i 
kroppsspråket, bilder/symboler som utifrån kommunikationsteoretikern Fiske (2003) kopplar till 
de framställande och återgivande koderna. Kroppsspråket nämns av pedagogerna i de olika 
metoder de använder sig av, exempelvis trepartsamtal och åskådliggöra. En av pedagogernas 
tillvägagångssätt jag fastnade för angående konflikthantering och där det svenska språket inte 
behövs är genom att rita en serie över ett händelseförlopp. Detta sätt anser jag som bra för både 
elever som inte har det svenska språket men även för elever som har svårt med talförmågan.  

Utifrån denna studie kan jag konstatera att pedagogerna har hittat andra tillvägagångssätt att 
hantera konflikter då de använder sig av alternativa kommunikationssätt. En fråga jag ställer 
mig är: Hur vet man att kommunikationen blir lyckad? Även om forskning visar att 80% 
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kommunikation sker icke verbalt så återstår det 20% för att det ska bli en helhet (Brännlund, 
1991). Informanterna visar genom sina berättelser att talspråket inte är det enda 
tillvägagångssättet att hantera en konflikt. Slutsatsen är att det går att genomföra en lyckad 
konflikthantering trots språkbristen mellan eleverna i förberedelseklasserna.      

Det har varit intressant och givande att genomföra denna studie. Personligen värdesätter jag 
denna tid då jag har fått ta del av väldigt viktig och relevant information som jag kommer att ha 
användning av i mitt kommande yrke. Inledningsvis nämnde jag hur viktigt det är att besitta 
kunskap om konflikthantering. Statens offentliga utredning (SOU 2008: 109) anser sedan två år 
tillbaka att mer tid borde läggas på konflikthantering i lärarutbildningen, även på politisk nivå 
kan man konstatera har det visat sig vara relevant med konflikthantering. Skolverkligheten är 
fylld med konflikter vilket jag har fått uppleva själv utifrån de verksamhet förlagda 
utbildningsperioder jag hittills haft under min utbildning. Valet av ämnet grundar sig i 
osäkerheten på hur jag ska hjälpa eleverna i en förberedelseklass hantera konflikter då jag anser 
att det är viktigt att ha kunskap om detta eftersom det kommer att bli en verklighet för mig i 
framtiden som blivande pedagog. Utifrån min studie har jag kunnat få en liten överblick i hur 
konflikthantering sker i förberedelseklasser men det återstår flera områden man kan fördjupa sig 
inom. 

6.1 Diskussion av metod 
Litteraturen anser jag vara relevant till studien. En del av litteraturen förhåller jag mig kritisk till 
eftersom den är från 90-talet och kan betraktas som omoderna och orelevant. Dock har annan 
litteratur av samma område visat att tankegången och problematiken fortfarande är densamma.  
 
Jag anser att det är viktigt att tänka på vad som kan göras annorlunda och förbättras vid ett annat 
tillfälle. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning då jag intervjuat sex informanter från en 
skola. Detta kan ses som ett tunt underlag och för att få en mer vidgad blick på hur 
konflikthantering sker i olika förberedelseklasser är jag medveten om att flera informanter 
skulle behövas intervjuas från olika skolor. Intervjumetoden jag valde hjälpte mig att få ut 
maximal information från informanterna för att kunna besvara mina frågeställningar. Jag anser 
inte att en enkätintervju skulle vara mer lämpad för denna studie eftersom pedagogernas svar på 
frågorna riskerar att bli för ytliga. Undersökningen hade fått en mer tyngd om man 
kompletterade med observationer för att på så sätt jämföra det som sägs med det som sker i 
verkligheten.  

Pedagogerna var indelade i två grupper där den ena gruppen bestod av pedagoger jag kände 
tidigare medans den andra gruppen av pedagoger jag inte kände innan (se sid. 9). Jag ansåg 
personligen att det skulle vara svårare att intervjua grupp nummer två eftersom de inte kände 
mig men där misstog jag mig . Båda grupperna var både glada och villiga att dela med sig av 
sina erfarenheter och synpunkter.  

6.2 Förslag på fortsatt forskning     
Ämnet konflikthantering är väldigt omfattande och man skulle kunna vidareutveckla denna 
studie genom att ta del av flera pedagogers tankar och erfarenheter kring konflikthantering 
bland elever i de olika förberedelseklasserna. Intressant skulle det även vara om man kunde gå 
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mer på djupet gällande pedagogernas strategier vid konflikthantering genom att använda sig av 
observationer . Det vore även givande att studera konflikthantering ur ett elevperspektiv där 
man ser på hur elever uppfattar konflikthanteringen som genomförs.   
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Bilaga1 
Hej och tack för att du vill ställa upp och medverka i min studie! 

 

Här kommer lite information som kan vara intressant för dig att veta inför intervjun. 

Utifrån ett genuint intresse skulle jag vilja ta del av pedagogernas arbete i konflikthantering med 
elever i förberedelseklassen. Jag undersöker inte vad som är rätt och vad som är fel, utan vill ta 
del av dina personliga erfarenheter och uppfattningar. 

 

I skolans värld står tiden inte still, har full förståelse för ert arbete och att ni har mycket att göra. 
Tiden ni kan räkna med att ge vårt samtal är minst 30 min. Intervjun kommer att ske i form av 
ett samtal där man diskuterar kring ovanstående område.  

 

Under intervjutiden skulle jag vilja spela in vårt samtal om du tillåter. Syftet med detta är att 
underlätta efterarbetet. Det transkriberade materialet kommer endast jag ha tillgång till. All 
material kommer att användas endast för detta arbete jag utför. Materialet så som ljudfiler och 
utskrifter kommer att förstöras när arbetet blir klart. 

 

Era identiteter kommer vara skyddade genom anonymitet. Resultaten kommer att skrivas på ett 
sådant sätt att ingen kan identifiera dig som pedagog eller skolan du är verksam i. 

 

Med denna intervju kommer jag ta del av dina erfarenheter, men du ska veta att din medverkan 
är frivillig och där med kan då avbryta din medverkan när du vill.  Om du ändrar dig, blir jag 
tacksam om du kan kontakta mig så fort som möjligt efter intervjun. 

 

Jag är tacksam att du vill dela med dig dina erfarenheter. Har du några frågor eller funderingar, 
får du kontakta mig på följande telefonnummer 070-XXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar  

Theodora Dallas   

Stockholms Universitet    
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 
• Vad för utbildning pedagogen har?  
• Hur länge de har jobbat inom skolans värld? 
• Hur länge har du arbetat med elever i förberedelseklasser? 
• Vilka är de svåraste hinder du stött på som pedagog i ditt arbete med eleverna i förberedelse 

klassen? 
Orsak till konflikt 
• Vad handlar konflikterna om? 
• Vad är orsaken till en konflikt? 
• Finn det bakomliggande själ? 
• Varför tror du det? 
• Vad kan det bero på?  
Tillvägagångssätt 
• Hur kommunicerar du med eleverna? 
• Hur fungerar kommunikationen när eleverna inte har svenska språket? 
• På vilket sätt gör du då? 
Hantering av konflikter 
• Beskriv vad du som pedagog gör när det uppstår en konflikt mellan två elever? 

(Förberedelseklass) 
• Hur reagerar du? Vad gör du? Hur hjälper du eleverna? 
• Vilka redskap använder du dig av vid konflikthantering? 
• Är det ett vanligt sätt? Metoden som du använder dig av är den för ett förebyggande syfte?   
• Kan du berätta en aktuell händelse du varit med om? 
• Vad gör du för att bibehålla ett trevligt klassrumsklimat? 
• Hur arbetar du med konflikthantering i klassen 
• Hur gör du för att ge eleverna verktyg så att de ska bli bra på att hantera konflikter trots 

språk svårigheterna? 
 
• Har du som pedagog fått utbildning i konflikthantering?  
• Känner du att kunskapen om konflikthantering är tillräcklig hos dig själv för att kunna 

hjälpa eleverna? 
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