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Abstract

I have chosen an action research approach for this essay. I want to incorporate a method of conflict 
management in the work of the personnel at a school and also discuss their thoughts and experience 
in conflict management.

I wanted to incorporate modern knowledge about constructive conflict management for everyday 
use and I stress that if we can evolve these skills among the personnel in schools then we have a 
better chance of helping children with deviant behavior which often end up in conflict because of 
it. 

This will also help all the other children and personnel to manage conflict situations in a better 
way. 
I want to introduce a new way of thinking about conflict management which in many ways is 
different from how it is today. Briefly the method which I advocate revolves around paying 
attention to every ones basic needs and says that everyone can win and  no one has to loose.

The main purpose of this essay has been to find out if focus group conversations is a viable method 
for improving conflict management in the school system.

Several of the participants has in their evaluations written that it was a rewarding and interesting 
way to work. Some participants also had a reservation that this work took time from our scheduled 
conferences so we might miss some important information.
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Kapitel 1. Inledning

Vi ställdes i Magisterkursen i Handikappvetenskap inför valet att skriva en uppsats eller att 
genomföra ett projekt. För mig var valet enkelt – att påverka och förändra verkar för mig vara mer 
tilltalande än att bara undersöka, beskriva och analysera. Den ansats jag valde är inspirerad av 
aktionsforskningen. Samtidigt som jag inför och prövar ett antal metoder för konflikthantering i 
fritidspedagogernas sätt att arbeta på en skola ville jag undersöka och ta del av deras synpunkter 
och erfarenheter av metoden. Projektets främsta syfte var att belysa hur ett urval av metoder för 
konflikthantering skulle tas emot av praktiker, men jag ville även undersöka om fokusgrupper 
verkade vara ett bra sätt att implementera och utveckla dessa metoder i deras verksamhet.  

Lockwood gör en uppdelning av begreppet konflikt i systemkonflikter och sociala konflikter. 
Systemkonflikter uppträder t.ex. när det ekonomiska systemet och det politiska systemet är inte 
harmonierar med varandra. Sociala konflikter äger rum mellan människor. (Abercrombie m.fl., 
1994) Själva ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder sammanstötning. I det här 
sammanhanget handlar det främst om sociala eller relationella konflikter mellan olika personer 
inom skolan. Det kan handla om konflikter mellan elever, mellan lärare och elever samt konflikter 
mellan föräldrar och elever, eller mellan föräldrar och skolans personal. Konflikterna kan uppstå ur 
olika intressen eller skilda värderingar men också ur missförstånd och kommunikationssvårigheter. 
Ett första steg mot att kunna hantera konflikter är oftast att de synliggörs och att de inblandade blir 
medvetna om deras existens. Hantering av konflikter behöver inte innebära att grunden för dessa 
undanröjs utan bara att de inblandade lär sig leva med dessa. Inom skolan innebär det vanligen att 
målet med konfliktlösning är att skapa en god skolmiljö som bidrar till lärande och personlig 
utveckling.     

Anledningen till att jag valde att genomföra ett projektarbete med inriktning på konflikthantering är 
en följd av mina egna erfarenheter från att arbeta i skolmiljön. Jag menar att det finns ett stort 
behov av att införliva användbara metoder i konflikthantering i skolmiljön. Jag tror att om man 
utvecklar skolpersonalens kompetens i konflikthantering, så kommer barn som har avvikande 
beteenden och ofta hamnar i konflikt med sin omgivning att få det bättre. Naturligtvis hjälper detta 
också andra barn och vuxna på en skola att klara av olika situationer och konflikter som kan uppstå 
i vardagen på ett konstruktivt sätt. I mitt arbete har jag främst riktat uppmärksamheten mot barn  
och elever vars beteende uppfattas ge upphov till konflikter i skolan. Metodutvecklingen är främst  
inriktad på att personalen skall utveckla förmågan att hantera dessa konflikter. Grundläggande för  
de metoder för konflikthantering som introduceras är dock det relationella perspektivet. Det är i  
samspel med andra och i ett bestämt sammanhang som konflikter uppstår. Jag återkommer längre 
fram till en mer utförlig diskussion av begreppet konflikt.

Skolans betydelse som en arena för förebyggande arbete betonas bland annat av Fröhlich-Gildhoff 
med flera (2008) i rapporten Professional support for violent young people. Vidare betonas i 
sammanfattningen av de svenska intervjuerna betydelsen av det förebyggande arbetet som bedrivs 
av olika ”semiprofessionella grupper”. Fritidspedagoger och personliga assistenter uppfattas inte i 
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lika hög grad som lärare, socialarbetare eller poliser1 som personer med makt över de unga. De kan 
därmed mötas på ett mer jämställt plan.  

Det sätt att arbeta med konflikthantering som jag velat introducera med detta projekt är inte nytt. 
Det innebär dock för många ett nytt sätt att tänka kring konflikter. Det utgår mera från dialog och 
jämställt förhållande än maktutövning. Man skulle kunna tala om ett ”nytt paradigm” i arbetet med 
konflikter inom skolan. Thomas Kuhn som myntade begreppet paradigm i sin bok ” De 
vetenskapliga revolutionernas struktur” från år 1962. Ett paradigm omfattar inte bara kunskap om 
olika fenomen utan också de metoder som skall användas när dessa studeras. Ett paradigm omfattar 
det som forskarna inom en forskningsdisciplin för tillfället räknar som fakta. Dessa fakta eller sätt 
att se på tillvaron är dock inte ”eviga” utan de kan bytas ut när ett nytt paradigm får herravälde 
inom området. 

Kuhn menade att människor oftast inte var medvetna om hur de uppfattade verkligheten, eller att 
den skulle kunna uppfattas på ett annat sätt. Kunskap som vi inte är medvetna om kallade han för 
”tyst kunskap”. Tuhrén (1991) uppmärksammar i sin diskussion av Kuhns teori om paradigm 
betydelsen av denna tysta kunskap. Genom att den inte synliggörs kan den inte heller utsättas för 
kritik. Det hindrar dock inte att rådande paradigm kan utmanas av andra rivaliserande synsätt. När 
bristerna hos det rådande paradigmet blir för påtagliga ledde detta till att ett nytt paradigm erövrade 
en hegemonisk och dominerande ställning. Jag har inspirerats av Kuhns sätt att uppfatta olika 
tankesystem som inbördes konkurrerande och relaterade till olika grundläggande värderingar. 
Konflikthantering handlar för mig således inte bara om metoder utan även om värderingar. Det 
paradigm som jag förespråkar handlar om att se till allas grundläggande behov och inte straffa och 
hota utan att hitta vägar till dialog och förhandling där allas självkänsla är lika viktig att ta hänsyn 
till, man kan också tala om allas lika värde – att det verkligen gäller att inte döma – och att söka 
lösningar där alla ”vinner”, d.v.s. får sina behov tillgodosedda. 

Den metod jag använde mig av för att föra in detta sätt att se på konflikter var Fokusgruppsamtal. 
Min hypotes var att fokusgruppsamtal var en bra arbetsmetod för att arbeta med konflikthantering 
men också att metoden var användbar när det gäller att föra in nya metoder och synsätt. Jag ville 
prova denna tanke genom att arbeta med fokusgruppsamtal med fritidspedagogerna på Villanskolan 
och se om de nya kunskaperna och metoderna i sin tur kan skapa ett bättre klimat på skolan och att 
vi samtidigt skulle bli bättre på att inkludera barn som har ett avvikande beteende i skolans olika 
verksamheter. Är detta ett bra sätt att öka kunskapen hos personalen, så att de får fler möjligheter 
att hantera uppkomna konfliktsituationer på ett mera konstruktivt sätt? 

Samtidigt som mitt projektarbete har haft ambitionen att påverka tillvaron har det även haft som 
syfte att studera denna påverkan. Att dra några långtgående slutsatser av ett enda fall låter sig inte 
göras och de metoder som används vilar inte på tidigare evidens. De har inte utvärderats i liknande 
sammanhang tidigare. Min ambition med projekt är därför begränsad till att genom fokusgrupper 
föra in ett antal metoder för konflikthantering i några fritidspedagogers verksamheter och utifrån 
deras erfarenheter belysa metodernas användbarhet. En ytterligare ambition är att undersöka i 
vilken omfattning fokusgruppssamtal lämpar sig för implementering av metoder av det här slaget.

1 De klassiska förebilderna för professionella yrken är läkare och advokater, men även lärare kan räknas till de 
professionella yrkena. För att uppnå professionell status använder sig dessa grupper av examensmeriter eller 
yrkeslegitimation för att utestänga andra från tillträde till sitt yrkesfält. Semiprofessionella grupper som t ex 
sjuksköterskor saknar makt och befogenhet att självständigt bedriva hälso- och sjukvård. Jämfört med professionella 
grupper kombinerar semiprofessionella grupper ofta kunskaper och metoder från många olika kunskapsfält. (Gesser 
1985) Medan lärare förväntas besitta vissa specifika kunskaper för att bedriva undervisning har fritidspedagoger ofta 
påverkats av många olika kunskapsområden och kunskapsparadigm. 
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1.1 Min förförståelse 
Min förförståelse av skolan som arbetsplats och av yrket som fritidspedagog bygger på drygt 15 års 
erfarenhet. Under denna period har jag sett hur skolan har omorganiserats både som en följd av 
nationella och lokala initiativ. Gemensamt för många av dessa omorganisationer har i praktiken 
inneburit större barngrupper och färre vuxna på skolans fritidshem. Barngrupper på upp mot 50 
barn är inget ovanligt i dag. På skolan som jag arbetar är fritidhemsbarngrupperna på mellan 30 – 
48 barn. Det är oundvikligt att konflikter och problem uppstår. Denna utveckling har givetvis inte 
gynnat de barn som har ett avvikande beteende och som ofta inte får några extra stödinsatser på 
fritidshemmet så som t.ex assistent.  

Detta ställer oss som fritidpedagoger inför nya utmaningar. Vi som arbetar i skolan och på 
fritidshem måste bli duktigare på att hantera konflikter så att vi kan bidra till att skapa en lugnare 
och trevligare miljö för både barn och personal. Jag tror också att barn med eller utan diagnos som 
har ett avvikande beteende oftare än andra hamnar i konflikt med andra barn och vuxna i sin 
omgivning, vilket också för med sig att de lättare hamnar i ett utanförskap. Detta skulle motverkas 
om personalen blev skickligare på att hantera konfliktsituationer.   

1.2 Syfte och frågeställningar
Som framgått av inledningen skiljer sig syftet med ett projekt från syftet med en ”traditionell” 
uppsats. Medan uppsatsens syfte ofta begränsas till att undersöka och analysera en företeelse 
tillkommer hos ett projekt en uttalad vilja att påverka och förändra. Den förändrande och 
påverkande aktiviteten i mitt projekt har varit fokusgruppsamtal och det synsätt och den kunskap 
om konflikthantering som förmedlats genom dessa. Det är samtidigt genom fokusgruppsamtalen 
som jag undersöker hur fritidspedagogerna uppfattar och tar emot det nya synsättet och de nya 
kunskaperna, och hur de använder sig av dessa. En mer allmän frågeställning gäller i vilken 
omfattning fokusgruppsamtal kan vara en bra metod att föra in nya metoder i arbetet.  
  
Projektet har jämfört med uppsatsen primärt inte ambitionen att utveckla den teoretiska förståelsen 
av de fenomen som uppmärksammas. Det är förändringen som står i centrum. Aktionsforsknings-
perspektivet medger dock att jag kan studera förändringen och dess konsekvenser. De slutsatser jag 
kan dra från detta enstaka fall begränsas emellertid av en rad omständigheter, som den unika 
situationen på skolan och på fritidshemmet, min egen ställning och mina relationer till 
fritidspedagoggruppen. Jag tror dock att jag utifrån det insamlade materialet kan bedöma i vilken 
omfattning min intervention och effekterna av denna kan betraktas som lovande och värda att 
undersöka ytterligare.   

1.2.1 Mitt syfte

Syftet med detta arbete är att ge fritidspedagogerna fler redskap att hantera konfliktsituationer och 
som bidrar till att skapa goda sociala relationer och på så sätt underlätta inkluderingen av barn som 
har ett avvikande beteende i barngrupper. Sättet att göra detta på har varit att pröva och utveckla en 
arbetsmetod anpassad för fritidspedagogers arbete med konflikthantering i vid bemärkelse i skolan. 
Det handlar om att förebygga konflikter på sikt, likaväl som att ingripa i ett akut skeende. På det 
viset handlar också uppsatsen om att belysa användningen av metoder för att skapa goda sociala 
relationer i allmänhet. Jag vill samtidigt undersöka om min hypotes att fokusgruppsamtal är en bra 
metod för att implementera arbetsmetoder för konflikthantering stämmer.  
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1.2.2 Mina frågor

De frågor jag ställt till fritidspedagogerna i fokusgruppsamtalen och senare till mig själv och till det 
insamlade materialet har främst gällt:

 Kan ökade kunskaper i konflikthantering hjälpa oss att skapa ett bättre klimat inom skola 
och fritidshem och kanske bidra till förverkligandet av ambitionen om ”en skola för alla”? 

 Bidrar ökad kunskap i konflikthantering till att barn med avvikande beteende lättare kan 
inkluderas i skolans och fritidshemmets verksamhet? Kan det hjälpa skolans personal, 
föräldrar och elever att hantera vardagen i skolan, så att vi kan integrera barn som ofta 
reagerar överdrivet aggressivt i den vanliga skolmiljön?

 Framstår fokusgruppsamtal som en bra metod att föra in nya metoder i arbetet?

1.3 Uppsatsens disposition

Denna Uppsats inleds med ett första kapitel som mynnar ut i denna disposition. I detta kapitel 
redovisar jag motiven till att jag valt att göra ett projekt istället för en mer traditionell uppsats. 
Vidare presenteras projektets syfte och frågeställningar. 

I nästa kapitel, kapitel 2, ges med hjälp av litteraturen en teoretisk bakgrund till aggressivitet bland 
barn och unga. Beteenden som ofta leder till konflikter med omgivningen. Förståelsen av 
överdriven aggressivitet relateras i detta kapitel bland annat till psykologiska förklaringar och till 
anknytningsteorier. 

I ett tredje metodkapitel diskuteras aktionsforskningen som ansats i projektet. I detta kapitel 
diskuteras på vad sätt fokusgruppssamtalen både bidrar till implementeringen av projektets tankar 
och metoder för konflikthantering samtidigt som de, jämte samtal och annan datainsamling, bidrar 
till insamlingen av fritidspedagogernas erfarenheter och synpunkter.  

I kapitel fyra beskrivs hur jag tänkt ta mig an ämnet konflikthantering vilka metoder, värdegrund 
och teorier som jag stöttar mig på. Jag beskriver också hur jag gått tillväga och vilket teoretiskt 
innehåll varje fokusgruppsamtal haft. 

I kapitlet som följer, kapitel fem, redovisas genomförandet av våra fokusgruppsamtal, samt 
fritidspedagogernas uppfattningar och deras erfarenheter av ämnet och hur de kunnat tillämpa dess 
innehåll vid konflikthantering och i andra situationer i praktiken. 

I kapitel sex analyserar och diskuterar jag dessa erfarenheter och synpunkter.  

I kapitel sju, redovisar jag  mina sammanfattande slutsatser.   
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Kapitel 2. Barns aggressivitet – en litteraturgenomgång
Jag valde litteratur till denna uppsats med utgångspunkt först och främst i barn i behov av stöd för 
sitt utåtagerande beteende. Jag ville ta reda på vad det beror på att vissa barn visar upp ett  mer 
aggressivt beteende än andra mot sina kamrater. Detta har jag tittat närmare på i detta kapitel. 

I kapitel 4 har jag valt litteratur som presenterar några olika sätt att hantera konflikter och hur man 
kan arbeta förebyggande, så att barn och vuxna får en chans att öva upp sin förmåga att hantera 
konflikter. Denna litteratur och dessa metoder är jag väl förtrogen med eftersom jag  gått flera 
olika kurser genom åren i ämnet. Jag menar att det är lättare att förmedla något till andra om man 
själv är väl förtrogen med materialet.    

Konflikter i skolan kan ha många orsaker. Det perspektiv jag valt är konflikter som kan knytas till 
elevernas beteende. Det var ju främst dessa som jag ville lära Fritidspedagogerna att hantera i mitt 
projekt. Ett barns aggressiva beteende kan knytas till barnet själv och dess egenskaper, eller till 
förhållanden i familjen och situationen under uppväxten. Det kan också ses som reaktioner på 
konfrontationer med kamrater eller situationsrelaterade förhållanden i skolan. Den forskning som 
jag läst om barns utveckling visar på att det är ett avancerat samspel mellan arv och miljö och 
situationella förhållanden.(Broberg, m.fl. 2007)

Broberg med flera (2007) skriver i boken Klinisk barnpsykologi om sårbarhet, motståndskraft och 
risk- och friskfaktorer. Det kan ju vara så att ett barn i en familj utvecklas väl och det går bra för 
barnet i skolan, medan ett syskon utvecklas helt annorlunda och visar upp ett mycket aggressivt 
beteende. Varför är det så? De senaste åren har genetiken och molekylärbiologin gjort stora 
framsteg. Men man har fortfarande inte hittat någon speciell gen för psykisk ohälsa, eller någon 
speciell gen som är ensam skyldig till eller orsak till utveckling av allvarliga psykiska sjukdomar. 
Fast vi vet att genetiken spelar en stundtals avgörande roll för utvecklingen av allvarliga psykiska 
sjukdomar hos barn tycks genetiska förklaringar inte ensamma kunna förklara varför vissa barn 
insjuknar men inte andra. Det samma gäller för överdrivet aggressivt beteende under barndomen.

För ett visst barn kan problem i hemmiljön, exempelvis föräldrars negativa eller ineffektiva 
uppfostringsmetoder, vara den mest betydande riskfaktorn för normbrytande beteende. För ett 
annat barn kan de mest betydande riskfaktorerna vara helt andra, exempelvis barnets egen 
impulsivitet eller dess brister i kognitiv förmåga enligt Andershed och Andershed (2005).

2.1 Vi föds olika
Vi föds olika med skilda egenskaper och karaktärer men miljön bidrar samtidigt till att dessa 
skillnader utjämnas eller omvänt förstärks. Många riskfaktorer kan antas leda till ökad sårbarhet 
med risk för en destruktiv utveckling, men vissa barn verkar ha en motståndskraft som gör att de 
trots detta utvecklas positivt. De benämns ofta som s.k. ”maskrosbarn” för att de likt maskrosen 
som tränger genom asfalten tar sig igenom svårigheter i tillvaron. Förstående och kunniga föräldrar 
och andra friskfaktorer som omger barnet kan även det bidra till en sådan positiv utveckling. 
Många förhållanden spelar in:  

- Individuell sårbarhet, står för barnets medfödda eller tidigt förvärvade egenskaper typ ett 
besvärligt temperament. Detta ökar risken för utveckling av psykisk ohälsa genom att 
samspelet med omgivningen försvåras.    
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- Riskfaktorer i miljön, är faktorer i miljön såsom förälders psykiska sjukdom eller missbruk. 
Detta ökar risken för auktoritär eller försumlig barnuppfostran, som därmed påverkar 
samspelet mellan barn och förälder negativt.

– Motståndskraft hos barnet, är faktorer hos barnet som t.ex en god begåvning och god social 
förmåga. Detta gör det lättare för barnet att utvecklas väl, även om det bär på en sårbarhet för 
utveckling av psykisk ohälsa, eller utsätts för allvarliga riskfaktorer.

– Friskfaktorer utanför barnet, är faktorer i miljön t.ex en välfungerande skola eller ett stödjande 
socialt nätverk, som kan hjälpa ett barn att klara sig trots förekomsten av sårbarhets- och 
riskfaktorer.

Som framgår av detta resonemang bestäms barnets utveckling av ett komplicerat samspel mellan 
dessa faktorer. Detta gör också att det är väldigt svårt att förutsäga vilka barn som i framtiden 
kommer att drabbas av psykisk ohälsa. (Broberg, m.fl. 2007)

Många studier visar att det finns en stark ärftlig komponent bakom både aggressivt och icke 
aggressivt normbrytande beteende i unga år. Forskningen visar också att aggressivt normbrytande 
beteende i högre grad än icke aggressivt normbrytande beteende är ärftligt betingat enligt 
Andershed och Andershed (2005). De menar vidare att risken för normbrytande beteende hos 
barnet är betydligt större när både genetiska och miljömässiga risker är närvarande.

2.2 Grundläggande psykologiska funktioner
Grundläggande psykologiska funktioner är minne, kognition, perception och emotion. Hur 
utvecklas dessa funktioner då? Kommer de av sig själva vid viss ålder eller behöver de stimuleras 
för att utvecklas? 

Vid en jämförelse mellan olika utvecklingspsykologiska teorier ser man att vissa betonar vad vi 
kallar ett inlärningsperspektiv, och menar då uppväxtmiljöns betydelse, medan andra pekar på ett 
mognadsperspektiv och betonar då det genetiska arvets betydelse. I dag anses synsätt som betonar 
det ena perspektivet på bekostnad av det andra förlegat.  Broberg med flera (2007) påvisar att dessa 
teorier i huvudsak ersatts av teorier som betonar samspelet mellan individens förutsättningar och 
den miljöpåverkan hon utsätts för.  

Greene (2003) menar att ett barn inte väljer att ha ett häftigt humör och vara trotsiga, inte mer än 
vad barn skulle välja att ha läs- och skriv- svårigheter. Han framhåller istället att de är försenade i 
sin utveckling av den förmåga som är nödvändig för att kunna vara flexibel och hantera frustration, 
alternativt har stora svårigheter att använda sig av denna förmåga när de som mest behöver den. 
Greene påstår också att vi lever i en tid då vetenskapen snabbt ger kemiska och psykologiska 
förklaringar till mänskligt beteende. Allteftersom vår kunskap ökar blir också många av de 
populära förklaringarna till beteende omoderna. 

Hjärnan är en utomordentligt komplex enhet vilket gör det svårt att få grepp om hur den fungerar, 
särskilt barns hjärnor som inte är färdigutvecklade. Ännu har vi inte kommit dit att vi kan uttala oss 
om de specifika underliggande neurobiokemiska mekanismerna i hjärnan vid barnpsykiatriska 
stöningar. Det finns dock fynd som tyder på att avvikelser i de prefrontala och frontala delarna av 
hjärnan och i andra strukturer kopplade till dessa områden kan bidra till en funktionsnedsättning i 
de exekutiva tankefärdigheter som vi ofta ser hos barn med t.ex  ADHD menar Greene (2003).
”En av de trevliga följderna av att dessa fysiologiska samband uppdagas – hur oprecisa de ännu 
än må vara – är att de hjälper oss att frångå standarförklarningar till att vissa barn fortsätter att  
göra sådant som vi önskar att de inte gjorde, som exempelvis” han vill ha uppmärksamhet” eller ”  
han skulle kunna bättre om han bara ville”. Man hör alltmer sällan nuförtiden att någon påstår att  

9



till exempel ett barn med ADHD är avsiktligt hyperaktivt eller ouppmärksamt, eller att ett barn 
med Touretts syndrom har vokala tics för att väcka uppmärksamhet. (a.a. sid. 23)

Diagnoser kan bidra som Greene (2003) påpekar till ökad förståelse för barns beteende, men det 
kan också leda till att barn uppfattas som annorlunda och utestängs från många sammanhang.  

2.3 Anknytningsteorin

En annan vanlig förklaring till barns beteende baseras på den s.k. anknytningsteorin. Dess 
upphovsman är en engelsk barnpsykiatriker och psykoanalytiker vid namn John Bowlby. Det var så 
att WHO, världshälsoorganisationen, vände sig till Bowlby i slutet av 1940-talet, för att få hjälp 
med att sammanställa kunskapen om alla de hemlösa barn som fanns i Europa efter kriget och vad 
som kunde göras för att förbättra deras situation. I rapporten Maternal care and mental health 
(Bowlby, 1951) betonades föräldrars betydelse för barns utveckling och de risker som är förenade 
med tidiga separationer och byten av vårdgivare. 

Bowlby arbetade vidare med hur tidiga separationer påverkar små barn, genom att studera barn 
som blev utsatta för separationer i samband med tillfälliga sjukhus och barnhemsvistelser. Detta 
studerades med hjälp av filmkamera. På filmerna kunde man tydligt se hur barn i 1-2års åldern 
påverkades av att bli skilda från sina föräldrar. Dessa filmer fick effekt över hela världen och 
rutiner på t.ex sjukhus ändrades. Tidigare hade man tyckt att det var bättre att föräldrar inte besökte 
sina barn så ofta för de blev ju så oroliga då. Med hjälp av denna forskning förstod man att den 
ilska och förtvivlan som barnen gav utryck för var ett hälsosamt tecken på att barnen hade behov av 
sina föräldrar och att de for väl av att återförenas med föräldrarna även om detta innebar gråt på 
grund av sorg blandad med ilska.
”Det viktiga med att betona anknytningens evolutionsbiologiska bas är att det ger en vetenskapligt  
godtagbar förklarning till varför anknytningsbehovet är så grundläggande” (Broberg m.fl. 2003, s. 
110) 

Anknytningsteorin  anses också vara ”kulturfri” i den bemärkelsen att spädbarn i alla undersökta 
kulturer utvecklar en anknytning till en eller flera vårdare, och att detta sker vid ungerfär samma 
ålder i de undersökta kulturerna enligt Broberg, Almqvist och Tjus (2003). Bowlby påstår att det 
avgörande för barnets utveckling är hur anknytningen utvecklas under de första tre levnadsåren. 
Detta påverkar också barnets förmåga att hantera separationer från vårdnadshavarna i framtiden. 

2.3.1 Anknyningsteorins centrala begrepp

 En trygg bas beskriver två aspekter av förälderns omsorgsförmåga (1) att vara en bas för barnets 
utforskande (2) att utgöra en hamn (”a haven of saftey”) dit barnet kan återvända i händelse av 
upplevt hot eller fara. 

Inre arbetsmodeller beskriver och hjälper barnet att förstå sin omvärld. Modellen ska avbilda 
verkligheten, helt enkelt vara en modell av den, genom att ändra i modellen får jag också en 
uppfattning om vad som kommer att hända i verkligheten. På detta sätt möjliggörs inre 
arbetsmodeller ”experiment i huvudet”. För att en inre arbetsmodell ska kunna vara ett effektivt 
hjälpmedel för barnet i dess samspel med omvärlden, måste den ha en god överensstämmelse med 
verkligheten.
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2.3.2 Olika anknytningsmönster

Mary Ainsworth utvecklade anknytningsteorin med hjälp av intensiva observationer av mödrar och 
spädbarn i åldern 12-18 mån. Denna forskning har visat att anknytningen mellan barn och förälder 
kan beskrivas med hjälp av ett begränsat antal mönster. 
 
Trygg anknytning: - en flexibel balans mellan utforskande och trygghetssökande.

Undvikande anknytning: - betoning av utforskande på bekostnad av upplevd trygghet.

Ambivalent anknytning: - sökande efter trygghet, som inte riktigt lyckas, och går ut över 
möjligheten att utforska världen.

Desorienterad anknytning: - oförmåga att organisera anknytningsrelationen till föräldern på 
grund av att samspelet är reglerat av rädsla.

Broberg, Almqvist och Tjus (2003) menar att betydelsen av den tidiga anknytningen är avgörande 
för den fortsatta utvecklingen hos barnet. De menar dessutom att ett mindre lyhört föräldraskap i 
allmänhet, och omsorgssvikt i synnerhet, under barnets första levnadsår ökar sannolikheten för 
utveckling av otrygg anknytning under barnets andra levnadsår. En otrygg anknytning utgör en 
riskfaktor för olika negativa utfall avseende känslomässig och social utveckling åtminstone under 
förskole - och skolåren. En desorienterad anknytning är en riskfaktor för att utveckla psykisk 
ohälsa senare i livet.

Boberg, Almqvist och Tjus påpekar också att de inre arbetsmodellerna är föränderliga i såväl 
positiv som negativ riktning. De påverkas av barnets samspel med andra människor i och utanför 
familjen under hela uppväxten och även som vuxen.

2.4 Bråkiga Barn
Begreppet bråkiga barn används i vardagliga sammanhang om barn vars beteende utmärker sig av 
något skäl. Orsakerna kan vara många. Barns förmåga att hantera tillvaron i olika situationer kan 
t.ex. skilja sig från ett barn till ett annat. En del barn har lätt för att kontrollera sin ilska, andra har 
inte det. Vissa barn kan tycka att ilska är obehagligt överhuvudtaget, medan andra ser det som 
något självklart och naturligt. Det är avgörande för barnen hur vi vuxna förhåller oss till 
aggression. Detta får stora konsekvenser för barns sätt att uttrycka sin ilska eftersom vi vuxna 
fungerar som förebilder för dem. Broberg, Almqvist och Tjus (2003) menar att aggression kan 
jämföras med rädsla och att båda uppstår när fara hotar och vi behöver försvara oss.

Den nutida forskningen inriktar sig på att undersöka hur både biologiska och sociala faktorer 
samspelar, t.ex vilket temperament barnet har och hur detta förhåller sig till anknytnings- och 
uppfostringsmönster.  Om vi uppskattar ett beteende som aggressivt eller inte beror dels på vår 
egen historia, dels på hur mycket vi vet om den som är aggressiv och även i vilket sammanhang vi 
befinner oss i. Vi kan förhålla oss till aggression på olika sätt beroende på vad som utlöst den. En 
del aggressivitet är mer aktiv till sin karaktär, som när vi försöker hävda oss i grupper eller vinna 
någon fördel. Annan aggressivitet är mer reaktiv, vi blir arga efter att vi blivit hindrade eller nekade 
något, efter att vi förlorat något eller då vi försvarar oss mot ett angrepp (Broberg, Almqvist och 
Tjus, 2003). 

En av de sårbarhetsfaktorer som mest undersökts när det gäller barn med uppförandestörningar är 
temperamentsaspekterna. ”Om barnen som små haft ett ”svårttemperament och varit lättirritabla  
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och svårtröstade är det förknippat med en högre risk för utvecklande av uppförandestörning” 
(Broberg, Almqvist och Tjus, s270, 2003) En annan viktig riskfaktor i detta sammanhang är hur 
föräldrarna tagit hand om sitt barn.

Barn som växer upp i ett hem fyllt med våld och missbruk eller överlever ett krig kan detta påverka 
uppfattningar om rätt och fel och sudda ut gränserna för vad som går an och vad som är 
acceptabelt, menar Dyregrov(1997). Han framhåller vidare att det är bevisat att traumatiska 
situationer under barndomen också kan påverka den biologiska utvecklingen. Detta eftersom 
sådana händelser kan utlösa en överproduktion av olika ämnen, bland annat hormoner, som efter 
längre tid medför permanenta förändringar i de biologiska funktionerna.   

Barn med aggressiva störningar, främst uppförandestörning, har en dålig prognos och är mycket 
svårbehandlade, men det finns effektiva metoder för yngre barn med trotssyndrom. Dessa metoder 
innefattar övning i social problemlösning för barnen kombinerad med föräldra- och lärarträning för 
att kunna hantera barnets beteende. Handlar det om äldre barn är familjebehandling nödvändig, där 
föräldrarna kan få stöd i sin roll som ansvariga vuxna och bland annat träna gränssättning (Broberg, 
Almqvist och Tjus, 2003).

Greene (2003) skriver i sin bok ”Explosiva barn” att han inte tycker att diagnos- kriterierna för 
barn med trotssyndrom gör rättvisa åt det oflexibla och explosiva barnet.  Han menar att kriterierna 
antyder att barnets beteende skulle vara avsiktligt och medvetet, detta menar Greene inte är fallet 
hos särskilt många barn. Han säger också att det är stor skillnad mellan att se på oflexibelt och 
explosivt beteende som ett utvecklingsproblem med grund i hjärnans funktion och att se det som 
planerat, avsiktligt och målmedvetet. Han menar att din (läsarens) tolkning av barnets oflexibla och 
explosiva beteenden kommer att vara sammanlänkat med hur du försöker förändra dessa 
beteenden. Hur du tolkar barnets beteende kommer med andra ord att spegla sig i dina reaktioner. 
Tolkar du barnets beteende som medvetet, planerat, viljestyrt och målmedvetet kan du tycka att 
etiketter som ”envis”, ”manipulerande”, ”krävande”, ”bortskämd”, motsträvig” osv . låter riktiga. 

Greene anser vidare att vanliga strategier för att uppmuntra medgörlighet är att ”sätta gränser” och 
”lära barnet vem som bestämmer” verkar förnuftiga, men att tolka just de här barnens beteende på 
det viset hävdar han är vanligt och ger inte något bra resultat.  Istället gäller det att kunna se dessa 
barns beteende som oplanerat oavsiktligt och att det speglar en utvecklingsförsening i förmågan till 
flexibilitet och frustrationstolerans.    
 
2.5 Skolans ansvar
I skollagens så kallade portalparagraf, (1 kap. 2 § andra stycket) står följande:
”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I  
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd”
(SFS 1985: 1100)

Enligt Persson (2004) är det skolans ansvar att möta elevens svårigheter med pedagogiska, 
organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att svårigheterna reduceras. I lagtexten står inte 
närmare definierat vilka elever som behöver särskilt stöd. I 4 kap. 1§ andra stycket står: Särskilt 
stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.

Det görs ingen skillnad i lagen mellan olika slags svårigheter, inte heller nämns funktionshinder 
eller handikapp. Persson (2004) framhåller vidare att kravet på skolan är ovillkorligt. I de fall en 
elev har svårigheter i skolan skall särskilt stöd ges. I lpo 94 pekas rektor ut som den som har det 
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yttersta ansvaret. Persson (2004) framhäver vidare att det är lagstiftarens mening att överlämna åt 
den enskilda skolan och dess lärare att identifiera de elever som behöver särskilt stöd. Det är alltså i 
första hand elevens möjligheter att nå kunskapsmålen som bedöms och utgör kriterium för om extra 
stöd ska sättas in. Det står också i lagen att särskilt stöd kan ges av andra skäl.

2.5.1 Specialpedagogik

En viktig resurs för skolan i dess ambitioner att leva upp till lagstiftningens målsättning är 
tillgången till specialpedagoger. Kärnan i det specialpedagogiska arbetet utgörs av förebyggande 
arbete. Den innefattar insatser för elever som faller utanför den naturliga variationen av olikheter. 
Detta innebär att specialpedagogen har många varierande problem att hantera, alltifrån 
inlärningssvårigheter till sociala störningar. Persson (2004) menar vidare att det är svårt att försöka 
sig på en generell definition av termen specialpedagogik eller specialpedagogiska behov. Det som 
går att konstatera är att specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga 
pedagogiken inte bedöms räcka till. ”Kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen  
med uppgift att stötta pedagogiken då variation av elevers olikheter medför att den vanliga  
pedagogiken inte räcker till” (Persson, 2004)

Specialpedagogiken bygger på en rad olika discipliner som t.ex psykologi, medicin, sociologi, och 
idéhistoria. En av specialpedagogikens negativa effekter är ofta att det avvikande betonas i sådan 
utsträckning att man inte längre ser barnets resurser. Men samtidigt är det ställt utom allt tvivel att 
specialpedagogiken kräver väldefinierade fackkunskaper utöver de kunskaper som den 
pedagogiska grundutbildningen ger (Amservik, 2005).  

Eftersom specialundervisningen fungerat som ett vid sidan om system parallellt i skolan under så 
lång tid så har kunskapen att möta barns varierade behov i många fall gått förlorad menar Persson 
(2004). ”Tillgång till experter på ”särskilda behov” Har medfört att klasslärare lärt sig att ”tänka  
bort” dessa elever i sin undervisningsplanering”(Persson, 2004)  
 
2.6 En sammanfattande slutsats
För mig har det varit viktigt att titta på vad forskningen säger om barns aggressivitet och vad den 
kan bero på eftersom barn med ett aggressivt beteende oftare än andra hamnar i konflikt med barn 
och vuxna i sin omgivning. Det visade sig att det fanns inget enkelt svar på varför vissa barn blir 
aggressivare än andra.  För ett barn kan det vara hemmiljön, exempelvis föräldrars negativa eller 
ineffektiva uppfostringsmetoder. För ett annat barn kan det vara barnets egna impulser eller brister 
i kognitiv förmåga.(Andershed och Andershed,2005).

Broberg m.fl. (2007) påpekar att vi föds med olika egenskaper och karaktärer och att miljön bidrar 
samtidigt till att dessa skillnader utjämnas eller förstärks. De pekar vidare på några faktorer som 
kan påverka hur barnet utvecklas såsom sårbarhet, riskfaktorer, motståndskraft och friskfaktorer  
utanför barnet. En friskfaktor kan mycket väl vara en välfungerande skola. Detta menar jag ger 
stöd för att kunskaper om konflikthantering i skolan ökar förutsättningarna för att dessa elever ska 
må bra i skolan. 

Greene (2003) säger att barn inte väljer att ha ett häftigt humör och vara trotsiga, inte mer än de 
skulle välja att ha lässvårigheter. Han menar istället att de är försenade i sin utveckling av den 
förmåga som är nödvändig för att kunna vara flexibel och hantera frustration, alternativt ha stora 
svårigheter att använda sig av denna förmåga när de som mest behöver den. Jag tror att om vi kan 
se på dessa barns svårigheter med Greens synsätt så blir vi inte lika fördömande i vårt sätt mot 
dessa barn.  

13



Bowlby visar med sin forskning om anknytningsteorin hur tidiga separationer påverkar små barn. 
Ainsworth vidareutvecklar anknytningsteorin genom ett stort antal observationer av mödrar och 
små barn. Hon finner att anknytningen mellan barn och förälder kan beskrivas med hjälp av ett 
begränsat antal mönster. Genom detta anser jag att hon har visat att goda relationer mellan barn och 
vuxna är av stor betydelse för barns utveckling.

Enligt Almqvist och Tjus, (2003) har barn med aggressiva störningar, främst uppförandestörning en 
dålig prognos och är mycket svårbehandlade, men det finns effektiva metoder för yngre barn med 
trotssyndrom. Dessa metoder innefattar övning i social problemlösning för barnen kombinerad med 
föräldra och lärarträning för att kunna hantera barnets beteende. Social problemlösning kan i min 
värld bl.a vara konstruktiv konflikthantering i skolan. Jag menar att ökar kunskaperna i konstruktiv 
konflikthantering  i skolan och i mitt fall då på fritidshemmen på en skola så förbättrar vi samtidigt 
dessa barns utsatta situation. Skollagen talar bl.a. om att främja elevernas harmoniska utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Jag tror att ökad kunskap om 
konflikthantering medverkar till att främja en harmonisk utveckling för eleverna i skolan.

Persson,(2004) säger att eftersom specialundervisningen fungerat som ett vid sidan om system 
parallellt i skolan under lång tid så har kunskapen att möta barns varierade behov i många fall gått 
förlorad. Detta påstående visar också på att vi alla i skolan behöver öka våra kunskaper om att möta 
barn med speciella behov i skolan. Eftersom det är vanligt att just dessa barn hamnar i konflikt med 
sin omgivning menar jag att vi kan förbättra tillvaron för dem genom att fler i barnets närmiljö blir 
skickliga konflikthanterare.   
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3. Aktionsforskning – ett metodkapitel 
När man skriver en vanlig uppsats blir metodkapitlet vanligen en redovisning och diskussion av 
valet av metoder för insamling av data och hur dessa sedan analyserats. När det gäller aktions-
forskning får metodkapitel ofta en annan och mer komplex utformning. Inom aktionsforskningen 
går det att urskilja både metoder vars syfte var att är att skapa förändringsprocesser och påverka 
tillvaron, och metoder som används för att undersöka dessa förändringsprocesser och deras resultat. 
Detta kapitel kommer att inledas med en beskrivning av aktionsforskningens traditioner, nämligen 
hur mitt eget agerande vid utbildningen av fritidspedagogerna är en del av de processer och de 
sammanhang som studeras. Sedan kommer jag att redovisa hur valet av fokusgruppsamtal både 
kunnat förmedla kunskaper och insikter till arbetsgrupperna med fritidspedagoger samtidigt som 
jag fått del av deras erfarenheter och synpunkter i den dialog som uppstår i fokusgrupperna. För att 
underlätta för läsaren avslutar jag kapitlet med en kort redovisning av hur jag disponerade 
innehållet i fokusgruppsamtalen.    

3.1 Aktionsforskning
Denscombe (2000) menar att aktionsforskningen redan från början varit inställd på att bedriva 
förändringsfrågor och det har fortsatt att vara ett grunddrag hos denna forskningsansats. 
”Aktionsforskning var redan från början engagerad i praktiska frågor – den typ av frågor och  
problem, angelägenheter och behov, som framstod som rutinmässig del av aktiviteterna i ”den 
verkliga världen.”  (a.a. s71)
                                                                      
Tanken med denna typ av forskning är inte att bara öka förståelsen för ett problem som uppstår i 
den dagliga verksamheten, utan också ta sig an problemet och förändra saker, som en del i 
forskningsprocessen, snarare än något som i efterhand blir en slutsats i forskningsresultatet.”…dess 
engagemang i en forskningsprocess där tillämpningen av resultaten och utvärderingen av deras  
inflytande på praktiken blir en del av en cyklisk forskningsprocess.” (Denscombe 2000, s. 71)

3.1.1 Tre infallsvinklar till aktionsforskning
1. Teknisk aktionsforskning syftar till att förbättra effektiviteten i pedagogisk eller 

ledningsmässig verksamhet. Deltagarna handplockas och är mycket beroende av forskaren 
som befrämjare.

2. Praktisk aktionsforskning syftar till – förutom att öka effektiviteten – att befrämja 
deltagarnas förståelse och professionella utveckling. Forskarens roll är att uppmuntra 
deltagarnas praktiska överläggningar och självreflektion.

3. Aktionsforskningen är frigörande när den inte bara syftar till tekniska och praktiska 
förbättringar och deltagarnas ökade förståelse, jämte förändringar inom de existerande 
ramarna och förhållandena, utan också till att förändra de förhållanden i själva systemet 
som hindrar de önskade förbättringarna i systemet/organisationen.

3.2 Aktionsforskning som process
Aktionsforskning kan organiseras på olika sätt, bland annat beroende på graden av inflytande som 
omgivningen förväntas ha på forskningen. En viktig sak att tänka på när man ska bedriva ett 
projektarbete är att ha en projektplan, där det tydligt framgår vilka mål man har, vilket resultat man 
förväntar sig, vilka metoder som ska andvändas, hur lång tid det ska ta i anspråk. Den första 
projektform som Ove Svensson beskriver för oss på föreläsningen (2007-01-07) har styrning 
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uppifrån och drivkraften är ett formellt ansvar. Metodiken består av användning av färdiga 
lösningar. Arenan för dessa projekt är varierande men ledningen är byråkratisk. Tidsperspektivet är 
kort. En annan strategi är aktiveringsstrategin där styrningen av projektet kommer underifrån och 
drivkraften är ett engagemang från en eldsjäl som har många egna lösningar på saker och ting. 
Tidsperspektivet för den här typen av projektarbete är kort till medellång enligt Ove Svensson. 
                                                                 
En tredje strategi som man kan arbeta efter är nätverksstrategin. Där är styrningen mer horisontell, 
drivkraften bygger på gemensamma intressen, metodiken består av kompletterande lösningar. 
Arenan för projekt inom denna strategi kan vara antingen lokal eller regional menar Ove Svensson, 
(2007-01-17).

I mitt fall blev valet av strategi snarast den första, men med inslag av de övriga. Uppdraget till 
förändringsarbetet förankrades hos ledningen. Att jag skulle bidra till öka kunskaperna om 
konflikthantering genom ett antal fokus samtalsgrupper fick jag acceptans för hos ledningen. Jag 
fick dock även samtycke från de personer som skulle delta i fokusgrupperna. Något som var en 
förutsättning för mitt projekt. Min egen relation till deltagarna var närmast kollegial.

3.2.1 Min forskningsprocess

Min forskningsprocess kan beskrivas som utarbetande av plan, förankring av denna hos samtliga 
berörda, genomgång av relevanta teorier och kunskaper för konflikthantering, sammanställning av 
dessa i ett kompendium, spridning av innehållet genom ett antal fokusgruppsamtal, dokumentation 
av deltagarnas åsikter och erfarenheter under fokusgruppssamtalen, uppföljande samtal med 
deltagarna, analys av det insamlade materialet och sammanställning av detta till denna rapport. 

Sammanlagt omfattade aktionsforskningen två grupper med fritidspedagoger. Det var 6-7 individer 
i varje grupp. Tidsåtgången vid varje tillfälle var 90 minuter. För att analysera samtalen i efterhand 
bandades dessa. Analysen sker utifrån en kvalitativ ansats där olika utsagor och påståenden 
kategoriseras innehållsligt. 

3.2.2 För och nackdelar med aktionsforskning

De fördelar som visat sig med denna typ av aktionsforskning är att den tar itu med praktiska 
problem på ett positivt sätt och har en direkt återkoppling från resultaten till praktiken. Det finns 
personliga fördelar för deltagarna, då den medverkar till professionell självutveckling. 

Den här typen av forskning innebär en fortlöpande kedja av utveckling och förändring eftersom 
forskningen bedrivs direkt på arbetsplatsen. Detta har fördelar för företaget/arbetsplatsen i den mån 
forskningen är inriktad på att förbättra eller lösa problem.(Denscombe, 2000).

Det som kan vara negativt är deltagarnas inblandning som begränsar forskarens ramar. Inriktningen 
på arbetsplatsen påverkar resultatets representativitet och minskar möjligheten att generalisera 
resultaten. Att blanda ihop forskning och praktik på detta sätt begränsar möjligheterna till kontroll 
över vilka faktorer som är relevanta för forskningen. Möjligheterna till vad som är etiskt möjligt 
begränsas av forskningens praktiska karaktär. Rätten till forskningsprocessen kan bli en stridsfråga 
i förhållande mellan deltagare och forskare.

Aktionsforskning tenderar att medföra en extra arbetsbörda för deltagarna, oftast i de tidiga 
stadierna innan några fördelar slagit igenom i form av ökad effektivitet. Det är också sannolikt att 
forskningen inte är opartisk och objektiv i sin utformning.
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3.3 Fokusgrupper / gruppintervjuer
”Fokusgrupper består av en liten grupp människor, ofta mellan sex och nio, som har sammanförts  
av en utbildad ”moderator”(forskaren) för att undersöka attityder och åsikter, känslor och idéer  
inom ett speciellt ämnesområde” (Denscombe,s137, 2000).

Det finns några drag som är utmärkande för fokusgruppsamtal så som att moderatorn introducerar 
ett påstående, för att fokusera diskussionen. Moderatorn behöver inte ha en lika neutral roll i 
processen som vid andra intervjutekniker. Ett stort värde sätts på interaktionen inom gruppen som 
ett sätt att hämta information, snarare än att samla in varje enskild individs synpunkt – den 
kollektiva synpunkten har större värde än summan av de enskilda synpunkterna.

Denscombe menar att detta är ett bra sätt att utforska attityder till ämnen som inte är känsliga eller 
kontroversiella. Kvale (1997) menar att den kunskap som förvärvas i ett visst sammanhang inte är 
automatiskt överförbar till eller jämförbar med kunskap från andra liknande sammanhang.

Fokusgrupper kan genom sin oftast relativt informella samtalskaraktär leda till insikter som kanske 
inte skulle ha kommit fram vid vanliga, individuella intervjuer. Mot detta talar svårigheten att 
dokumentera den diskussion som äger rum, då de talande avbryter och talar i munnen på varandra. 
Man måste också vara medveten om att det finns personer som är ovilliga att avslöja sina tankar 
om känsliga, personliga, politiska eller emotionella frågor i andras sällskap. Samtidigt som det 
finns utåtriktade personer som kan dominera förloppet och pressa mer försagda gruppmedlemmar 
att uttrycka åsikter som de inte skulle erkänna privat. Det är moderatorns uppgift att se till att 
sådana saker inte inträffar. (Denscombe, 2000)

Gruppintervjuer kan genomföras med vanligtvis 4 – 6 deltagare, detta återspeglar hur svårt det är 
att få människor att tillsammans diskutera frågor vid ett tillfälle och hur måga röster som kan bidra 
till diskussionen vid en enda intervju. Det är vikigt att tänka på att detta inte är ett tillfälle för 
forskaren att i tur och ordning ställa frågor till deltagarna. Termen grupp är avgörande här, 
eftersom den säger oss att de som deltar i denna intervju interagerar med varandra och att 
diskussionen föregår på gruppnivån.

”Gruppintervjuer har flera fördelar framför individuella intervjuer. Framför allt hjälper de till att  
avslöja konsensusuppfattningar; de kan ge fylligare svar genom att tillåta deltagarna att bemöta 
varandras synpunkter; de kan användas för att verifiera slutsatser från data som har samlats in  
med hjälp av andra metoder; och de kan öka svarens tillförlitlighet”(Lewis, s413, 1992 )     

Mot detta talar risken att med gruppintervjuer ” kväva” vissa synpunkter, speciellt de tysta 
deltagarnas. Det är vanligt att någon kommer att dominera samtalet, medan andra måste kämpa för 
att göra sig hörda. Det är viktigt att vara medveten om att män tenderar att hamna i centrum för 
uppmärksamheten vid gruppdiskussioner medan kvinnors uppfattningar kan ha en tendens att 
förbigås. Det är också möjligt att i gruppintervjuer bara få fram åsikter som är acceptabla för 
gruppen. En annan möjlighet är att om deltagare upptäcker att deras åsikter strider mot gruppens 
uppfattning blir de benägna att tona ner sina åsikter eller hålla tyst. Detta problem finns inte vid 
personliga intervjuer. 

Det är också viktigt i alla forskningssituationer att ha tillstånd eller godkännande från de 
”överordnande instanserna”. Detta är viktigt eftersom de människor som väljs ut oftast är ansvariga 
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inför andra högre upp i beslutshierarkin eller är utsatta och därför ska skyddas av andra ansvariga, 
såsom barn, intellektuellt funktionshindrade människor. De som beviljar tillstånd - företag, 
organisationer och myndigheter - vill naturligtvis veta att undersökningen är seriös. Därför är det 
viktigt att den skriftliga kontakten med vederbörande klart och tydligt redogör för de faktorer som 
kan övertyga vederbörande om att forskaren både är trovärdig och skicklig. Kan forskaren sen 
åberopa lämpliga referenser eller att undersökningen som kommer att genomföras står under en 
lämplig organisations beskydd typ ett universitet ökar trovärdigheten hos forskaren. 

3.4 Genomförandet av fokusgruppsamtalen
Mina avgränsningar i denna uppsats var att jag bara arbetade med två grupper med 
fritidspedagoger. Det var 6-7 individer i varje grupp. Vi diskuterade ämnet konflikthantering i både 
teori och praktik utifrån ett kompendium som jag utarbetat. Ämnet konflikthantering är väldigt stort 
så jag har avgränsat våra diskussioner till att handla om nedanstående punkter.  En grupp arbetar 
med konflikthantering och den andra gruppen har vanlig onsdags konferens. Jag kallar grupperna 
grupp 1 och grupp 2. Tidsåtgång vid varje tillfälle är 90 minuter. För att kunna analysera samtalen i 
efterhand så spelar jag in alla samtalen.

Första tillfället var tanken att vi skulle samtala kring: 
Vad som är grundläggande mänskliga behov och vad som händer om dessa inte uppfylls. Vid detta 
tillfälle har jag också tänkt att vi ska prata om allas lika värde och behovet av en god självkänsla, 
empati (inkännande, medkänsla), se den andra sidans perspektiv, underliggande behov. Jag har 
också tänkt ta upp spiralerna av maktlöshet och kraft. Detta första tillfälle har jag tänkt avsluta med 
ett praktiskt exempel som jag kallar ”Peters dag” (Se kompendiet bilaga 1). 

Andra tillfället var tanken att vi ska samtala kring: ”Konflikttrappan” där man teoretiskt kan se 
hur en konflikt trappas upp. Hur vi hanterar maktkamper och aggressivitet. Hur vi hanterar 
negativa känslor hos oss själva och hos andra. Hur utrycka negativa känslor utan att angripa den 
andra (de andra), det som man kallar jag-budskap eller ”giraffspråk”. Här tittar vi också på, aktivt 
lyssnande, vad som kan vara orsak till att det blir stopp i kommunikationen, tankar kring hur man 
kan hantera känslor, tankar kring hur man kan hantera ovilja hos andra att lösa problemet.

Tredje tillfället var tanken att vi ska samtala kring: 
Jag presenterar några olika konflikthanteringsmetoder såsom, medling, kartläggning och Ross 
Greenes A, B, C-strategier. Vi diskuterar om dessa metoder är användbara i vår verksamhet.  

Fjärde tillfället var tänkt att ägna åt praktisk tillämpning och utvärdering av projektet: 
Övningar såsom rollspel och exempel på hur man kan genomföra en medling och hur en 
kartläggning av en konflikt kan gå till. Vid detta tillfälle gör vi också en skriftlig utvärdering av 
våra möten, så att jag får veta om min hypotes om att fokusgruppsamtal är en bra metod för att 
arbeta med konflikthantering håller eller inte.

3.5 Vad dessa metoder skulle innebära för min studie
Jag menar att aktionsforskning och fokusgruppsamtal ger mig möjligheter att både införa 
konflikthantering som redskap och studera hur detta togs emot av fritidspedagogerna i de båda 
fokusgrupperna  
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Jag tror inte att man kan hantera denna fråga som en ensam forskare med traditionella 
forskningsmetoder. För även om han/hon kommer på en lösning på problemet så återstår arbetet 
med att nå ut i verkligheten med resultatet och få andra att tillämpa det.

Jag menar därför att det borde vara bättre att redan från början befinna sig ute i verkligheten och 
bedriva detta arbete tillsammans med dem som är berörda i detta fall mina kollegor på Villan 
skolan. Jag menar att de metoder som jag valt lämpar sig bra för mitt ändamål. Visst kan man göra 
på något annat sätt och säkert få fram ett intressant resultat. Men jag menar att det är svårare att 
bedriva ett förändringsarbete i skolan med någon annan metod. Aktionsforskning har ju både för 
och nackdelar men möjligheten att kunna förändra under arbetets gång, i stället för att ”problemet” 
bara blir en slutsats i en rapport enligt Denscombe, (2000) känns mer meningsfullt för mig.  
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Kapitel 4. Konflikthantering – metoder, värdegrund 
och teorier

Ett resultat av mitt projekt var sammanställningen av olika teorier och modeller som jag bedömde 
som lämpliga för fritidspedagogernas arbete med konflikthantering. Denna sammanställning låg 
sedan till grund för den utbildning som jag ledde. Jag ville, som nämnts tidigare, även ta reda på 
om Fokusgruppsamtal är en bra metod för att arbeta med konflikthantering och bedriva 
förändringsarbete i skolan. I detta kapitel diskuterar jag både de teorier och modeller som jag valde 
och hur utbildningen av fritidspedagogerna genomfördes.

Fokusgruppsamtalen hade funktionen att skapa en dialog kring konflikthantering, diskutera dess 
värdegrunder och bakomliggande teorier och visa på hur man kan arbeta förebyggande för att skapa 
ett trevligare klimat för alla som vistas på fritidshemmen. Detta att se till allas lika värde och allas 
olika behov, kan låta som självklarheter i vår upplysta värld. Klarar vi av att göra detta i 
verkligheten?  Exemplet Peters dag i kompendiet (bil.1, s 8) ger en bra beskrivning på vad jag 
menar och visar hur svårt detta är.

Resolving Conflict Creatively Program, RCCP, är ett omfattande program för träning i sociala 
färdigheter och konflikthantering. Det startade i USA i början av 1980-talet och det framhålls i 
Bodine och Crawfords ”The handbook of Conflict Resolution Education: A Guide to Building 
Quality Programs in Schools” (1998) som ett föredömligt program för undervisning i 
konfliktlösning. Detta program har Utas Carlsson haft som förebild i sitt doktorsarbete (”Violence 
Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6), 1999). RCCP har 
bland många övningar lanserat föregångaren till ”Peters dag”. 

Denna föregångare handlar om en flicka som antar en ålder som passar eleverna som deltar i 
övningen. Hennes dag är kantad av sänkningar (eng. “put-downs”), precis som Peters. För varje 
sänkning river läraren en bit av ett pappershjärta. Så får eleverna fundera kring vad som händer hos 
den som utsätts för ständiga sänkningar. I övningens andra del får barnen ersätta sänkningarna med 
”lyft” (eng. “put-ups”). Även här finns frågor som eleverna får fundera över efter övningen. 
Utas Carlsson omarbetade övningen för båda könen och olika åldrar för att kunna använda i 
klassundervisningen. Klaus Engell-Nielsen kopplade sedan övningen till metaforen ”krukan”, 
bilden av självkänslan, som Utas Carlsson tagit från Virginia Satir (s 29 ff. ”Familjeliv”, 1975). På 
så sätt fick man ett enklare sätt att demonstrera sänkningar och lyft än att riva sönder ett 
pappershjärta och sedan sätta ihop det igen. 

Jag, har inte använt den här övningen på barn utan i fokusgruppsamtal med Fritidspedagoger. Jag 
har givit dessa en hemläxa att fundera kring: om de träffat någon ”Peter” i sin vardag. Jag fann att 
övningen var effektiv och påverkade pedagogernas tänkande. Det här är exempel på hur sådana här 
övningar i sociala färdigheter vidareutvecklas av olika personer som arbetar med dem. 

Historiskt sett har det förekommit mycket straff i barnuppfostran. Det var inte förrän 1966 som det 
blev olagligt att aga barn i Sverige. Trots det är det många barn som utsätts för misshandel än idag. 
Det är vanligt att föräldrar som känner sig maktlösa ropar efter hårdare tag. I Amerika finns det 
föräldraföreningar som arbetar för tuffare tag mot tonåringar. Deras policy är att dra undan allt stöd 
från det barn som bär sig illa åt eller hamnar i knipa. Den som kommer hem sent kan t.ex. mötas av 
en packad kappsäck utanför en låst dörr (Permer 1989). Jag tror att en hel del av dessa värderingar 
fortfarande lever kvar i vårt samhälle. 
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Jag ska i detta kapitel presentera den värdegrund och de teorier som jag valt att förlita mig på när 
jag genomfört detta projekt. I kapitel 2 har jag tittat på vad forskningen säger om barns 
aggressivitet och vilka riskfaktorer och friskfaktorer som styr barns utveckling och som samtidigt 
visar på ett avancerat samspel mellan arv, miljö och situationella förhållanden. Där menar jag att 
jag funnit stöd för att de metoder som jag valt att arbeta med i detta projekt är användbara.     

Fokusgrupperna bestod av fritidspedagoger från 6 olika fritidshem. Antalet personer i varje grupp 
var 5 - 8 personer. Omfattningen var 4 tillfällen på vardera 1 ½ timme under våren. Jag har 
sammanställt ett kompendium som vi har utgått ifrån i våra fokusgruppsamtal/diskussioner. Till 
varje tillfälle hade kollegerna förberett sig genom att läsa de sidor i kompendiet som vi skulle 
diskutera. Varje tillfälle gick till så att jag gjorde en kort inledning till dagens ämne varefter jag 
lämnade ordet fritt så att kollegorna fick möjlighet att diskutera. Varje tillfälle spelades in, så att jag 
i lugn och ro vid senare tillfälle kunde analysera vad som sagts. Kollegorna informerades om att jag 
spelade in våra samtal. Jag talade också om för dem att jag skulle behandla bandinspelningarna 
konfidentiellt. Kompendiet finns som bilaga 1. Innehållet i kompendiet presenteras i detta 
metodkapitel. Här ska jag också förklara varför jag valt detta material och motivera det.

Detta var vad vi  fokuserade på vid de fyra olika tillfällena:
1. Samtal kring Grundläggande behov, Allas lika värde, Spiralerna maktlöshet och kraft, 

Krukan (Peters dag). Jag valde att börja att prata om detta eftersom jag ville att mina 
kollegor skulle komma in i ett visst sätt att tänka, som innebär att man tar sig bort ifrån att 
tänka vem som har rätt eller fel och vems skuld det är när man ska gå in och hantera en 
konflikt. 

2. Samtal kring hur vi hanterar Maktkamper. Medverkar jag som vuxen till att maktkampen 
växer? Upptrappning och nertrappning av konflikter. Kan jag som vuxen påverka om 
konflikten trappas upp eller ner? 

3. Samtal kring olika metoder att hantera konflikter: Kartläggning, en metod från The 
Conflict Resolution Network, Australien, A,B,C-strategierna (Greene 2003), ett sätt att 
förhålla sig till konflikter med barn  samt Medling en metod att hantera konflikter (Lind 
2001)

4. Praktisk tillämpning av ovanstående metoder, övningar och exempel samt
utvärdering som skedde i form av enkät till deltagarna (bilaga 4).

Idén till detta projekt har jag haft länge. I höstas inspirerades jag av Lena Geijers avhandling 
(Geijer 2003), där hon använt sig av fokusgruppsamtal för att se om alla de personer som är 
inblandade i en utredning kring ett barn som har fått diagnosen dyslexi kan tillföra varandra någon 
värdefull kunskap.  Jag inspirerades av hennes arbetsmetod, eftersom den innebar att man inte bara 
ökade sina egna kunskaper i ämnet, utan samtidigt också bedrev en form av förändringsarbete ute i 
verkligheten. 

4.1 Grundläggande behov
Min idé är att alla konflikter uppstår av att någons grundläggande behov blir kränkta. Den 
australiska gruppen Conflict Resolution Network (CRN) definierar konflikt: “Two or more sets of 
needs pulling in different directions”. Att tänka så istället för att tänka i rätt och fel eller skuld 
öppnar upp för större möjligheter att lösa konflikter där ingen av parterna blir förlorare. 

Detta sätt att tänka härstammar bl a från John W Burton som var australisk delegat vid FN- 
konferensen 1945. Han var chef för det australiska utrikesdepartementet men övergick sedan till 
forskning och undervisning. Han grundade också i London Centret för analys av konflikter 1964. 
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Han har skrivit många böcker om internationella relationer, konflikter och kommunikation. År 
1966 skrev Burton en artikel (Conflict as a Funktion of Change) där han ifrågasatte det traditionella 
tänkandet att människan av naturen är aggressiv och att maktbegär är en allmän och grundläggande 
drift. Burton är företrädare för “Human needs theory”.

Detta är en av Burtons grundtankar. Han skriver att människan har vissa behov som är 
grundläggande. Dessa måste tillfredställas om individen ska utvecklas så att beteendet blir socialt 
anpassat. Människan kan inte acceptera att avstå från att försöka tillfredställa sådana behov som 
erkännande. autonomi, värdighet och gemenskap. Till slut leder kränkningar till våld, som t o m 
blir fysiskt om hon inte ser någon annan utväg. Hon är alltså inte helt anpassningsbar. Burton drar 
ut konsekvenserna av detta och säger att när man väl insett att människan kommer att försöka 
tillfredställa sina grundbehov oberoende av omständigheterna och följderna, ökar ens förståelse av 
konflikter, deras lösning och hur de ska förebyggas. (Burton, 1990 ss 32-33.) 

Ainsworth, som vidareutvecklade Bowlbys forskning om anknytningsteorin, fann att anknytningen 
mellan barn och förälder kan beskrivas med hjälp av ett begränsat antal mönster (se. s 10). Genom 
denna forskning har hon visat att goda relationer mellan barn och vuxna är av stor betydelse för 
barns utveckling. 

Amservik, Ogden & Rygvold (2005) skriver i sin bok ”Barn i behov av särskilt stöd” att man ska 
kunna lägga inlärningsmiljön till rätta för den enskilde eleven både i klassen och i skolan i sin 
helhet.

Människans grundläggande behov, menade redan den kände psykologen Abraham Maslow (1954), 
är medfödda, åtminstone till viss del. Beteenden behöver inte vara det utan kan också vara inlärda 
enligt Utas Carlsson.(2001).

Vilka är då människans grundläggande behov? Enligt Maslow så är det fysiologiska behov, 
trygghetsbehov, kontaktbehov, behov av uppskattning och behov av självförverkligande. I 
Maslows behovshierarki finns fem nivåer ordnade från lägre till högre behov. Ju högre ett behov är 
desto senare dyker det upp i utvecklingen, menar han, men det är också så att ett lägre behov måste 
tillfredställas innan ett högre behov tillåts dyka upp (Permer s 86, 1989).

Det är inte bara Maslow som talar om grundläggande behov. Det är det många forskare som gör 
enligt Utas Carlsson (2001). Maslow menar, som nämnts, att de grundläggande behoven har en 
given rangordning. Detta är det flera forskare som på senare tid har ifrågasatt, bl a Johan Galtung. 
Han menar att föreställningen att de lägre behoven - t ex mat - måste tillfredsällas först innan de 
andra kan komma ifråga kan få avsevärda politiska konsekvenser, eftersom man då kan försumma 
icke materiella behov. Att rangordna de grundläggande behoven är ingen klok idé, men att 
materiella grundbehov måste tillfredställas åtminstone till en viss del för att livet inte ska hotas är 
klart. Detta gäller emellertid också behovet av kärlek och omvårdnad (Utas Carlsson s 30, 2001)  

4.1.1 Hur deltagarna fick teorin om de grundläggande behoven presenterad för 
sig.

Till vårt första möte hade kollegorna fått i uppgift att läsa fram till och med sidan 8 i kompendiet.
Jag inledde detta första möte med att säga: ”Jag tror att en konflikt uppstår när någons 
grundläggande behov blir kränkta” (se bil 1 s 1). .Jag talade om vad som händer om en människa 
inte får sina grundläggande behov tillgodosedda, att man då känner sig missnöjd eller kränkt och att 
detta är en källa till konflikter av olika slag. 
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Galtung (1990) skriver att det viktiga med Human needs theory, som han för övrigt kallar ““basic 
needs approach”, BNA,. är för det första att den hjälper till att prioritera genom att fokusera på det 
som är grundläggande. För det andra, kan det här synsättet ge en mycket rik bild av människan, 
förutsatt att tolkningen inte är för snäv, och för det tredje visar sättet att tänka fram emot en rik och 
öppen agenda för utveckling. Vi måste ta ställning till vad som är viktigt. Hur ska vi kunna 
tillfredställa våra behov utan att skada andra? 

Som ett exempel pratade vi om de platser i välden där det råder svält och att människor där är 
beredda att ta stora risker för att få sitt behov av mat (grundläggande behov) tillfredstält. Detta kan 
skapa stora konflikter mellan de grupper som har mat och de som inte har mat. 

Christopher Mitchell ser på “Human needs theori” som en grund för att uppnå långsiktigt hållbara 
lösningar av konflikter (Utas Carlsson, 2001).

Fler exempel på vad grundläggande behov är, sådan som är mera aktuella i vår närmiljö: Behoven 
av trygghet och säkerhet, kärlek och tillgivenhet och känsla av eget värde, tillhörighet m.fl. Ett 
exempel: Om ett barn ofta ses sitta ensamt och verkar nedstämt säger ”Jag får inte vara med”, kan 
det här naturligtvis vara flera behov som inte är tillfredställda, bland annat behovet av tillhörighet. 
Detta kan då göra att barnet i sin tur blir aggressivt mot andra barn och en konflikt uppstår.  
 
4.2 Spiralerna av kraft och maktlöshet

Här ska jag redovisa hur jag använde mig av, och tolkade, Utas Carlssons spiraler av kraft och 
maktlöshet. Hennes spiraler har att göra med människors föreställningar om direkt och indirekt 
våld på global såväl som på lokal nivå. Den första av hennes spiraler ger en bild av processen vid 
ökande känsla av maktlöshet och den andra en liknande process av växande känslor av personlig 
kraft och förmåga (se bil. 1 s 2). 

Jag har här inspirerats av Utas Carlssons sätt att tänka men gjort en något vidare tolkning av 
spiralerna. Jag har i större utsträckning än vad hon gör tagit in omgivningens tilltro till individen 
där hon talar om erfarenheter. De två spiralerna är varandras motsats och visar på hur vi påverkas 
av vår omgivning.  För att börja med spiralen av kraft till förändring eller förmåga att lösa en 
konflikt:
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 Den positiva spiralen av kraft till förändring

figur.1 Den positiva spiralen av kraft till förändring.

Det är ju så att om du bemöts på ett positivt sätt av personer i din omgivning och de visar att de tror 
på din förmåga, så tenderar du lättare att själv tro på din förmåga. På detta sätt skapas en positiv 
spiral genom att du har en vision av att du genom att uppträda på ett visst sätt kan medverka till en 
lösning på ett problem. Dessa tankar skapar en känsla av kraft som i sin tur hjälper individen att få 
positiva erfarenheter att ett förändrat beteende fungerar. Detta skapar i sin tur en känsla av kraft 
och förmåga.

 ”Om en individ får erfarenheter av att klara sig själv på ett visst område, verkar detta dessutom 
kunna leda till en överspridningseffekt när det gäller såväl de rörelsehindrade som deras  
omsorgspersoner, vilket i sin tur skapar en ökad tro på att det är tillåtet att bete sig självständigt  
även i andra vardagliga situationer” (Amservik m fl, s 287, 2005).

                                       Den negativa spiralen av maktlöshet

figur.2 Den negativa spiralen av maktlöshet.

Men om vi tänker oss det omvända förhållandet att ingen tror på dig och du bemöts på ett negativt 
vis, så blir det ju svårt för dig att ha några visioner om att just du kan göra något åt situationen. 
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Brist på visioner av att just du har någon förmåga eller kunskap till förändring skapar en känsla av 
maktlöshet och passivitet. 

Detta är ett teoretiskt sätt att försöka förklara hur vi påverkas av vår omgivning och givetvis är det 
inte så att vi alltid befinner oss i den ena eller andra spiralen. Det är snarare så att vi befinner oss i 
olika spiraler i olika sammanhang och känner oss mer eller mindre maktlösa.

”Apati, passivitet och känslor av brist på mening avtar när eleverna får goda erfarenheter av egna 
och andras aktiviteter” (Utas Carlsson, 2001).

Gunnar Höistad (1994) skriver i sin bok ”Mobbing” om hur mobbade elever tappar sitt 
människovärde efter en tids trakasserier och tappar då också förmågan att själva göra något åt sin 
situation. De tror inte längre att det går att förändra situationen.   
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4.3 Självkänslan och metaforen ”krukan”
Jag valde att ta med metaforen ”krukan” (se bil. 1, .s 4.) eftersom den visar på ett enkelt sätt att 
förklara vad som menas med självkänsla och hur den påverkas av vår omgivning. Genom att skapa 
en medvetenhet om detta, så påstår jag att det är lättare att verka för ”lyft” än ”sänkningar” (se bil. 
1,  s 8.) 

”Eva trodde att om hon talade illa om alla de andra, skulle hon få den personen på sin sida och få  
henne för sig själv. Resultatet blev naturligtvis det motsatta. Men Eva förstod inte hur fel det var  
att göra så. Hennes avsikt när hon talade illa om andra var inte illvilja, utan längtan efter  
gemenskap och efter att bli accepterad.” (Höistad, s 93, 1994).

Självkänslan hör till de grundläggande behoven. Man kan också kalla det känsla av eget värde, 
eller en god självbild. Det här behovet styr mycket av vårt beteende och har en särskild plats när 
det gäller att skapa goda relationer och ett gott klimat i hem, skola och på arbetet. Om vi känner att 
vår självbild är hotad så försöker vi skydda den och då är det lätt att en konflikt trappas upp. 

Att ha en identitet är så viktigt att man till och med kan försätta sig i en offerroll. Tomrummet är 
det värsta. Vi måste vara någon till varje pris och då gör vi det vi kan bäst. Hur tragiska 
konsekvenser det än får (Höistad, 1994).

Det var Virginia Satir som i början på 1970-talet myntade begreppet ”pot” som Utas Carlsson 
översatt till ”kruka”. 

En person som har hög nivå i sin ”kruka” känner sig älskad och omtyckt, något som i 
förlängningen kan leda till att personen ökar tilltron till sin egen förmåga. Den som har låg nivå i 
sin ”kruka” upplever motsatsen, något som i sin tur kan leda till brist på självtillit. Vi påverkar 
varandras nivåer i krukan och är ansvariga för dem och miljön där vi vistas. Finns det en hierarki? 
Är det någon som trycker ner någon? Bekräftar man och uppskattar varandra? Hur är relationerna 
till vuxna? Behandlas de med respekt och hänsyn? När vi bekräftar varandra och lyssnar på 
varandra på ett bra sätt höjs nivån i den andres kruka, men även nivån i den egna krukan stiger 
eftersom det positiva i att bli sedd och lyssnad till återverkar på dig.  

”….den avgörande faktorn i det som händer både i människors inre och människor emellan är den  
uppfattning om sitt individuella värde som varje person går omkring med – hans gryta”. (Satir, s 
31 1975)

Med hjälp av denna metafor kan jag förklara vad som menas med självkänsla eller en god självbild. 
Genom att på detta sätt beskriva självkänsla kan vi på ett enkelt sätt arbeta med att motverka 
”sänkningar” och mera medvetet verka för ”lyft”. Metaforen ”krukan” hjälper elever och vuxna att 
bli medvetna om hur starkt vi påverkar varandra och hur beroende vi är av varandra (Utas Carlsson, 
2001).  

”Alldeles för många barn och ungdomar har fått erfara att de inte fått någon hjälp i skolan.  
Därför tiger de om sin utsatthet: ”Det är ingen idé att säga något, det händer ju i alla fall  
ingenting.” Om ingen på skolan ser eller vill se hur det är fatt, blir det en bekräftelse på att man 
verkligen är ett mobboffer och detta blir ytterligare ett svek. Dessutom får mobbarna sanktion att  
fortsätta sitt förtryck” (Höistad, s 36, 1994).  
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4.4 Konflikttrappan
Konflikter på olika nivåer i samhället liknar varandra. Orsaker till konflikter på olika nivåer i 
samhället är besläktade, liksom följderna, och hur man ser på och talar om våld.  

En konflikt inträffar när parternas mål och värderingar är oförenliga. Det eftertraktade målet har m 
ed parternas önskningar att göra, något de vill ha materiellt eller inte materiellt. (Galtung1978,s50). 
När man definierar en konflikt kan man utgå ifrån behov enligt Cornelius, Utas Carlsson m.fl. 
Burton har byggt vidare på detta och menar att det är en grundbult i konflikthantering. Konsten är 
att skilja inte förhandlingsbara behov från strategier och taktik. Burton påpekar att medlen ofta 
blandas med målen, något som i sin tur ger upphov till mer långvariga konflikter. Medlen kan vara 
resurser som det är brist på t ex ett stycke mark, medan målet är säkerhet, vilket är ett 
grundläggande behov (Utas Carlsson s.50, 65, 2001). 

Greene skriver i sin bok ”Explosiva barn” (2003) att barnet inte självt väljer att ha ett häftigt humör 
och vara trotsigt. Han framhåller istället att det är försenat i sin utveckling av den förmåga som är 
nödvändig för att kunna vara flexibel och hantera sin frustration.

Hur vi vuxna förhåller oss till aggressioner är avgörande för barns utveckling (Broberg m.fl., 
2003).

Utas Carlsson menar vidare att konflikter uppstår när grundläggande behov inte tillfredställs eller 
hotas. Till skillnad från materiella resurser – som ska tillfredställa materiella behov – är värden som 
trygghet, självkänsla, mening och sammanhang möjliga att öka, därför att här finns inga 
begränsningar, såsom en begränsad budget eller någon begränsad mängd att ta av.

Detta skapar en möjlighet till ”vinna - vinna” lösningar, där alla parter blir nöjda. Ett sätt att 
konstruktivt lösa konflikter kan vara att söka efter underliggande behov och rädslor, för att försöka 
tillfredställa den andra partens behov likväl som sina egna. Ju mer jag ”lyfter” eller bekräftar dig 
desto mer positivt får jag tillbaka av dig, det ät sådant som ”lyfter” och bekräftar mig. 

Konflikttrappan (nedan) var ett sätt att presentera för mina kollegor hur en konflikt kan se ut 
teoretiskt. När man blir medveten om stegen i konflikt på detta sätt ökar förutsättningarna för att 
man själv ska kunna välja om man vill stanna, gå vidare upp eller försöka gå ner.  

Konflikttrappan                                             

figur.3  Konflikttrappan
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4.4.1 Nedtrappning av konflikten, vinna-vinna förhandling.

Det finns många modeller över hur konflikter kan se ut, men jag valde den här för att jag tycker att 
den är tydlig och lättläst. Genom att studera hur en konflikt teoretiskt sett trappas upp, tror jag att 
det blir lättare att bli medveten om sin egen roll i konflikten, något som i sin tur ökar möjligheterna 
för att jag ska kunna medverka till en nedtrappning av konflikten. För att kunna åstadkomma 
nedtrappning av en konflikt är det viktigt att analysera problemet och söka efter underliggande 
behov eller rädslor och skilja dem från positioner, krav och önskemål. Det gäller att både kunna 
berätta och lyssna på varandra för att kunna förstå varandras olika perspektiv. Det är också viktigt 
att inte lägga skulden på någon eller hota, utan bara utrycka sina egna känslor och behov. Försök se 
möjliga lösningar, stryk oacceptabla lösningar, jobba på att hitta en lösning som tillgodoser allas 
djupare behov.  Gör sedan en plan för hur det ska gå till. Bestäm också en tid för uppföljning. 
(Cornelius, H & Faire, Sh, 1996.)

”Grundtanken är att om vi inte får våra känslor bekräftade eller får vara med om att arbeta fram 
våra egna lösningar, så håller vi oss inte heller till de lösningar som någon annan föreslagit.”  
(Lind, s 11, 2001.)

4.5 Aktivt lyssnande
Jag presenterade aktivt lyssnande för mina kollegor som en användbar metod som kan hjälpa till att 
ta udden av många irriterade situationer. Flera kollegor kände till metoden och använde den i sin 
vardag.  

Det hjälper att träna sig själv i aktivt lyssnande och bli medveten om vilket enkelt och bra redskap 
detta är att ta till i situationer som annars lätt kan sluta i en maktkamp mellan barn och vuxna.   
Aktivt lyssnande är i första hand en kontroll att jag har förstått rätt och en bekräftelse på vad den 
andra parten sagt eller menat. 

Det kan då vara bra att parafrasera fakta d v s upprepa vad du har förstått, ” Har jag förstått  
rätt…….”, ”Så du vill gå på festen och din föräldrar vill inte att du ska gå”. När man gör detta så 
värderar man inte det som hänt så som om man säger ”Vilka dumma föräldrar du har som inte  
låter dej gå.” Idén är att man hela tiden bara håller sig till fakta. (Se vidare bil.1 ss 11-12.)    

Aktivt lyssnande innefattar också att återspegla känslor eller reflektera över det som sägs, ”Du 
låter ledsen för att du inte fick gå på festen” och ”Hur känner du när hon säger sådana saker?”

Att lyssna aktivt är en kommunikationsfärdighet som bygger på empati och en förmåga att inte 
döma utan acceptera den andres upplevelse av situationen som sann för henne/honom. 

Aktivt lyssnande är också användbart under samtal där du är en del av konflikten eller har ett 
gemensamt intresse. Detta arbetssätt tillåter dig att kontrollera om du har förstått rätt eller inte och 
öppnar samtidigt en väg för dig att få utrycka ditt perspektiv.

”Dessutom utgör aktivt lyssnande en viktig färdighet vid medling. Ja, man kan säga att det är en 
förutsättning” (Utas Carlsson, s.207, 2001).
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Birgitta Kimber betonar också vikten av att vara en god lyssnare i sitt material ”Livsviktigt” som är 
avsett för skolan.

Ytterligare en användning av aktivt lyssnande är som ”mikrofärdighet” som går snabbt när tiden är 
knapp. Det kan ta udden av vrede och avväpna den som anfaller. Det kan också vara en bra taktik 
för att uppskjuta samtalet till senare. Med barn är detta sätt inte auktoritärt d.v.s. det använder sig 
av makt med inte över och ger snarare än berövar barnet kraft. Detta sätt ger en mjukare öppning 
till disciplinära åtgärder eller till jag-budskap. (Sammanfattning av översättning från CRN, 
Australien, H. Cornelius m.fl.: “Conflict Resolution Skills for the School Community. Inservice 
Trainers´ Manual”, 2:a uppl., 1992.)

För att få fler alternativ till när aktivt lyssnande kan andvändas se bil. 1, ss 11-12. 

4.6 Kommunikation
Att kommunicera med varandra är grunden för att vi ska kunna förstå varandra och kunna leva i 
harmoni med varandra. Många konflikter grundar sig på missförstånd, därför att vi inte lyssnat på 
varandra ordentligt. Man kan inte lösa konflikter om man inte lyssnar på varandra. 

Fleischer och Merrild(2007) skriver i sin bok ”Insikt och beteende på barnets nivå” att ett problem 
kan definieras som en konflikt eller ett motsatsförhållande mellan det som man gör, kan eller har 
och det som man gärna vill uppnå. De menar också att det är viktigt att hjälpa barnen att utveckla 
ett flexibelt tänkande, vilket också Greene (2003) förespråkar.

Kimber (2009) skriver om vikten att använda rätt ord och rätt röstläge när man kommunicerar med 
andra.

Det är ett viktigt grundläggande behov att få bli hörd, sedd och få utrycka sina känslor och sin oro 
(Lind, 2001). 

4.6.1 Några av anledningarna till att det kan gå snett i en kommunikation är:

- Att vi ofta inte ger oss själva eller varandra tillräckligt med tid till att berätta hela historien.
- Att då vi inte alltid lyssnar till oss själva är det naturligtvis inte så lätt att lyssna till någon annan 
heller.
- Att vi ibland tror att vi sagt något, men egentligen bara tänkt det.
- Att vi gissar oss till vad andra menar.

Det är viktigt att tänka på vad som kan orsaka stopp i en kommunikation och därigenom trappa upp 
konflikten istället för att medverka till att trappa ner den och skapa en bra lösning för båda parterna. 
Exempel på vad som kan orsaka stopp i en kommunikation finns i bil 1, s 13.

4.7 Hantering av känslor
Det är viktigt att inte ge efter för sina känslor och inte heller förneka dem. Genom att träna sig till 
att hantera sina känslor konstruktivt kan man skapa rikare relationer. En farlig fallgrop är att barn 
lätt kan få intryck av att förhållningssättet att konstruktivt hantera känslor liknar undvikande av 
känslor. Barnet tror då att man vill att det ska undertrycka sina känslor. Den som får den här 
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uppfattningen kan lätt bli negativ till varje form av träning i konflikthantering. (Utas Carlsson, 
2001.) 

Det är därför redan från början viktigt att hjälpa barnet att utrycka vad det känner utan att ”sänka” 
någon annan. Det kan vara bra att ta några minuter att lugna ner sig och tänka igenom vad som 
hände. Uppmuntra sedan barnet att fundera över: ”Vad kan du göra för att nå det resultat som du  
önskar?” För att undvika att hamna i denna fallgrop (att blanda samman undertryckande av känslor 
med att hantera konflikten så att den inte trappas upp) kan man arbeta med de frågeställningar som 
finns i bil. 1 s 14. tillsammans med barnet. 

”Många mobboffer bagatelliserar sin utsatthet genom att säga: Det är inte så farligt. Det har blivit  
bättre. Detta är oftast ett försvar mot den smärta som denna förnedring innebär. Man måste ju gå  
till skolan, gå till sina plågoandar och riskera att bli utsatt: Därför måste man, för att stå ut,  
stänga in svåra känslor och förneka.” (Höistad,s 37, 1994)

4.7.1 Hantera ovilja hos andra att lösa problemet.

Jag valde att till diskussion i fokusgrupperna ta upp hur man kan hantera ovilja hos andra att lösa 
problemet. Jag tror att ju mera vi pratar om det som är svårt, och ibland känns omöjligt att prata 
om, desto lättare skapar vi vägar till kreativa lösningar. Att hantera ovilja hos andra att lösa 
problemet kan vara mycket svårt.  De frågor som man kan ställa till sig själv för att försöka 
analysera problemet och lättare se sin egen roll i sammanhanget finns i bil., ´ss 15-16. Jag har valt 
att se på detta på samma sätt som Cornelius, H. m.fl. beskriver i sin manual: ”Conflict Resolution: 
An Eight Session Course. Trainers´ Manual.” (1992). 

Greene (2003) skriver att barn inte väljer att ha ett häftigt humör eller vara trotsiga, inte mer än de 
skulle välja att ha läs- och skrivsvårigheter. Han menar istället att de är försenade i sin utveckling 
av den förmåga som är nödvändig för att kunna hantera frustration.

”En förutsättning för problemlösning är förmåga till flexibelt tänkande. Ett sådant krävs i en  
social konflikt där man måste förändra något i situationen eller i sitt eget beteende för att nå det  
önskade resultatet.” (Fleischer, Merrild, 2007.) 

4.7.2 Har de drivit sig själva in i ett hörn? Hur kan jag hjälpa dem ut?

Här kan det vara bra att tänka på Jung och projektionen så att du inte för över dina problem på 
motparten. Enligt Jung är projektion en av våra tidigaste försvarsmekanismer. Med  det  menas att 
man förlägger egna känslor till omgivningen utanför sig själv dvs skyller eller lägger skulden för 
det som skett  på andra t.ex ”Det var han som sa att jag skulle göra så” . På så sätt behöver man inte 
ta ansvar för impulserna (Cederblad, 1992). Jung använde ordet ”Persona” för att beskriva 
medvetna aspekter av personligheten. Dessa kan vara goda eller dåliga – det avgörande är att 
”Persona” är känt för personen. 

”Persona” är lika med min egen självbild: Saker som jag accepterar om mig själv och mina 
medvetna önskningar, känslor, intentioner och uppfattningar. Jung använde termen ”Skugga” för 
att beskriva den okända sidan av vilka vi är. ”Skuggan” kan beskrivas som den sida av mig själv 
som jag ännu inte är redo att lära känna, känslomässiga reaktioner som är alltför smärtsamma för 
att jag helt ska kunna ta till mig dem, anlag, förmågor och talanger som jag inte är redo att 
acceptera eller utrycka. (CRN, Conflict Resolution Network, Australien, www.crnhq.org 
Översättning: Utas Carlsson www.tradet.org/ksa  ).  

30

http://www.crnhq.org/
http://www.tradet.org/ksa


Det kan ju vara så att man får ut mer av att ha problemet kvar än att lösa det t.ex. om man har 
investerat mycket i att ha rätt, att ha sista ordet, eller ta åt sig äran. Om det förhåller sig så att du 
tror att den andres vrede mot dig beror på projektion kan det vara viktigt att känslomässigt kunna ta 
ett steg tillbaka och låta den andra parten få chansen att erkänna vilken del av problemet som är 
dennes. Detta kan innebära att man gör ett fysiskt avstånd till den andra parten. 

Fortsätt att arbeta mot en  egen lösning varigenom man frigör sig och finner lättnad i att man inte är 
ansvarig för en annan person. Har man gjort allt man kan och de har stängt in sig i den smärta som 
det innebär att boxas med sin skugga. Att förlåta andra gör dig fri (se bil. 1, s 16).

4.8 Vilka strategier skulle kunna vara användbara för att lösa 
problemet/konflikten?
I detta projektet har jag valt att fokusera på tre olika sätt att hantera konflikter. Det finns många fler 
sätt, men på grund av den begränsade tid som projektet hade till sitt förfogande avgränsade jag mig 
till dessa metoder. Jag valde dessa metoder för att jag själv är väl förtrogen med dem och har fått 
goda resultat när jag använt mig av dem i mitt arbete i skolan. Dessa tre olika sätt att hantera 
konflikter har det gemensamt att de är processer där ingen behöver ”tappa ansiktet”, utan man kan 
komma ur situationen med hedern och ”ansiktet” i behåll och ligger väl i linje med skolans 
värdegrundsarbete.  

En strategi kan vara att kartlägga konflikten. (Se bil. 1, s 23.)  
Ta fram det ni har gemensamt och de gemensamma fördelarna om konflikten löses.
Etablera engagemang att lösa problemet genom att se till alla iblandades behov och vad de får för 
fördelar om problemet löses. Tydliggör dolda behov.
Var vidsynt när du diskuterar problemet och sätt att lösa det (artikel av Diana Francis årtal saknas).

En annan strategi att lösa konflikten kan vara att använda sig av medling. (Se bil. 1, ss 18-19.) 

Ytterligare en strategi att hantera konflikter när det handlar om barn kan vara att använda sig av 
Greenes A, B, C – strategier. (Se bil. 1, ss 20-22.)

4.9 Barn gör bra om de kan
Greenes strategier hade en självklar plats i detta projekt eftersom jag själv upplevt att jag blivit 
hjälpt av dem i mötet med de barn som lätt blir aggressiva och oflexibla. Detta ville jag naturligtvis 
förmedla till mina kollegor. Greenes tankar om barn och barns svårigheter och att barn gör bra om 
de kan tilltalar mig. Jag menar också att det ligger helt i linje med det synsätt på konflikter som jag 
genom detta projektarbete har försökt att förmedla. 

Barn gör bra om de kan. Det negativa beteendet inträffar när kraven överstiger förmågan skriver 
Greene.
” Det verkar alltså inte särskilt klokt att försöka motivera ett barn att uppvisa ett beteende han för  
närvarande inte är kapabel till. Det kan skapa förutsättningar för, och sedan cementera, ett  
negativt samspelsmönster – vilket är just vad vi inte vill”(Greene, s. 217, 2003).

31



Han menar vidare att de barn som är lättfrustrerade, oflexibla och explosiva har brister i sina 
färdigheter såsom flexibilitet/anpassningsförmåga d.v.s. svårighet att växla från ett tankespår eller 
en aktivitet till en annan. De har också stora svårigheter att tåla frustrationer

Tillsammans med dessa barn uppstår det lätt konflikter och maktkamper. Enligt Greene (2003) 
gäller det att identifiera de färdigheter som behöver tränas och se vilka situationer som utlöser det 
negativa beteendet. När det är gjort gäller det att hjälpa barnet att hantera situationerna och träna 
färdigheterna genom att vara ett hjälp-jag. När det negativa beteendet ändå uppstår, utnyttja dessa 
situationer till att lära känna och förstå barnet. För det finns ingen quick fix! Varje barn är unikt.

 
Barnet behöver inte en vuxen som tillrättavisar dem utan en som visar till rätta. Ett hjälp-jag (en 
frontallob). Det behövs mycket kärlek, tålamod och förståelse. Det finns annars en risk att barnet 
gör negativa saker och blir väldigt utsatt och tappar i status - och självkänsla. Detta förbättrar inte 
beteendet, menar Greene (2003).

4.9.1 Hur gör man för att stödja och träna?

Här gäller det att prioritera. Allt kan inte tränas samtidigt. Välj några få saker.  Säkerhet kommer 
först, när det gäller ett explosivt barn, och det kan hända mycket som kan vara eller bli farligt för 
någon. Du vill något, och barnet vill något annat. Då kan det vara bra att träna sig att tänka utifrån 
Greenes A, B, C – strategier, i boken benämnt som korgar.

Plan A ser till dina (den vuxnes) behov. Barnet får rätta sig efter dig. ”Han gjorde som jag sa”. 
Plan A bör användas sparsamt och endast när det är fara på färde. Jag brukar säga att denna plan 
endast ska användas när det som händer är förknippat med livsfara. ”Vi spelar inte fotboll på 
gatan”.

Plan C ser till barnets behov och önskemål. Barnet får som det vill. ”Jag kommenterade det inte.” 
Observerar att plan C  inte är att ge efter. Ger du efter så har du redan försökt med plan A. Plan C 
innebär att man inte tar striden, i alla fall inte nu, för det finns annat som är viktigare. Den vuxne 
måste alltså veta varför han/hon väljer plan A - vad hindrar att barnet får som det önskar? Varför 
säger jag nej?        
 
Plan B är gränssättning på ett nytt sätt. Vi löser problemet tillsammans. ”Vi redde ut det. Vi löste  
det tillsammans.” Plan B innebär problemlösning i samarbete och ser till allas behov. Den 
identifierar brister i tänkande och tränar konstruktiv konflikthantering som leder till hållbara 
problemlösningar. Den minskar risk för utagerande beteenden och skador. Genom att träna med 
den vuxnes stöd kommer barnet att lära sig klara mer och mer själv (den vuxne lär sig under tiden). 
I denna plan är målet en realistisk överenskommelse som ser till båda parters behov.         

4.9.2 Detta är beståndsdelarna i plan B

Empati och en försäkran att du lyssnar.
Definiera problemet
Invitera till en lösning

Empati

Här gäller det att lugna barnet genom att visa att man vill lyssna och förstå. Det gäller också att se 
till att barnets bekymmer eller problem kommer på bordet. OBS! inte lösningar utan tankar, känslor 
och behov. T.ex. ”Jag hör att du vill…..” ” Tala om för mig så att jag förstår… ” alt. ”så att jag 
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förstår hur du menar”. Den här delen är inte klar förrän du har förstått barnets perspektiv: tankar, 
behov och känslor.

Akut plan B. Förhållningssättet finns där när det händer något. Förebyggande plan B är att 
föredra. Börja med att ta upp en neutral observation. Det kan t.ex. låta: ”Jag har märk att…. Ska vi  
försöka lösa det här problemet så att vi båda blir nöjda?” Greene menar att man förebygger 
genom att ta upp problem i lugn och ro.

Definiera problemet

Här finns det utrymme för dina farhågor och behov, ditt perspektiv som vuxen. Fråga barnet: Vad 
tänker du om det? Definiera problemet så att båda parters perspektiv kommer fram.

Inbjud till problemlösning

Tag gemensamt fram flera förslag som kan göra båda nöjda. Låt barnet först ge förslag på sin 
lösning. Välj en lösning som är realistisk. Du/ni realitetsprövar och du frågar t.ex. ”Tror du att det  
skulle fungera?” eller ”Hur blir det om…..?”  
Kontrollera att förslaget är ömsesidigt godtagbart och realistiskt. Gör ett avtal och följ upp.

4.10 Kartläggning av konflikten
Metoden att kartlägga en konflikt kan vara ett bra sätt att få se andra partens behov som då kan visa 
sig inte alls vara de behov som jag tror. Jag valde att ta med kartläggning som ett sätt att hantera en 
konflikt eftersom jag anser att det  inte är komplicerat utan går snabbt att lära sig. Jag presenterade 
detta sätt för mina kollegor för att ge dem ytterligare ett redskap att handskas med konflikter. Det 
kan vara så att de olika metoderna för att handskas med konflikter passar vid olika tillfällen eller att 
vi som ska handskas med metoderna känner oss mer bekväma med en metod men inte med en 
annan. Jag tror då att man gör ett bättre jobb om man är väl förtrogen med de metoder som man 
använder sig av.  

4.10.1 Kort beskrivning av metoden
 
Gör en cirkel i mitten på pappret, i centrum av denna antecknas problemområdet som ska 
behandlas (se figur.4). Detta ska ske i neutrala termer, som alla kan vara överens om. Det inbjuder 
inte bara till ja- och nejsvar. Tänk på att problemområdet aldrig kan vara en person. 

I den stora cirkeln skrivs namnen på alla som är inblandade i konflikten. Det kan vara enskilda 
personer eller grupper. Skriv sedan ner varje persons behov- det som motiverar honom/henne eller 
dem. 

Skriv sedan ner varje persons eller grupps rädslor/ oro/ bekymmer- det som de vill komma ifrån. 

Var beredd att ändra namnet på ert problemområde om er förståelse växer genom samtalet eller rita 
upp fler kartor som beskriver områden som uppstår.
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Kartläggning

Att läsa kartan 

Se efter:                                                             Tänk över 
Vad har parterna gemensamt                             Vad behöver alla och vad är de rädda eller 
Nya perspektiv och insikter.                               oroliga för?
                                                                            Vad har tidigare inte tagits i beaktande?
                                                                             Vad verkar nu ha blivit tydligare.
Figur.4. Kartläggning.

4.10.2 Att tolka kartan

Hur kan man upptäcka behov? Behov inkluderar intressen, värderingar, förhoppningar, önskningar 
och vilja. Uppmuntra personer att tala om sina behov istället för att  presentera färdiga lösningar. 

Introducera hur man kan tänka om behov: Förklara att vi letar efter en lösning som tillåter alla 
att få så många av sina behov tillgodosedda som möjligt.

Skifta från lösningar till behov: När man frågar människor vad de behöver, svarar många med 
lösningar som de tror är behov, t.ex. ” Jag vill att han ringer till mig när han är sen.” Behovet här 
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kan vara att få veta att det inte har hänt något, att allt är bra. Där finns många varianter av lösningar 
för att möta ett behov. Att ringa när man är sen är bara en av dem.

Fråga varför: När man ber människor att förklarar varför deras lösning är viktig för dem, då visar 
de vanligen sina underliggande behov.

Testa: Använd dig av aktivt lyssnande för att kontrollera vad du har hört och vad du förmodar är 
deras behov. 

Titta efter indikationer: Ifall behoven är svåra att greppa kan det vara till hjälp att fråga vad 
parterna har för önskningar om vad som ska hända. Detta kan kanske senare vara en del av 
lösningen.

Bryt ner i småbitar: Ett komplicerat sammansatt behov (såsom en livsstil) kan man bryta ner i 
mindre delar genom att fråga: Vad rör det sig om?  Vad betyder det för personen i fråga?

Identifiera oro och rädslor: Fråga speciellt efter vad som kommer att hända eller vad som 
kommer att gå fel om inte behovet tillfredställs.

Flytta på fasta positioner: Ifall en person är fast i sin position, hjälp honom att byta. Fråga om det 
finns några omständigheter där hans lösning inte skulle tillfredställa honom eller varför andra 
lösningar inte fungerar för honom. Måla upp ett ”tänk om…..” scenario som kan hjälpa till att finna 
de okända behoven och flytta honom från den aktuella situationen.

Brainstorma behoven: Vad är relevant som skulle kunna vara en del av en god överenskommelse? 
Visa vilka behov som behöver tillgodoses för att vi ska få en överenskommelse som fungerar för 
alla inblandade parter.  

Behov och oro:  Konflikter och förvirring går ofta hand i hand. Att förstå vad som händer är ett 
steg och att kunna se vad som kan göras för att förbättra läget ett annat. Analysen kan fokusera på 
orsakerna till konflikten eller vad som har orsakat den uppkomna situationen eller båda. Man kan 
också oroa sig för vissa delar, fakta eller känslor eller båda delar.

Vad som har hänt förut, eller konfliktens historia, är också viktigt för den framtida lösningen. Att 
ändra fokus från dåtid till nutid och till den närmaste framtiden är också ett stort steg.

En form av analys som ofta kan bygga en bro mellan känslorna och vad som är praktiskt möjligt 
hjälper oss att fokusera på framtiden. Detta är kartläsningsträning som hjälper oss att fokusera på 
vilka behov vi har och vad vi oroar oss för i just den här konflikten.
Översatt från CRN, The Conflikt Resolution Network, Australien, www.crnhq.org
Översättning Anette Rosenberg Kimblad.  

4.11 Medling
Medling är en process där en opartisk tredje part hjälper parterna i en konflikt att komma fram till 
en ömsesidigt godtagbar lösning/överenskommelse. ”Ett tillrättalagt samtalsforum där processen  
är lika viktig som målet”. (Utas Carlsson, 2001)

Enligt svensk ordbok betyder medling att försöka att åstadkomma en överenskommelse eller 
försoning. Enligt Utas Carlsson används inte medling i vissa situationer såsom mobbing, 

35

http://www.crnhq.org/


uppfostran, där tredje part - lärare, förälder, eller annan vuxen - ska säga ifrån angående ett 
kränkande, felaktigt eller ett farligt beteende. Vid medling söker man vinna – vinna lösningar. Med 
detta menar man att båda parter ska vara nöjda med lösningen och ha något att vinna på den (Lind, 
s 6, 2001). Lind menar vidare att det kan vara svårt att finna den här sortens lösningar där alla 
parter blir nöjda, men att det är möjligt. Hon skriver också att dessa lösningar är hållbarare på sikt. 
Lind (2001) talar om medling i skolan som ett sätt att förebygga mobbing och ett sätt att lära ut ett 
positivt sätt att hantera konflikter på.

Det är också viktigt att tänka på att medling inte handlar om vad som är rätt och vad som är fel, 
eller att döma någon eller några. Medlarens roll är att underlätta för parterna så att de kan komma 
till tals med varandra för att själva komma fram till en lösning som är bra för båda parter. Medlaren 
ska inte komma med lösningsförslag. När båda parter når en för dem bra lösning så är det större 
chans att lösningen blir hållbar på lite längre sikt också.  

4.11.1 Medlingsprocessen

Grundreglerna är att: 
                             1. Inte avbryta
                             2. Inte anklaga, inte använda skällsord
                             3. Sekretess
                             4. Söka lösningar

4.11.2.De olika stegen i medling.

1. Vad är problemet: Vad har hänt? Hjälp parterna att skilja fakta från känslor och 
tolkningar. Detta kan göras med hjälp av frågor. Den ena parten först och den andra sedan. 
Medlaren parafraserar (upprepar och återspeglar) mellan varje parts berättelse. Sist 
sammanfattas vad som kommit fram. (Har medlaren lyckats förmedla en objektiv bild och 
samtidigt visat sig vara engagerad för att hjälpa parterna kan dessa lättare hålla sig objektivt 
till fakta, och då kan de också lättare komma överens om vad som hänt.) OBS! Det viktiga 
är inte att få fram någon absolut sanning, utan det är att parterna ska hjälpas åt att bearbeta 
sina känslor.

2. Hur känns det? Något gammalt av betydelse? Liksom förut ena parten först och den andra 
sedan. Medlaren parafraserar för varje part. Medlaren tar här upp likheter som förenar inför 
den punkt där parterna går över från dåtid till nutid och framtid, nämligen 

3. Vad vill du ska hända? Skapa möjligheter problemlösningen.
4. Vad kan du göra? Idéstorm för att få fram lösningsförslag.
5. Välj lösning! Överenskommelse med underskrifter. Det är också bra om det står vem som 

ska göra vad. När? Tid för uppföljning.

Vad kan du lära dig av detta (båda parterna)? Det kan i många fall vara bra att ha en medlare som 
är okänd för parterna (McMahon, 1995, och Maegling gennem dialog. Kompendium från Center 
for konfliktlǿsning, Köpenhamn, 2000). 

4.12 Sammanfattning 
Det urval av metoder, modeller och teorier jag valt motiveras främst ur dess användbarhet i 
fritidspedagogernas praktiska verksamhet. Jag är naturligtvis medveten om att det finns mycket 
mera litteratur skriven i detta ämne än det urval som presenterats. Jag har valt att använda mig av 
dessa författare/forskare dels för att de har en förklaring till varför vissa barn blir aggressiva (den 
första delen av litteratur jag använt), dels för att de ger redskap att hantera konflikter på ett 
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konstruktivt sätt (den andra delen). Jag var också tvungen att begränsa mig i mina val av litteratur 
och försöka hitta en röd tråd i materialet. En annan faktor var att tiden som projektet fick till sitt 
förfogande var begränsad. 

Jag har i denna metodgenomgång velat visa på varifrån jag har fått mina idéer om hur man kan 
tänka kring konflikthantering. Jag ville börja med att ta upp våra grundläggande behov och att det 
är när dessa på något sätt blir kränkta som en konflikt uppstår. Idén med att börja här var att vi 
skulle ta oss ifrån tänkandet i rätt, fel och skuld. Jag har inte hittat någon litteratur som redovisar 
undersökningar som visar att dessa metoder och modeller skulle vara mer framgångsrika än andra. 
Omvänt har jag inte funnit några utvärderingar som förkastar dem. I brist på evidensbaserade 
metoder har jag funnit dessa metoder lovande. 

Begreppet självkänsla är centralt och både Utas Carlsson och Satir visar hur mycket vi påverkar 
varandras självkänsla och hur viktigt det är för självkänslan hur vi bemöter varandra (krukan). Jag 
valde att teoretiskt titta på hur en konflikt är uppbyggd och därigenom bli medveten om mina 
möjligheter att påverka konflikten så att den trappas ner eller upp. Genom den litteratur som jag har 
valt menar jag att jag fått en god inblick i vilka redskap och vilka metoder som kan användas i 
skolan för att kunna se och finna lösningar på en konflikt så att båda parter kan känna sig nöjda (så 
kallat vinna- vinna lösningar) och ingen behöver tappa ansiktet. (Utas Carlsson, 2001; Lind, 2001; 
Greene, 2003; Kimber, 2009). 

Även Fleischer och Merrild (2007) skriver att konflikter består av flera olika steg av händelser. 

Jag ville visa hur vi påverkar varandra både positivt och negativt, att självkänsla inte är något 
konstant utan stiger och sjunker beroende på hur vi blir bemötta av vår omgivning (tänk på 
krukan”).  (Utas Carlsson, 2001). 

Det är många forskare som talar om vikten av att vara en god lyssnare i dessa sammanhang. Jag 
valde CRN:s material eftersom jag tycker att det på ett bra sätt beskriver vad en god lyssnare ska 
göra. CRN (Australien) H. Cornelius m.fl., “Conflict Resolution Skills for the School Community. 
Inservice Trainers´ Manual”, 2:a uppl., 1992).

Jag valde att arbeta med kommunikation, hantering av känslor utifrån CRN:s material som Utas 
Carlsson har översatt till svenska. Detta material påpekar vikten av en god kommunikation och ger 
konkreta exempel på hur man kan gå till väga. 

I detta kapitel har jag också tagit upp tre olika sätt att lösa konflikter. Att jag inte tagit med fler 
beror på att vi hade en begränsad tid till projektet. Jag menar också att det är viktigt att avgränsa sig 
för annars kunde det här projektet ha blivit hur stort som helst. De tre olika sätt att hantera 
konflikter som jag valt att presentera för mina kollegor var Greenes A, B, C-strategier, Medling och 
Kartläggning.     

Genom att sätta ihop ett kompendium till deltagarna i fokusgruppsamtalen var min idé att de lättare 
skulle förstå hur några författare tänker kring konflikthantering, samtidigt som det gav oss en 
utgångspunkt i våra diskussioner.  

37



Kapitel 5. Genomförande av fokusgruppsamtalen
Redan i mitt metodkapitel beskrev jag kortfattat fokusgruppssamtalens innehåll och fokus. När jag 
ser tillbaka på projektets genomförande kan jag konstatera att det enda man vet säkert om ett 
projekt det är att det aldrig blir som man tänkt sig. Fokusgruppsamtalen genomfördes visserligen 
som planerat i två grupper med 6 -7 deltagare i varje grupp, men grupperna kunde inte träffas 
varannan vecka eftersom de också måste planera fritidshemmets barngrupper inför hösten och 
fördela personal på de olika avdelningarna. Detta var negativt för våra fokusgruppsamtal eftersom 
det vid flera tillfällen gick flera veckor mellan våra möten. Det var därför svårt att hålla den röda 
tråden vid liv och komma in i det speciella sätt att tänka som jag ville förmedla. Jag delar inte upp 
resultatredovisningen i grupp ett och grupp två, för jag menar att detta saknar betydelse för 
resultatet eftersom jag inte är ute efter att se om grupperna skiljer sig åt på något vis. Jag vill ju 
veta hur fritidspedagogerna ser på detta ämne. Jag vill också försöka se om vi på detta sätt påverkar 
varandra. Samtidigt vill jag undersöka om fokusgruppsamtal är en bra arbetsmetod för att arbeta 
med konflikthantering i skolan. Min tanke med detta projekt har varit att det i förlängningen skulle 
hjälpa alla de barn som har ett avvikande beteende och ofta kommer i konflikt i skolan.      

 5.1 Första fokusgruppsamtalet 
Jag började med att presentera diskussionsunderlaget (se bilaga 1) som deltagarna fått i förväg. Jag 
berättade också att mycket av materialet hade jag fått av Karin Utas Carlsson, som jag har gått flera 
kurser i konflikthantering för. Utas Carlsson har i sin tur använt sig mycket av det material som hon 
baserar sin avhandling på (“Violence Prevention and Conflict Reslution: A Study of Peace 
Education in Grades 4-6”, 1999). Jag har inte funnit någon motsättning i de modeller för 
konflikthantering som jag studerat förutom att man lägger tyngdpunkten litet olika.  

Deltagarna fick information om att dessa träffar skulle vara grunden till min magisteruppsats i 
handikappvetenskap. Jag var också noga med att berätta att allt som skulle komma att sägas i 
rummet skulle spelas in på min dator för att jag lättare skulle kunna vidarebefordra det till min 
uppsats. Jag sa också att jag kommer att se till att ingen enskild pekas ut och att jag kommer att ta 
med vad som sägs och tycks men inte vem som sagt vad.

Deltagarna hade till detta första samtal blivit ombedda att läsa fram till sidan 8 i kompendiet (se bil. 
1). Utifrån kompendiet, som jag satt ihop, började vi diskutera kring människans grundläggande 
behov och vad som händer om dessa inte tillgodoses. Min övertygelse är att får man inte sina 
grundläggande behov tillgodosedda, så känner man sig missnöjd eller kränkt. Detta är en källa till 
konflikter av olika slag.  Mina kollegor drog snabbt paralleller med olika saker och händelser i 
deras omvärld både lokalt och globalt. 

En kollega reflekterade över konflikten i Kenya, vilka grundläggande behov som man här inte fått 
tillgodosedda som då kan visa sig vara upphov till denna konflikt.

En annan kollega drog paralleller mellan våld i vår närhet och det grundläggande behovet av 
trygghet och säkerhet. Hon reflekterade över vad som händer när ungdomar mördar varandra.  

Jag fick uppfattningen att alla i denna grupp var överens om att det är viktigt att se till våra 
grundläggande mänskliga behov för att vi ska må bra. Vi diskuterade också vilka behov som 
vanligtvis blir kränkta i skolan; behov som tillhörighet, trygghet och säkerhet, känsla av eget värde 
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(identitet), mening och förståelse samt delaktighet. För att tillgodose dessa behov behövs inte mer 
pengar. De kräver inte några kostsamma investeringar. 

Flera av mina kollegor menade att detta var ett intressant sätt att se på konflikter. Om man ser på 
vilka behov de som är inblandade i konflikten har, är det kanske så att behoven är väldigt lika, eller 
så kan det ju visa sig att de går alldeles utmärkt att förena.  Samtidigt blir det på detta sätt lättare att 
komma ifrån sättet att tänka i termer av vem som har rätt eller fel eller vem som bär skulden till det 
som hände.       

Flera kollegor kunde berätta om när de själva blivit kränkta under sin skoltid och att de fortfarande 
kunde minnas känslan när de nu tänkte på det så många år efteråt. 

Jag gick vidare och talade om spiralerna av maktlöshet och kraft. Vi pratade om känslan av 
maktlöshet i relation till våld på lokal och global nivå. Jag har här gjort en något vidare tolkning av 
Utas Carlssons spiraler: Jag tar in omgivningens tilltro till individen där hon talar om erfarenheter. 
Här är det lätt att känna sig liten och maktlös. Det är också lätt att hamna i en spiral (se bil. 1, s 2 
eller kap 4 , ss 23-34 ) där man upplever att ”eftersom det inte gick så bra förra gången så klarar jag 
det inte nu heller”. Men om man istället tänker att ”det här gick ju riktigt bra”, (se bil. s 2 och s 23) 
så blir man mer benägen att tro att man kan och att det lönar sig att göra något. Detta resonemang 
delade mina kollegor med mig. 

Vi talade också på detta stadium om hur viktig en individs omgivning är och om att hur hon/han 
blir bemött är avgörande för hur självkänslan utvecklas. Här drog flera av mina medarbetare 
paralleller till sina egna liv och uppväxtförhållanden som bekräftade detta. En berättade om hur hon 
fortfarande känner sig kränkt av en lärare i skolan som anklagade henne för något som hon inte 
gjort.  En annan berättade om känslan av att inte kunna påverka sin situation i skolan. 

Vi fortsatte diskussionen och kom in på ämnet självkänsla. Jag berättade att jag tycker att 
metaforen krukan är ett bra sätt att se på självkänsla. Den gör det lättare att förstå hur självkänslan 
påverkas av vår omgivning. 

Metaforen krukan och berättelsen om Peters dag (se bil 1, s 8) togs väl emot. Det förelåg dock olika 
tolkningar av Peters situation. Jag presenterade metaforen med hjälp av berättelsen om Peters dag 
där Peter råkar ut för många små sänkningar under hela dagen. Vi diskuterade hur Peter mådde 
efter en sådan här dag. En kollega ansåg att det beror på hur trygg han är i sig själv. En annan 
tyckte att det här som han var med om inte var så farligt. Någon tyckte att ”har man en god 
självkänsla så tål man lite kritik”.  En kollega menade, tvärtom, att får man möta för många kritiska 
människor på en dag så är det lätt att självkänslan dalar. Flera med mig ansåg att detta sätt att 
bemöta Peter är förödande för hans självkänsla.
Här kom också dessa frågor upp : 
Hur märker man att någon har en god självkänsla? 
Om man har god självkänsla tål man mer kritik då?
Kan vi som pedagoger påverka barnens självkänsla? 

Vi såg också på det faktum att om det är många olika människor under dagen som säger många 
små nedsättande saker kan varje sak i sig tyckas inte ha så stor betydelse, men tillsammans blir det 
en hel del. Jag tror att jag med denna historia lyckades visa på att det har stor betydelse hur just jag 
bemöter Peter och vad jag säger i olika situationer. När vi avslutade denna gång bad jag mina 
kollegor att till nästa tillfälle, som vi skulle träffas, fundera på om de mött någon ”Peter” i sin 
vardag.  
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När vi möttes nästa gång inledde jag med att ställa frågan om de mött någon ”Peter”. Majoriteten 
av mina kollegor berättade för mig att de mött en ”Peter” ute i sin verksamhet. Flera av kollegorna 
talade också om att de nu tänkte mer på hur de bemötte honom, t.ex. vad de sa så att de inte sänkte 
honom ännu mera. En kollega sade att efter våra samtal försökte hon ”fylla på krukan” mer, 
uppmuntra, se och bekräfta. En annan kollega sade att hon skulle försöka lyfta honom ännu mer. 

5.2 Andra fokusgruppsamtalet
Till denna gång hade deltagarna i uppgift att läsa sidan 8 - 17 i kompendiet. Jag började med att 
presentera konflikttrappan (se bilaga 1) där tittade vi på vad som sker vid upptrappning av en 
konflikt. Här höll inte alla med mig. Någon tyckte att det finns konflikter som inte följer detta 
mönster och menade att konflikter börjar med en oenighet och sen bara smäller det. 

Flera i personalen menade att ett barns konflikter ofta är av materiell art och påpekade att det inte 
är ett grundläggande behov när barnen kivar eller slåss om saker såsom cyklar, bandyklubbor och 
hopprep. Här pratade vi om att det kanske inte är cykeln som barnet vill ha utan kanske delaktighet 
(grundläggande behov) i leken som är målet. 

Vi talade också om att konflikter kan ha olika dimensioner och att tyngdpunkten i konflikten kan 
variera beroende på att vi har olika värderingar och intressen. Här tog en kollega ett exempel, ”barn 
i kö” och ” Vad gör man när skolpsykologen säger låt ungen stå först”. Detta kan ju bli en konflikt 
för att andra barn tycker att det är orättvist att samma barn ska stå först varje dag. En 
uppfinningsrik kollega sade: ”Han som står först får bära den här” och menade att då får vi se hur 
mycket första platsen betyder. Då valde just detta barn andra platsen i stället. 

Vi ställde oss frågorna: Var startar konflikten? Speciella regler, skapar de konflikter i sig själva? Vi 
har olika behov. Lisa och Kalle har olika förmågor, då är det kanske rättvist när kraven på dem är 
olika. Detta är kanske hänsyn och respekt för barnet och dess förmåga i stället för att alla barn ska 
göra likadant?

Vi fortsatte diskussionerna kring konfliktrappan och var nu på det översta steget: väpnad konflikt 
eller flykt? En kollega hävdade att det är då som barnen slår på varandra medan några andra 
kolleger menade att detta sker redan på steget för öppen fientlighet. En annan kollega tyckte sig se 
konflikttrappan tydligare nu och menade att stegen oftast finns där mer eller mindre tydligt. 
Ytterligare en annan kollega påpekade att vuxna kan göra konflikter djupare genom sitt agerande 
och menade också att det finns en rädsla för att lägga sig i en konflikt och på så sätt göra den större 
än den var från början (upptrappning). Flera kollegor pratade om att det finns en osäkerhet i när det 
är läge att lägga sig i en konflikt och när det inte är det. Vilka konflikter ska jag som pedagog ta i?

Jag pratade om att tänka bort ifrån rätt och fel och inte skuldbelägga någon utan istället försöka 
analysera problemet och söka efter underliggande behov och rädslor så att en nedtrappning av 
konflikten kan bli möjlig. Jag anknöt till spiralerna av kraft till förändring och hur vi påverkas av 
känslan av maktlöshet och känslan av kraft och förmåga (se ss 23-24). Kan jag lyckas att ta mig in i 
den goda spiralen och tro på min förmåga, blir jag mera benägen att arbeta för att de konflikter som 
uppstår får en för alla acceptabel lösning. På så sätt skapas möjligheter istället för svårigheter.

Här föreslog en kollega att man skulle kunna filma varandra i olika situationer för att bli mera 
medveten om varför jag lyckades/misslyckades. Det blev bra, eller inte så bra. Hon menade vidare 
att vi har en bild av hur vi uppfattar oss själva och det är ju inte säkert att andra uppfattar mig på 
samma sätt. Hon trodde att detta skulle öka vår självinsikt, att vi på detta sätt lättare skulle se hur 
andra uppfattar oss. 

40



Jag berättade om när jag arbetade med ett barn med autism och blev handledd av en specialpedagog 
som filmade mig. Det visade sig att jag i min iver att hjälpa detta barn aldrig stannade upp och 
lyssnade till hennes behov. Jag gjorde en tolkning av hennes gnäll och gjorde så att hon skulle bli 
nöjd. Då visade mig specialpedagogen, genom att låta mig se filmen, vad som var tokigt med detta. 
Flickan fick ju aldrig en chans att visa eller träna sig i att påkalla hjälp. På detta sätt fick jag lära 
mig hur jag kunde hjälpa barnet till att bli mera självständigt. 

Vi talade vidare om empati och om att förmågan till empati inte alltid finns där. Jag berättade om 
en pojke som hela tiden gick före sina kamrater i kön och tyckte att det var rätt. Han tyckte att det 
kändes bra att göra så. När han och jag pratade om detta, visade det sig att han inte hade en tanke 
på vad den kille, som han ställde sig framför, kände. Det förändrades när vi ritade upp situationen 
och han fick i uppgift att sätta sig in i hur den kille, som hela tiden hamnade sist, upplevde 
situationen.

Vi diskuterade nertrappning av konflikter (se bilaga1 s ). Någon sade: ”Allt som står på pappret  
gör inte jag” medan andra påpekade: ” Det gör du nog visst för vi lyssnar ju till problemet och 
försöker att hitta acceptabla lösningar.” ”Att göra upp en plan behöver faktiskt inte vara så  
avancerat.” ”Att följa upp känns viktigt.

En kollega berättade att de jobbat med aktivt lyssnande som en metod. Hon sa att hon brukar 
upprepa (parafrasera) vad barnen berättar för att kontrollera att hon uppfattat rätt samtidigt som hon 
enar parterna så att de är överens om händelseförloppet. 

Det fördes också en diskussion om hur många barn det är rimligt att ha i en barngrupp. Ingen ville 
säga ett specifikt antal utan man hävdade att det beror mycket på individerna i gruppen. Flera 
kunde tänka sig färre barn i en grupp om det fanns barn i behov av speciellt stöd där. Flera kollegor 
menade också att 2:or kräver mindre omsorg än 6-åringar.  Alla var överens om att mycket 
personalförändringar också försvårar arbetet med konflikthantering därför att det tar tid att lära 
känna varandra. Det tar också mycket tid i anspråk att kollegor emellan prata om vilka regler som 
ska gälla. 

Vi talade om att barn har för lite tid till fri lek och att många barn har väldigt mycket organiserade 
aktiviteter. De flesta barn är på fritids på eftermiddagen, så det finns inte så stora möjligheter för 
grupplekar på hemmaplan. Alla fritidspedagogerna var överens om att den fria leken är viktig för 
barnens sociala och emotionella utveckling.

Vi gick vidare och talade om vad som kan orsaka stopp i en kommunikation. Här kom vi in på vad 
man kan göra om ena parten inte tycker att vi har ett problem. Jag menade att det faktiskt kan vara 
så, att den som säger att den inte har ett problem är inne i spiralen av maktlöshet (se s 24) och 
därför inte kan se att det är någon mening med att prata utan kanske tror att problemet bara blir 
större om man pratar om det. En annan kollega påpekade att det kan också vara så att det ena barnet 
känner sig hotat av det andra och därför håller tyst. Ytterligare en anledning kan vara att barnet 
känner sig dömt på förhand och inte ser någon mening med att prata.

I dessa lägen menade flera kollegor att det kan vara bra att prata med varje barn enskilt, så att de 
inte känner sig hotade av varandra och vågar tala om vad som hände. Det kan ju också vara så att 
känslorna är väldigt upprörda,  och då kan det vara bra med en time out och prata lite senare om 
vad som hände.
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5.3 Tredje fokusgruppsamtalet
Vi började denna gång med att tala om känslor och hur man kan hantera dem (se bil. 1, s 14). Vi 
pratade om vad man kan inrikta sig på för att skapa bättre relationer. Det gäller att inte klandra eller 
straffa. Det är viktigt att kunna berätta hur jag känner det, utan att klandra den andra. Vi pratade 
också om att det är viktigt att försöka se sin egen del i problemet. En kollega menade att då krävs 
det att man får distans till problemet.

Diskussionen gick vidare och vi talade om olika lugna - ner - mig tekniker, såsom att räkna till tio, 
ta en paus, dra ett djupt andetag osv….. Vi pratade om att ta kontroll över situationen och flera 
kollegor med mig menade att när du reagerar med ilska uppfattar barnet inte alltid att du som vuxen 
har kontroll över situationen. En kollega tyckte att det är bra att tänka: ”Vad är det som jag vill ha 
ut av den här situationen”. 

Flera av mina kolleger höll med mig när jag sade att det kan vara viktigt att skilja på ilska och 
bestämdhet. Att säga ifrån på ett bestämt sätt utan att visa någon ilska kan ibland ge en bättre 
effekt, samtidigt som det sänder ut signalen till barnet att man har kontroll över situationen. Flera 
menade att det är svårt att inte visa känslor, och då speciellt ilska, om det är ett barn som är oerhört 
provocerande. Vi pratade i detta skede om att det är skillnad mellan att sätta gränser och att lösa en 
konflikt. En kollega ansåg att man sätter tydligare gränser genom att höja rösten och visa att man är 
arg.

Vi återvände i vår diskussion till hur ovilja hos andra att lösa problemet kan hanteras. Ibland kan 
det vara bra att fundera över vad jag gjorde och hur jag använde min kraft. Vem äger problemet? 
Är det bara jag som stör mig på det här? Jag förstår att du är arg, men det blir väl inte bättre av att 
du skriker åt mig. Att hålla kvar lugnet i en situation som denna, menade flera kollegor, är svårt, 
och det är speciellt svårt när man blir provocerad.

En bra fråga att ställa är Vad var det som hände? Vi kom gemensamt fram till att det är viktigt att 
inte skuldbelägga någon och tala om vem som har rätt eller fel. Vi var också överens om att det är 
viktigt att inte få vinna-förlora situationer eftersom sådana leder till att antingen tappar barnet 
ansiktet eller så kan det sola sig i den andres misslyckande.  

När barnet beter sig på ett sätt som man upplever störande är det viktigt att inte skälla på barnet. 
Det gäller att inte uppmärksamma det negativa för att inte befästa det istället gör man klokt i att 
fokusera på det positiva i situationen.(Wadström, 2004)

En kollega sade att vissa barn får i gång en, och då är det svårt att inte hota med att gör du inte det 
så får du inte detta. Hon menade vidare att det är väldigt lätt att hamna i denna fallgrop om man är 
under tidspress. Flera kollegor påpekade att det är lätt att komma i hotsituationer när man ska sätta 
gränser.

Vi kom också in på att det är viktigt att lära känna sina egna reaktioner. Vi kom fram till att om jag 
som personal blir sårad och rädd i en situation blir det mycket svårare för mig att klara av 
situationen på ett bra sätt. Detta, menade de flesta, är trots allt enklare på jobbet än vad det är 
hemma privat.

Vi gick vidare i vårt kompendium och hade nu kommit fram till den delen som innehåller några 
förslag på metoder att använda vid hantering av konflikter i skolan. Vi började med att prata om 
medling, vad som kan vara viktigt att tänka på och vad som kan vara svårt. Vi talade om medlarens 
roll, att det är viktigt att medlaren talar om reglerna för hur medlingen ska gå till. Vi talade också 

42



om hur viktigt det är att medlaren är absolut neutral och inte på något sätt avslöjar om hon/han har 
någon uppfattning om vems ”felet” är. Vi talade om vad som händer med ”Putte” om han får skuld 
för något som han inte gjort. Det kan ju vara så att ”Putte” ställer till mycket och får skuld för 
mycket. Det är viktigt för hans självkänsla och tro på vuxenvärlden att han inte blir dömd på 
förhand, speciellt för saker som han inte är skyldig till. Blir han det är risken väldigt stor att han 
tycker att det spelar inte någon roll vad jag gör för jag får ju ”ta skiten” ändå. 

Vi sade också att om man möter barn förutsättningslöst utan förutfattade meningar om vad som 
hände och vem som är skuld till det hela, är det mycket lättare att få reda på sanningen, och barnen 
känner en mening med att vara uppriktiga och tycker då inte att de behöver försvara sitt beteende.
Om jag däremot går ut och skuldbelägger barnen för vad de gjort så försöker de försvara sig och 
kämpar med att göra sig bättre än vad de är och tillstår naturligtvis inte att de har gjort något som 
inte var bra.

En kollega påpekade att det kan vara så att i en situation är det ett barn som är väldigt viljestarkt 
och ett som är svagt och inte så bra på att uttrycka sig. Då kan det vara bra att börja med att prata 
med ett barn i taget, så att det svagare barnet får en chans och vågar säga vad det känner. En 
kollega menade att i en del medlingar mellan barn har barnen svårt att komma på egna 
lösningsförslag. Vi pratade då om hur man kan göra för att hjälpa till när det handlar om yngre barn 
som inte varit med om detta tidigare. Då kan man som medlare lägga lösningsförslag om man är 
noga med att stämma av med parterna att det är okej att man gör det. Likaså gäller det att stämma 
av att lösningsförslaget är okej med alla inblandade parter. Alla var överens om att en uppföljning 
av problemet/konflikten är viktig.

En kollega berättade om att hon upplevde att många barn är sådana ovänner att gnistorna ryker. Går 
en personal in och pratar med barnen, blir de bästa vänner som om det aldrig hade varit någon 
konflikt. Hon menade att många barns häftiga i sitt humör. Hon påpekade vidare att det kan hända 
att när personal går in för att prata med barnen gaddar de i stället ihop sig mot personalen. Hon 
ansåg att det är lättast att lösa konflikter mellan barn som är jämnstarka.

De barn som är oflexibla och explosiva måste man ha under mer uppsikt eftersom de styrs av 
impulser. Vi kom här in på Ross Greenes A, B, C- strategier och hur man kan använda dem i sitt 
dagliga arbete. Jag berättade om att Greenes grundinställning är att barn gör bra om de kan och att 
det är brister i barnets färdigheter när det inte går bra. Vi pratade om att med hjälp av detta synsätt 
är det lättare att möta de explosiva och oflexibla barnen. Här följer en förklaring av strategierna för 
att underlätta för läsaren. Detta finns utförligare förklarat på sid 30 – 31. 

Strategi A. Där är det den vuxne som bestämmer. Här är ett NEJ ett NEJ och inte förhandlingsbart. 
Hit hör farliga beteenden, det vill säga sådant som kan skada barnet och andra människor eller djur 
eller egendom.

Strategi B går ju precis som medling ut på att förhandla sig fram till en lösning som parterna finner 
är bra och kan känna sig nöjda med. Här får barnet träna sig i att motivera varför det vill detta, eller 
varför är det så viktigt att få just detta just nu. Här är dialogen mellan barnet och den vuxne 
betydelsefull.  Det är viktigt att träna sig i att lyssna på varandra. 

Strategi C är den strategi som tillgodoser barnets behov. Barnet får som det vill. Det blir ingen 
diskussion. Här kommenterar man inte beteenden utan struntar i dem just nu. Om du har tänkt dig 
något annat än det som barnet önskar ska du inte nämna det.

När vi talade om Greenes strategier var det flera kolleger som trodde att strategi C är att släppa 
efter, medan jag framhöll att då har du först försökt med strategi A och låtit den glida över i C. Det 

43



är du som vuxen som väljer strategi C. Detta är ett medvetet val för att få stopp på beteenden som 
är avsedda att skapa reaktioner hos personalen. Uteblir reaktionen får ju beteendet inte någon 
effekt. Flera i kollegiet menade också att det är svårt att jobba på ett sådant sätt när man bara är en 
lärare i ett klassrum. En kollega ansåg att det nog är hög tid att titta på om vi kan arbeta annorlunda 
i arbetslagen för att utnyttja personalen på ett annat sätt. En annan kollega påpekade att det är stor 
skillnad beroende på vilken roll jag har i skolan. Alla var överens om att en gemensam syn på saker 
och ting är viktig men att det är svårt att skapa denna gemensamma syn eftersom vi har så lite 
gemensam tid.

En kollega uttryckte en oro över att föräldrar använder fel plan vid fel tillfälle och låter barnet göra 
som det vill eller tvärtom säger nej till allting.

Enligt Andershed och Andershed (2005) har det visat sig att föräldrar till barn med normbrytanden 
beteende är mer inkonsekventa och hårdare i sin disciplin än föräldrar till barn utan normbrytanden 
beteende. Detta påtalar också Broberg m.fl. (2003) i sin bok ”Klinisk barnpsykologi”.

Flera kollegor var eniga om att man ibland måste få hjälp utifrån t.ex. med extra resurs till gruppen. 
Detta är inte bara en hjälp till ”Putte” utan kan också vara en hjälp till gruppen.

Barn med aggressiva störningar, främst uppförandestörning, har en dålig prognos och är mycket 
svårbehandlade men det finns effektiva metoder för yngre barn med trotssyndrom. Dessa metoder 
innefattar övning i social problemlösning för barnen kombinerad med föräldra- och lärarträning för 
att kunna hantera barnets beteende. (Broberg m.fl., 2003)

Att få möjlighet att reflektera över sin situation är ett bra sätt att komma vidare. Flera kollegor 
utryckte att de kände en stor osäkerhet i hur mycket  man ska ta i och vad  man ska lämna. En 
annan kollega menade att det är personalens uppgift att se och bedöma vad som ska tas i. En 
kollega ansåg att det ibland kan vara bra att avdramatisera och inte göra så stor sak av det hela. 
Alla menade att det var viktigt att vi hjälper barnen att hantera sina konflikter på ett bra sätt, men 
att det inte alltid finns tid till detta. 

Vi gick vidare och tittade på hur man kan kartlägga en konflikt (se bil. 1). Jag var noga med att 
berätta för deltagarna att det aldrig kan vara en person i mitten (se s 32) och att en person aldrig 
kan vara ett problem. Däremot kan ett beteende vara det. Jag föreslog att vi skulle ta en konflikt 
och se om vi kunde kartlägga den. Det var alla med på. 

Vi valde ”vår” konflikt om badet på skolan.
Det har varit en konflikt mellan lärare och fritidspedagoger på skolan om vem som ska åka och 
bada med barnen. I fritidspedagogerna tjänst ingår att samverka med skolan ett visst antal timmar 
varje vecka beroende på tjänstegrad. I gruppen fritidspedagoger finns många olika specialintressen 
som skulle kunna vara till nytta för skolan, såsom musik, drama, bild m.m. 

Vi skrev då badet i mitten på pappret (se skiss i kompendiet) och sedan tittade vi på vilka som var 
inblandade. Vi skrev inga namn utan bara yrkeskategorier såsom lärare och fritidspedagog. 

Vi tittade på lärarens behov eller vad vi trodde var lärarens oro, intressen och behov, såsom 
halvklasstimmar för att kunna jobba med läsinlärning. Vi tittade också på hennes oro som vi då 
trodde var att hon inte fick några halvklasstimmar och därigenom sämre möjlighet till att lästräna 
med barnen. 

Sedan gick vi över och tittade på vad som var fritidspedagogens oro, intressen, behov. 
Fritidspedagogerna menade att badtiden inte var bra  eftersom den fritidspedagog som badade med 
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barnen inte kunde vara på plats när fritids öppnar på eftermiddagen.Gruppen menade att det är av 
stor betydelse att personal är på plats när fritids öppnar kl. 12.50 och kan ta emot barnen. Gruppen 
ansåg att det är svårt för fritidspedagogen att ta lunchrast just vid denna tid när alla barnen kommer 
från skolan. Vi tittade också på vad som var fritidpedagogens oro. Gruppen ansåg att eftersom 
fritidspedagogen i exemplet inte hade någon simtränarutbildning var hon orolig för att inte klara 
uppdraget. Hon kände oro över att inte ha gått en aktuell förstahjälpenkurs, och dessutom var hon 
orolig för att tappa kontrollen över vilka barn som var på fritids på eftermiddagen eftersom man 
som personal skulle komma tillbaka till fritids efter det att fritids börjat sin verksamhet på 
eftermiddagen.  

Flera kollegor tyckte att detta kändes som ett bra sätt att se på ett problem, eftersom alla inblandade 
parter får samma chans att prata om sina behov och sin oro. Genom att göra en kartläggning 
tydliggör vi för varandra våra olika behov, vilket i sin tur innebär att parterna lättare kan nå fram 
till en lösning som tillgodoser allas behov. Detta, i sin tur, bäddar för att lösningen blir hållbar även 
på sikt. En kollega påpekade att det ibland kan vara svårt att uttrycka vilka behov man har, att det 
kan vara svårt att sätta ord på dem. En annan kollega menade att detta sätt att se på en konflikt kan 
vara utmärkt när man har en grupp med tjejer som inte kommer överens eller är taskiga mot 
varandra. Man kan tydliggöra vad det är som sker och vad de gör mot varandra. En annan menade 
att det kanske blir tydligare att se sin roll i det hela.

En fritidspedagog föreslog att vi skulle ansöka om pengar för att arbeta i ett projekt och ställde 
frågan: ”Vad tror ni att vi får pengar till: om vi ansöker om att skapa ett fredstänkande hos barnen 
eller en hållbar utveckling av miljön?” De flesta menade att det är miljön som är på modet just nu.

5.4 Fjärde fokusgruppsamtalet
Den här gången hade jag tänkt mig att vi skulle ägna oss åt praktiska exempel, såsom att rollspela 
en medling av en konflikt och att kartlägga en annan konflikt. Jag hade också tänkt mig att vi skulle 
hinna med en utvärdering av fokusgruppsamtalen. 

När vi startade den här gången var oron i personalgruppen stor eftersom det var förändringar på 
gång inför hösten. Flera i personalen visste inte på vilken avdelning de skulle arbeta kommande 
höst eller med vilka barn de skulle arbeta. Det fanns ett stort behov av få prata om sin oro och sina 
behov inför den här omorganisationen. Vi skulle ha ett kvällsmöte med lärarna, och oron var stor 
över vad detta möte skulle komma att innehålla. Diskussionerna var livliga och viljan att försöka att 
komma fram till vad som är fritidspedagogens roll i skolan stor, för vi tycktes ha utvecklats till 
skolans mångsysslare. Det gick inte att genomföra något arbete av praktisk natur i gruppen. Det var 
inte möjligt för mig att få igång något rollspel denna dag.  

Vi såg lite mera på hur en kartläggning kan se ut. Vi sa exempel på vad behov och oro kan vara. Vi 
tittade också på hur man formulerar problemet. Diskussionen gick vidare, och många menade att 
kartläggning kanske är en metod som vi kan använda på skolan för att lösa de problem som uppstår 
när man arbetar i stora personalgrupper med olika uppdrag.        

Jag hade också med mig den litteratur som jag använt mig av i denna uppsats, så att deltagarna fick 
möjlighet att ta del av den.
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Kapitel 6. Resultat, analys och diskussion 
Fokusgrupperna upplevdes som stimulerande av fritidspedagogerna. I detta kapitel diskuteras hur 
de såg på de modeller, teorier och resonemang som presenterades under fokussamtalen. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. 

6.1 Fritidspedagogernas arbetssätt förändras
Min hypotes om att fokusgruppsamtal var ett bra sätt att implementera arbetsmetoder för 
konflikthantering bland fritidspedagogerna på skolan verkar lovande. Men underlaget är för litet för 
att man ska kunna säkerställa resultatet eftersom de metoder som använts inte vilar på någon 
tidigare evidens. Anledningen till att jag valt att inte redovisa hur många av fritidspedagogerna som 
ställer sig bakom de olika åsikterna eller påståendena är att jag vill hålla på sekretessen, så att ingen 
känner sig utpekad. 

Flera fritidspedagoger sade sig ha ändrat sitt sätt att tänka i konfliktsituationer, några sade att de 
inte hade ändrat sitt sätt att tänka och ytterligare några sade sig inte veta. Här följer ett par 
kommentarer från kollegorna.

- Att inte låta mig provoceras och försöka att visa ett lugnt yttre.
- Skillnaden mellan konflikthantering och gränssättning har jag inte sett så tydligt innan.

Konflikthantering har upplevts som ett mycket angeläget ämne att arbeta kring och diskutera, något 
som också flera av mina kolleger skriver i sina utvärderingar. Om jag skulle göra om projektet 
skulle jag ta in fler möjligheter till att praktiskt träna på de olika metoderna att hantera konflikter 
som jag föreslagit i kompendiet: medling, Greenes A, B. C- strategier och kartläggning av en 
konflikt. Detta framkom också som ett önskemål i utvärderingarna. Det var också min plan att 
arbeta praktiskt vid fjärde tillfället men på grund av rådande förhållande på skolan vid detta 
fokusgruppsamtal gick det inte. (se, sid 44 )  

6.2 Metoden med fokusgrupper visar sig vara framgångsrik
Flera fritidspedagoger menar att metoden med fokusgrupper för implementering av nya metoder 
och arbetssätt var givande även om några ibland upplevt den som tidskrävande. 

- Alltid intressant att få nya infallsvinklar, diskutera med kollegor och reflektera.
- Bra med små grupper, men nackdelen är att det har blivit oreda på personalmötena eftersom 

vi aldrig är alla samtidigt.
- Bra material att arbeta efter, sitta i smågrupper, intressant och viktigt
- Mindre bra tidpunkten, dels konferens tiden och dels vårterminen det kändes splittrat
- Tidskrävande och personalkrävande, men delar av det kommer jag säkert att använda.
- Bra att prata kring ämnet – viktigt ämne
- Bra att lära sig metoder som konfliktkartan
- Önskvärt att deltagarna själv fick komma fram till vissa insikter, du kan ju redan så mycket 

och berättar gärna om olika händelser.
- Förutom att det tagit tid av konferensen, så är det ett bra sätt att arbeta på   

Det största hindret för fokusgruppssamtal på arbetsplatsen verkar vara den tidspress som många 
fritidspedagoger upplever. De återkom under fokusgrupperna till frågor som: Hur mycket ska vi 
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hinna med? Blir vi klara innan mellanmål? Är det läge att göra detta precis när vi ska gå och äta? 
Klarar barnen av att hantera situation själva? Hur mår Kalle? 

Fritidshemmen har i dag ofta stora barngrupper på 40 – 50 barn. Då kan det vara svårt att hinna 
med att se vad som händer i varenda hörna. Det är också svårt att hinna med att prata med alla barn 
varje dag. Fritidspedagogens dilemma är att försöka räcka till för alla och både hinna hjälpa till att 
lösa konflikter och erbjuda en trevlig eftermiddagsverksamhet med ett bra innehåll. En uppgift som 
konkurrerar med internutbildning och personalutveckling av det här slaget.

6.3 Grundläggande behov
Jag tror att konflikter som uppstår beror på att någons grundläggande behov blir kränkta eller 
upplevs hotade. Denna ståndpunkt delar jag med flera forskare så som Burton, Utas Carlsson, 
Galtung, Fisher och Ury, Cornelius och Faire m.fl. Genom att tänka så här i stället för i rätt och fel 
och skuld ökar möjligheterna för att lösa en konflikt så att parterna känner sig nöjda. En nöjd part 
har lättare att hålla sig till ett avtal/lösning än en part som känner missnöje eller skuld. (Lind, 2001) 

Desmond Tutu menar:
”Vi blir mänskliga i relation till andra människor. Individer är beroende av andra människor för  
att få sina behov av kärlek, tillhörighet, bekräftelse och mening uppfyllda. För detta måste de  
uppfylla andras behov” (Utas Carlsson s 32, 2001).

När vi pratade om detta så drog mina kolleger snabbt paralleller till aktuella konflikter ute i 
världen. Mina kollegor kunde också se att detta sätt att tänka fungerar på alla nivåer i samhället.

Jag fick uppfattningen att alla som deltog i fokusgrupperna var överens med mig och delade min 
åsikt att det är viktigt att se till allas grundläggande behov för att vi ska kunna må bra. Vi kom fram 
till att de behov som vanligtvis blir kränkta i skolan är tillhörighet, trygghet, säkerhet, känsla av 
eget värde (identitet), mening och förståelse samt delaktighet. Vi kom gemensamt fram till att för 
att tillgodose dessa behov behövs inga pengar, och de kräver heller inte några kostsamma 
investeringar.

Vi kom ganska fort ner till vår egen lilla värld, skolan. Flera kollegor kunde berätta om när de 
själva blivit kränkta under sin skoltid och att de fortfarande kunde erfara känslan när de tänkte på 
det. Detta, tycker jag, visar hur viktigt detta arbete är.  Jag menar att med ökad kunskap i detta 
ämne skulle kanske inte såren bli så djupa att de sitter kvar ända upp i vuxen ålder. 

När en konflikt uppstår, och barnen är osams, kan pedagogen försöka se till barnens behov istället 
för vem som har rätt eller fel och ställa frågan: ”Vad var det som hände?” Barnen berättar då 
eftersom ingen av dem känner skuld när frågan ställs så. Detta gör att konflikten lättare kan få en 
lösning som alla inblandade kan acceptera. Lind (2001) säger att om parterna har varit med och 
utarbetat lösningen på problemet har de mycket lättare att hålla sig till den, och problemet har 
också en större chans att få en långsiktig lösning.

6.4 Spiralerna av kraft och maktlöshet 
Vi talade om vad som händer om man hamnar i den ena eller den andra spiralen. Man växlar 
mellan dessa i livet beroende på vilken situationen man befinner sig i. Vi samtalade om vilka 
konsekvenser som kan uppstå beroende på vilken spiral man befinner dig i. Barn med en trygg 
tillvaro, som har goda erfarenheter, kan påverka och ändra på det som de menar eller känner är 
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tokigt. (Se den positiva spiralen s 23.) Vi var överens om att om ett barn hamnar i den negativa 
spiralen så kan det vara svårt för barnet att själv, med egen kraft, ta sig ur den, eftersom barnet då 
inte tror att det kan förändra sin situation.  Detta kan vara förklaringen till varför barn som mobbas, 
eller på annat sätt far illa i skolan, inte försöker förändra sin situation. De tror helt enkelt inte att det 
är möjligt. (Se den negativa spiralen s.24) 

”Den miljö som barnet möter kan också understödja eller motverka barnets genetiskt betingade  
benägenheter eller känsligheter.” (Andershed och Andershed, s 69, 2005.)

”Apati, passivitet och känslor av brist på mening avtar när eleverna får goda erfarenheter av egna 
och andras aktiviteter.” (Utas Carlsson, s 140, 2001.)

Gunnar Höistad (1994) skriver i sin bok ”Mobbing” om hur barn som blir mobbade tiger om sin 
situation. Han menar att barnen tiger för att de upplever att de inte får någon hjälp av skolan. Han 
skriver också att många mobboffer bagatelliserar sin utsatthet genom att säga ”Det är inte så 
farligt. Det har blivit bättre.” Detta är ett försvar mot den smärta som denna förnedring innebär. 
Man måste ju gå till skolan, gå till sina plågoandar och riskera att bli utsatt. Därför måste man, för 
att stå ut, stänga in alla svåra känslor och förneka. 

6.5 Självkänslan och metaforen ”krukan”
Självkänslan eller känslan av eget värde påverkar hur vi regerar och agerar i olika situationer. Detta 
skriver Satir  (1975) i sin bok: Familjeliv eller om man vill bli en bättre förälder. Hon menar att 
utifrån de erfarenheter som hon gjort både professionellt och privat så är hon övertygad om att den 
avgörande faktorn i det som händer i människors inre och människor emellan är den uppfattning 
om sitt individuella värde som varje person går omkring med - ”sin kruka”. Genom att skapa denna 
metafor (krukan) blev det möjligt att prata om vad självkänsla är och hur den påverkas av 
omgivningen. (Se bil. 1 s.4 )  

Metaforen krukan och berättelsen om Peter togs väl emot. Berättelsen är från början avsedd att 
användas på barn (se s,20). Jag har här prövat historien på vuxna och gett dem i uppdrag att finna 
en ”Peter” i sin vardag.  Det kom dock fram olika tolkningar av Peters situation. Jag presenterade 
metaforen med hjälp av en berättelse om Peters dag (se bilaga 1 s 8) där Peter råkar ut för många 
små sänkningar/missöden under hela dagen. Vi diskuterade hur Peter mådde efter en sådan här dag. 
En kollega ansåg att det berodde på hur trygg han var i sig själv. En annan tyckte att det här var väl 
inte så farligt medan flera med mig menade att detta sätt att bemöta Peter är förödande för hans 
självkänsla. 

Vi konstaterade att om det är många människor under dagen som säger olika små nedsättande 
saker, där varje sak i sig kan tyckas inte vara så stor, blir det tillsammans en hel del. Jag tror att jag 
med denna historia lyckades visa på att det har stor betydelse hur just jag bemöter ”Peter”, vad jag 
säger i olika situationer. När vi avslutade denna gång bad jag mina kollegor att till nästa tillfälle vi 
skulle träffas fundera på om de mött någon ”Peter” i sin vardag. Jag tror också att det är lättare att 
leta utifrån en övning och för att inte känna att man gjort fel. Här handlar det också om att kunna se 
att min lilla kommentar till Peter har stor betydelse och bli medveten om hur Peter känner sig om 
han får många nedsättande kommentarer på en dag. Gunnar Höistad (1994) skriver i sin bok 
mobbing att om ett utsatt barn inte tror på sin förmåga att förändra sin situation talar de inte om den 
och de  söker inte heller hjälp från andra.

Nästa gång inledde jag med att ställa frågan, om de mött någon ”Peter”. Majoriteten av mina 
kolleger berättade för mig att de mött en ”Peter” ute i sin verksamhet. Flera av kollegorna talade 
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också om att de nu tänker mer på hur de bemöter honom, t.ex. vad de säger, så att de inte sänker 
honom ännu mera. En kollega sade att efter våra samtal så försökte hon ”fylla på krukan” mer, 
uppmuntra, se och bekräfta. En annan kollega sade att hon skulle försöka ”lyfta” honom ännu mer. 
Detta menar jag talar för att vi behöver bli ännu mera uppmärksamma på hur vi bemöter varandra 
och att det som kan tyckas betydelselöst och oskyldigt för en människa  kan sätta djupa spår i 
någon annan. Detta kändes som en viktig övning eftersom vi fick en mycket bra diskussion kring 
vad vi menar med självkänsla och hur vi kan påverka den.

6.6 Konflikttrappan
Konflikttrappan behandlar konflikter ur ett teoretiskt perspektiv (se bil. 1.s 9). Den känns inte så 
hotande för den enskilde individen att samtala kring som att diskutera en faktisk konflikt. Den visar 
också på att konflikter på olika nivåer i samhället påminner om varandra och att det är samma 
känslor som styr konflikterna på alla nivåer från makro-  till mikronivå. Genom att bli medveten 
om detta, så tror jag att varje enskild individ har större möjligheter att påverka utgången av de 
konflikter som han/hon hamnar i. Här är det ingen som behöver känna sig träffad, och vi kan lyfta 
diskussionen till vad som händer när en konflikt uppstår och hur konflikten steg för steg trappas 
upp. Detta, menar jag, sker mer eller mindre medvetet från de inblandade parterna. Jag hävdar att 
kunskapen om hur en konflikt trappas upp teoretiskt skapar ett mera medvetet sätt att hantera 
situationer i verkligheten. Individen kan själv bestämma hur långt upp i ”trappan” hon  vill gå eller 
när hon bestämmer sig för att stanna, eller till och med medverka till att trappa ner konflikten. 

Diskussionerna kring konflikttrappan rörde sig om huruvida barnen hinner med alla stegen innan 
det smäller. Jag, å min sida, ansåg att det inte alltid är så att vi vuxna ser hela konflikten. Vi ser ofta 
bara slutet på den. En kollega sade att på steget öppen fientlighet är fighten igång mellan barnen. 
Jag menade däremot att redan när promenaden börjat uppför trappan är fighten i gång, även om den 
inte tagit sig fysiska uttryck ännu. Jag påpekade också att konflikten oftast är lättare att stoppa och 
reda ut innan problemet blivit för stort och parterna kommit längre upp i ”trappan” (se bil. 1 s 9). 

En kollega påstod att de flesta av barnens konflikter är av materiell art. Hon menade då att om 
konflikten gäller en cykel eller bandyklubba handlar det inte om något annat än att barnet vill ha 
saken. 

Här påpekade en annan att det kanske inte är själva cykeln som barnet vill ha, utan att det är ett sätt 
att visa att han vill vara med i leken. Detta, tycker jag, visar på hur viktigt det är att vi 
kommunicerar med barnen på ett bra sätt, och verkligen försöker att förstå vad det är som barnet 
vill och inte bara tolkar vad vi tror att det vill.  

Människan försöker tillfredsställa grundbehoven oberoende av omständigheter och kostnader. 
Detta är en av Burtons grundtankar. Han menar att människan har vissa behov som är 
grundläggande och som måste tillfredsställas om individen ska utvecklas så att beteendet blir 
socialt anpassat. Han menar vidare att det finns en gräns för vad varje  individ är beredd att stå ut 
med, innan han/hon tar till våld och trappar upp konflikten. Vi är alltså inte helt anpassningsbara. 
Med hjälp av detta synsätt anser jag att man ökar förståelsen av hur och varför konflikter uppstår.
(Burton,1990)

Greene (2003) menar att det är brister i barnets förmåga som många gånger orsakar att  konflikter 
uppstår. 
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Jag menar att genom att studera konflikttrappan och bli medveten om de olika stegen så blir det 
lättare att identifiera konfliktens nivå och avgöra om jag som pedagog ska ingripa eller om barnen 
kan klara av den själva.

6.7 Nedtrappning av konflikten
Vi talade om vad var och en kan göra för att medverka till att en konflikt trappas ner. Som underlag 
för diskussionen hade vi pappret i kompendiet som heter:

Nedtrappning av konflikten, vinna - vinna förhandling. (Se bil. 1, s  10.)

Här kom vi gemensamt fram till att det är viktigt att inte skuldbelägga något barn och absolut inte 
tänka i termerna vem som har rätt eller vem som har fel. Det skapar inga bra lösningar, eftersom 
man då får vinnare och förlorare vilket i sin tur gör att barnen ser på varandra som vinnare och 
förlorare. Jag ser en stor risk i att barnen värderar varandra utifrån detta och då inte blir jämlika i 
skolan. Vi pratade också om att det är viktigt att lära känna sina egna reaktioner och bli medveten 
om sina egna behov. Först då blir det kanske möjligt att också se till motpartens behov och oro, så 
att konflikten kan lösas i en vinna – vinna lösning. Vi samtalade om att det är viktigt att följa upp 
hur det blev och höra efter så att alla inblandade parter är nöjda med lösningen. 

Greene (2003)  skriver att barn som av utvecklingsmässiga skäl har en nedsatt förmåga till 
flexibilitet och frustrationstolerans kan sakna förmåga: 

1.  Hantera de känslor som följer med frustration på ett sådant sätt att de förmår tänka klart.
2.  Snabbt växla från sin egen dagordning till sina föräldrars eller pedagogers, även när de står 

inför tydliga konsekvenser. 

De barn som har svårt för att uppfatta och eller anpassa sig till de ofta outtalade reglerna för social 
samvaro får ofta en svår skoltid med många törnar. I värsta fall läggs här också grunden för ett 
livslångt utanförskap där den egna självvärderingen hålls uppe av en negativ identitet som 
misslyckad eller rebell (Broberg m.fl. 2003)

Vi pratade även om att vuxna kan göra konflikten värre genom sitt agerande, såsom att använda 
argument som orsakar stopp i kommunikationen (se bil. 1, s 13). Flera av mina kolleger menade att 
det finns en rädsla för att ta i vissa konflikter, i tron att uppmärksammar man dem blir de större.

”Grundtanken är att om vi inte får våra känslor bekräftade eller får vara med om att arbeta fram 
våra egna lösningar, så håller vi oss inte heller till de lösningar som någon annan föreslagit.”  
(Lind, s 11, 2001.)

Ett sätt att medverka till nedtrappning av en konflikt är att använda sig av aktivt lyssnande påpekar 
Utas Carlsson, (2001).

6.8 Aktivt lyssnande
Vi har flera gånger tidigare berört hur viktig lyssnandets konst är. Aktivt lyssnande innebär att man 
återspeglar (parafraserar) och kontrollerar att man uppfattat fakta och känslor rätt. Utas Carlsson, 
(2001) skriver att om man medvetandegör barnen vad bra och dåligt lyssnande innebär så att deras 
förmåga att lyssna ska ökar och att de får lära sig metodiken i aktivt lyssnande för att kunna 
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utnyttja den för att, undvika missförstånd, inleda nedtrappning av konflikter och bekräfta sina 
kamrater och andra personer.

Jag uppfattade det som att mina kolleger var väl förtrogna med hur en aktiv lyssnare bör agera. Vi 
diskuterade aktivt lyssnande utifrån sid. 11 i kompendiet  Här talade vi om att vi nog inte alltid är 
så bra på att lyssna, och att det inte beror på att vi inte vill utan att det ofta är på grund av tidspress. 
Skolan är väldigt inrutad i lektion, rast och lunch, och flera av mina kollegor menade att det då kan 
vara svårt att vara en aktiv lyssnare. Fritids är visserligen friare till sin form än skolan, men 
eftersom barnantalet oftast är mer än dubbelt så stort som i en klass blir det ändå svårt att få tiden 
att räcka till, påpekade flera av mina kollegor.

En kollega talade om att hon ofta parafraserar när barnen berättar vad som hänt för henne och att 
hon anser att det är ett bra sätt att kommunicera tillbaka till barnen vad hon har förstått av historien. 
Hon menade vidare att på detta sätt kan hon också hjälpa barnen att enas om vad det var som hände 
och hur det gick till.

Aktivt lyssnande kan ske mycket snabbt och fungera som uppmuntran och bekräftelse att barnet 
blivit hört och därmed stärka självkänslan (höja nivån i krukan). Aktivt lyssnande en viktig 
färdighet vid medling, det är en förutsättning i all konflikthantering.(Utas Carlsson, 2001) 

Birgitta Kimber talar i sitt material ”Livsviktigt” om hur viktigt det är att barnen lär sig att använda 
lyssnarposition.

6.9 Kommunikation
Kommunikationens betydelse som källa till konflikter, men också som medel att hantera dessa, 
framhölls av flera kollegor. Vi pratade om vad som kan orsaka stopp i kommunikationen och till 
och med skapa en upptrappning av konflikten. Vi kom överens om att många konflikter uppstår på 
grund av missförstånd och att vi många gånger är för dåliga på att kommunicera med varandra. 

Det är, enligt Lind (2001), ett viktigt grundläggande behov att få bli hörd, sedd och få utrycka sina 
känslor och sin oro. Utas Carlsson (2001) menar också att det är viktigt att tänka på vad som kan 
orsaka stopp i en kommunikation. Vi diskuterade detta i grupperna, och alla höll med om att de 
exempel som finns i kompendiet kan medverka till ett stopp i en kommunikation och orsaka en 
upptrappning av en konflikt. Flera kollegor drog paralleller till sina eget liv och visade på exempel 
i listan Stopp i kommunikationen (se bil. 1, s 13) och berättade om situationer då konflikter trappats 
upp. 

”Det är vitigt för ett barn att få reaktioner på sina försök till kommunikation, att få erfara att  
språket har ett kommunikativt värde” (Amservik mfl.. 2005).

6.10 Hantering av känslor
När vi talade om att hantera känslor så utgick vi från kompendiet och de sidor som handlar om att 
hantera känslor. Vi pratade om vad som är bra att inrikta sig på när man ska delge andra sina 
känslor (se bil. 1, s 14). Flera av mina kolleger menade att detta inte är så lätt att genomföra i 
verkligheten.
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”det är svårt att föreställa sig hur ett barn aktivt skulle kunna ”ryka i dina kedjor” eller ”trycka  
på den rätta knappen” när han inte tänker rationellt mitt i frustrationen. Det är ännu svårare att  
förstå varför ett barn avsiktligt skulle uppföra sig på ett sätt som får andra människor att svara på 
ett sätt som gör honom olycklig.” (Greene,s 28, 2003)

Greene påpekar också att det finns barn som har en begränsad repertoar av ”känsloord” kan de 
istället använda andra ord när de är frustrerade, t.ex ”Jag hatar dig”, ”Håll käften”, ”lämna mig 
ifred” eller ännu värre ord.
Vi samtalade om vad man kan göra för att skapa bättre relationer genom att inte klandra eller 
straffa. Det är också viktigt att berätta hur jag känner det utan att klandra den andra. Vi pratade om 
att det är viktigt att försöka se sin egen del i problemet. En kollega menade att då krävs det att man 
får distans till problemet. 

Diskussionen gick vidare och vi pratade om olika lugna - ner - mig tekniker, såsom att räkna till tio, 
ta en paus, dra ett djupt andetag osv….. 

Kimber (2009) pratar också i sitt material: Livsviktigt, om att det är viktigt för barnet att ha en bra 
lugna ner sig teknik.  

Vi talade om att ta kontroll över situationen och att barnet inte alltid uppfattar att du har kontroll 
över situationen om du som vuxen reagerar med ilska. 

En kollega påpekade att det är bra att tänka: ”Vad är det som jag vill ha ut av den här 
situationen?” Ibland, när barnet söker en reaktion hos en vuxen, kan det vara bra att inte reagera 
med att skälla på barnet, för då får ju barnet inte den uppmärksamhet för sitt beteende som det 
önskat. En kollega skrev i utvärderingen att hon förändrat sitt sätt att tänka när hon hamnar i en 
konflikt och inte låter sig provoceras, utan visar upp ett lugnt yttre.  

Greene (2003) menar att din tolkning av barnets oflexibla och explosiva beteenden kommer att vara 
sammanlänkat med hur du försöker förändra dessa beteenden. Hur du tolkar barnets beteende 
kommer med andra ord att avspegla sig i dina reaktioner.

Jag sade att i detta läge kan det vara bra att försöka föra över uppmärksamhet på de saker som är 
positiva, så att barnet får positiv uppmärksamhet i stället. En kollega menade att vissa barn får i 
gång en och då är det svårt att inte hota och säga t.ex. gör du inte det så får du inte det. Hon 
påpekade vidare att det är väldigt lätt att hamna i denna fallgrop om man är under tidspress. Flera 
kolleger tyckte att det är lätt att komma i hot-situationer när man ska sätta gränser.  

6.11 Hantera ovilja hos andra att lösa problemet
Vi återvände i vår diskussion till hur ovilja hos andra att lösa problemet kan hanteras. Ibland kan 
det vara bra att fundera över vad jag gjorde och hur jag använde min kraft. Vem äger problemet? 
Är det bara jag som stör mig på det här? Jag förstår att du är arg, men det blir inte bättre av att du 
skriker åt mig. Att hålla kvar lugnet i en situation som denna, menade flera kollegor, var svårt, och 
det är speciellt svårt när man blir provocerad. 

Vi talade också om vilka orsaker som kan ligga bakom om ena parten säger sig inte ha ett problem. 
Flera kolleger menade att det kan bero på att barnet inte ser någon mening med att prata utan bara 
tror att problemet blir värre då.(se s.28-29). En annan kollega påpekade att det kan bero på att 
barnet känner sig hotat av motparten. 
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Utas Carlsson (2001) skriver att ett syfte med att träna barnen i konstruktiv konflikthantering är att 
ge barnen redskap att handskas med sina känslor, särskilt vrede och besvikelse, på ett sådant sätt att 
dessa får utlopp utan att de ger bränsle till upptrappning av konflikten. Hon anser vidare att 
härigenom kommer en process som är positiv för alla parter till stånd.
6.12 Barn gör bra om de kan 
I likhet med vad som framhålls i Ross W Greenes (2003) ”Explosiva barn” var vi i fokusgrupperna 
överens om att de barn som är oflexibla och explosiva måste kontrolleras eftersom de styrs av 
impulser. Vi kom här in på att prata om Ross Greenes A, B, C- strategier och hur man kan använda 
dem i sitt dagliga arbete. Jag talade också om att Greenes grundinställning är att barn gör bra om 
de kan och att det är brister i barnets färdigheter när det inte går bra. Vi samtalade kring att det med 
hjälp av detta synsätt är lättare att möta de explosiva och utagerande barnen.  

Vi hade tyvärr för lite tid för att kunna fördjupa oss i Greenes teorier. Vi pratade och resonerade 
lite om A, B, C-strategiena för att deltagarna skulle få en bild av hur de kan hjälpa ett explosivt 
barn. Vi hann inte tillägna oss detta sätt att arbeta. Men jag upplevde att det i gruppen fanns ett 
stort intresse för arbetssättet.

6.13 Kartläggning av en konflikt
Jag berättade först lite om hur man kartlägger en konflikt: vad man ska ta hänsyn till, hur man tar 
reda på vilka behov parterna har och vad parterna är oroliga för. (Se bil. s 23.)     

Vi behövde ett praktiskt exempel. Gruppen funderade, och jag föreslog att vi skulle titta på ”vår 
konflikt” om badet. Det tyckte alla var en bra idé, så vi gjorde det. I detta arbetsexempel gick vi 
inte ut till de olika yrkesgrupperna och tog reda på deras behov och oro. Meningen med denna 
övning var att lära sig hur man kan kartlägga en konflikt. Det gällde att tillägna sig tekniken för att 
man skulle kunna använda sig av den i sin vardag. Exemplet var fantiserat ihop av 
fritidspedagogerna.     

Vi delade inte in kartan i personer denna gång utan vi lät de olika yrkeskategorierna stå på 
personernas plats på kartan. På så sätt försökte vi föreställa oss vilka olika behov och vilken oro 
som fanns hos de olika yrkesgrupperna. Genom att försöka sätta oss in i de olika yrkesgruppernas 
behov fick vi en bild av hur olika behoven kan se ut. Detta kan, i sin tur, hjälpa oss att öka 
förståelsen för de yrkesgrupperna.  När vi kommit så här långt kunde man se att såväl behoven som 
oron var olika i yrkeskategorierna i vårt exempel. Flera av mina kollegor menade att med hjälp av 
kartläggning av ett problem eller en konflikt blir det tydligare vad parterna behöver och därigenom 
lättare att finna lösningar som båda parter kan acceptera. 

Det här tog flera av mina kolleger fasta på och menade att detta är ett redskap som vi kan använda 
oss av i skolan både bland vuxna och bland barnen. (Se kartläggning ss 32-34.)   

6.14 Medling
Medling visade sig vara den metod som de flesta kände till. Vi diskuterade vad som är viktigt att 
tänka på när man medlar i en konflikt. Vi pratade också om hur viktigt det är att medlaren inte tar 
ställning för någon part för att inte tappa i tillit hos någon av parterna. En kollega menade att 
medling fungerar bra bland de yngre barnen som har ett stort behov att berätta sin syn på saken. 
Konflikten löses ofta under samtalets gång av dem själva. 
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En annan kollega påstod att medling är det vanligaste och att hon inte visste om hon använder 
metoden till punkt och pricka men att hon medlar efter bästa förmåga. Samma kollega frågade sig 
också hur stor plats en konflikt får ta. Det var många av mina kolleger som talade om att barnens 
konflikter inte får ta för stor plats och för mycket tid. Därför, menar jag, att det är viktigt att vi 
utbildar så många som möjligt i konflikthantering och hjälper barnen genom att visa på för dem 
hållbara metoder så att de klarar av att lösa sina konflikter på ett konstruktivt sätt själva. På så sätt 
får pedagogerna tid till annat. 

Utas Carlsson, Lind m.fl. betonar att det är viktigt att tänka på att medling inte handlar om vem 
som har rätt och vem som har fel eller att döma någon eller några. Medlarens roll är att underlätta 
för parterna så att de kan komma till tals med varandra för att själva komma fram till en lösning 
som är bra för båda parter. Är lösningen accepterad av alla parter ökar chansen för att lösningen 
blir hållbar också på sikt.    

6.15 Sammanfattning 
Mitt syfte med detta arbete har varit att se om man genom fokusgruppsamtal kan öka kunskapen 
om hur man kan handskas med konflikter på ett konstruktivt sätt. Min idé med att arbeta på detta 
sätt var att vi skulle kunna delge varandra våra kunskaper och på så sätt få en större bas att stå på. 
Jag ville också med detta arbete vara en del i ett förändringsarbete i skolan när det handlar om 
konflikthantering och bemötande av barn med ett avvikande beteende.  

Det visade sig att förberedelser och planering var långt viktigare än jag trott. Det gällde kanske 
framförallt när i tiden projektet genomfördes. Projektet kom att konkurrera med arbetslagens tid för 
gemensam planering. Att vi tog från den vanliga konferens tiden innebar att flera kolleger kände att 
de missade viktig information. Sedan var det tiden på läsåret, våren. Vi började visserligen i tid, i 
slutet av januari, men det kom upp saker som gjorde att våra träffar fick skjutas framåt i tiden. Då 
konkurrerade fokusgruppsamtalen om tiden som annars skulle ha använts till att arbeta med 
organisationen av fritidshemmens barngrupper och personalsammansättning inför hösten -08.   

Den bild som växer fram ur fokusgruppsamtal pekar på att de metoder och modeller som 
presenterats gav en bra grund för att arbeta med konflikthantering i skolan. Jag ville också försöka 
ta reda på om ökade kunskaper i konflikthantering hos fritidspedagogerna på Villanskolan skulle 
komma att förändra situationen för de barn som har ett avvikande beteende i skolan och ofta 
hamnar i konflikt med sin omgivning. Flera av mina kolleger har under våra fokusgruppsamtal 
bekräftat att så skett, och några har skrivit i sina utvärderingar att de har förändrat sitt sätt att tänka 
när de hanterar konflikter mellan barn. Jag upplevde att alla våra fokusgruppsamtal engagerade 
mina kollegor och att vi fick ett fint utbyte av varandras kunskaper utom möjligen vid det fjärde 
och sista tillfället. Då var oron i gruppen stor inför höstens förändringar som skulle innebära 
förflyttningar av personal.   
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Kapitel 7. Slutsatser
Att arbeta på detta sätt har för mig varit fantastiskt roligt och inspirerande. Jag har genom 
fokusgruppsamtalen med mina kollegor fått flera nya infallsvinklar på hur man kan angripa ett 
problem/konflikt, något som flera av mina kollegor skriver i sina utvärderingar att de också fått. Vi 
har genom våra diskussioner kommit en bit till på vägen hur man kan hantera konflikter i skolans 
värld. Genom att få sitta så här och diskutera har vi fått möjlighet att se att problem/konflikter kan 
hanteras på olika sätt vilket också vidgat våra vyer och givit oss möjligheter att angripa konflikter 
och problem på nya, och kanske mer konstruktiva, sätt i framtiden.   

En av de saker som jag tror är viktiga att fundera över när man ska genomföra ett arbete som detta 
är tiden. Vilken tid ska man ta i anspråk? Vilken tid på dagen? När på året? Om man tänker sig att 
genomföra liknade projekt, menar jag, och flera av mina kollegor, att det är bättre att starta upp på 
hösten med ett sådant här projekt, på en tid som inte är stulen från något annat. I vårt fall var det 
konferenstiden varannan vecka som togs i anspråk. Det var inte bra när kollegorna blev oroliga för 
att de missat viktig information. 

Det som också visade sig vara ett problem var att vi inte kunde följa planeringen för våra träffar. 
Vid några tillfällen blev det långt mellan gångerna. Detta försvårade också för kollegorna att 
komma in i det speciella sätt att tänka i en konfliktsituation som jag ville förmedla, det tänkande 
som handlar om att se till allas grundläggande behov och inte straffa och hota utan hitta andra 
vägar. Dessa handlar väldigt mycket om dialog och förhandling där allas självkänsla är lika viktig 
att ta hänsyn till. (Cornelius, H. m.fl., 1996; Utas Carlsson, K., 2001; Burton, J,W., 1990; Greene, 
R., 2003). 

En annan olycklig omständighet var att det under våren visade sig att en del av personalen skulle 
omorganiseras inför hösten. Detta skapade oro i gruppen så att vårt fjärde och sista tillfälle inte 
gick att genomföra så som jag hade tänkt mig, utan till stora delar gick åt till att bearbeta oron inför 
höstens omorganisation.

Det som jag tyckte verkligen lyfte projektet var när kollegor kom och berättade för mig att saker 
som vi pratat om satte spår i verkligheten. Som exempel kan nämnas att när vi läste ”Peters dag” 
menade de flesta att när de träffade en ”Peter” upplevde de att de hade blivit mera medvetna om 
hur just de bemötte ”Peter”. En slutsats som man skulle kunna dra är att det många gånger är mer 
framgångsrikt att fokusera på värderingar och principer istället för detaljerade metoder. Detta, 
menar jag, leder till det paradigmskifte som jag efterfrågar i inledningen. Ett sådant skifte i 
tänkesättet kan förändra så att ”Peter” med flera i samma situation får en möjlihet att bli förstådda 
och sedda i skolan på ett mera respekterat sätt. Dessa barn kan då oftare ta sig till de positiva 
spiralerna och får på så sätt uppleva att det är möjligt att påverka sin situation. ”Peter” med flera 
kan stärkas så att de vågar tro på sin egen förmåga att förändra sin situation. 

”Om en individ får erfarenheter av att klara sig själv på ett visst område, verkar detta dessutom 
kunna leda till en överspridningseffekt när det gäller såväl de rörelsehindrade som deras  
omsorgspersoner, vilket i sin tur skapar en ökad tro på att det är tillåtet att bete sig självständigt  
även i vardagliga situationer. ( Amservik m.fl., s. 287, 2005.)

Det paradigm som jag vill lämna har en lång tradition i vårt samhälle och är därför väl förankrat.. 
Det är först på 1600-talet som det böjar dyka upp redogörelser för en barndom utan aga. En vanlig 
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bestraffning under denna tid var att stänga in barn i mörka skrubbar. Spädbarn trodde man att man 
kunde härda genom att doppa i iskallt vatten. Det var också vanligt att barn utnyttjades sexuellt av 
tjänstefolk som sov ihop med dem, utan att föräldrarna gjorde något för att förändra situationen. 

Fortfarande på 1800-talet förekom mycket straff i barnuppfostran. Man bestraffade onani med att 
läkare och föräldrar hotade att med kniv skära av barnets könsorgan. Före 1966 förekom aga i 
skolan i Sverige. 1881 blev det förbjudet för barn under 12 år att arbeta, och så sent som 1966 blev 
det olagligt att aga barn i Sverige (Permer m. fl., 1990). 
 
Jag menar att vårt samhälle fortfarande till stora delar är inriktat på att när du har gjort något fel så 
ska du straffas. Mycket i vår barnuppfostran bygger traditionellt på straff och hot såsom:  ”Gör du 
inte som jag säger så får du inte…”,  ”Eftersom du kom för sent hem så får du inte gå ut mera i  
dag!”

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få individerna att känna sig lika mycket värda om ena 
parten i konflikten blir utsedd till förlorare. Med hjälp av det synsätt som jag förespråkar kan man 
skapa så kallade vinna-vinna lösningar, där ingen behöver tappa ansiktet eller självkänslan. 

Det paradigm som jag förespråkar ser mer till de olika individernas behov än till vem som har rätt 
eller fel i en konflikt. Med detta tänkesätt blir det också lättare att se till allas lika värde. För det är 
ju lättare att vara likvärdiga om båda parter känner sig som vinnare. Detta paradigm tror jag är på 
frammarsch i samhället, men det kommer att ta många år ännu innan det får riktigt fotfäste. 

När man ser tillbaka i historien kan man finna att utvecklingen har gått framåt. Vi har ju fått en lag 
som säger att man inte får aga barn. FN har utarbetat en speciell konvention, FN:s Barnkonvention, 
som ska se till barns rättigheter. Den har många länder, bl.a. Sverige, skrivit under.
Detta tycker jag är exempel på att vi är på väg åt rätt håll. Jag tror att det som sker på makronivån i 
samhället återspeglar sig på andra nivåer och på så sätt lättare blir allmän vedertagen praxis ända 
ner på mikronivån.

Fler och fler skolor arbetar med social och emotionell träning på olika sätt. Det finns flera olika 
program att välja mellan, såsom SET, Friends och skolmedling, för att nämna några. Ännu har 
inget paradigm lyckats att erövra en hegemonisk ställning, men jag tycker mig se många tecken på 
att synen på barn och konflikthantering går åt det håll som prövats i detta projekt.       
  
En sammanfattande slutsats är således att fokusgrupper kan vara ett bra sätt att föra in nya tankar 
och metoder i det pedagogiska arbetet. De diskussioner som förts kring olika frågeställningar har 
bidragit till att göra tidigare ”tyst kunskap” hörd och synliggjord. Av fokusgrupperna framkom 
vidare att kunskap, nya perspektiv och nya metoder om konflikthantering påverkade 
fritidspedagogernas arbetssätt. Mina kollegor menade att detta även påverkade elevernas situation 
på ett positivt sätt, ett förhållande som jag menar borde uppmärksammas i kommande 
projektarbeten/undersökningar som med fördel kan vända sig till både eleverna och personalen och 
inte begränsas enbart till personalen som skedde i detta fall. 

Genom att det bland fritidspedagogerna inte råder några strikta regler, i den mening som Kuhn lade 
i begreppet paradigm, om vad som uppfattas som godkända arbetssätt och giltig kunskap, stötte 
projektet inte heller på något ”professionellt motstånd”. Det är inte säkert att andra arbetsgrupper 
inom skolan skulle vara lika mottagliga för projektets innehåll.    
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7.1 Behov av framtida forskning

Jag skulle kunna tänka mig att i framtiden vidga projektarbetet till att också vända sig till eleverna. 
Tanken vore då att arbeta med både pedagoger och elever parallellt. Då tror jag att man får ännu 
större möjligheter att nå ett bra resultat. Det blir som en form av hjälp till självhjälp. Ju duktigare 
eleverna blir på att ta hand om sina egna konflikter, ju mer av pedagogernas tid kan användas till 
annat såsom träning och utveckling av elevernas kompetenser
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Diana Francis har skrivit artikeln om Mapping the Conflict. Hon hänvisar till Cornelius,H m.fl.
(1989) Every one can win: How to resolve conflict. East Rosville, NSW, Australien: Simon& 
Schuster. 

Lagar:
SFS:1985:1100, Skollagens portalparagraf 1 kap. 2§ andra stycket.

Föreläsning
Svensson, O, (2007,01.17) Att bedriva projektarbete. 
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Förord till kompendiet.

Anledningen till att jag vill ha kompendiet med som bilaga är att det var det material som 
deltagarna fick och som vi hade som diskussions underlag. I kapitel 4 försöker jag skriva lite mera 
utförligt varför jag valt som jag valt och motivera det.   

Mycket av materialet i detta kompendium har jag fått av Utas Carlsson som i sin tur har hämtat i 
materialet från flera olika författare. Jag valde att använda mig av detta materialet för att jag gått 
flera kurser för Utas Carlsson och känner mig väl förtrogen med detta material. Vilket underlättar 
när man ska delge det till andra.

Innehållsförteckning för kompendiet.

Sidan 1 grundläggande behov kommer från Utas Carlsson (1999) Violence Prevention and 
Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6. ( Malmö:lärarutbildningen, 1999)

Sidan 2-7 i kompendiet är ur ett manus av Utas Carlsson. K. och Rosenberg Kimblad. A till en 
kommande bok med arbetsnamnet Konflikthantering Att bygga en fredskultur i skolan.   

Sidan 8 Peters dag ursprunget till denna historia finns beskrivet på sidan 17-18 i uppsatsen.

Sidan 9,  Konflikttrappan där är texten skriven av Utas Carlsson medan själva trappan kommer 
från Grib konflikten. Om konstruktiv konflikthåntering i skolen. (Projektledare: Christy, Lotte.
Det kriminalpraeventive Råd, Glostrup, Danmark, 2003).

Sidan 10, 18-19 Nedtrappning av konflikten, Medling, är  skriven av Utas Carlsson som inspirerats 
av Maegling gennem dialog. Kompendium, aug 2000. Center for konfliktlösning, Köpenhamn. 
McMahon, C,(1995) Impementering Peer Mediation. A teacher`s guide. Conflict Resolution 
Network, Schools Development, Australien.

Sidan 11-16 Aktivt lyssnande, Stopp i kommunikationen, hantering av känslor, hantera ovilja hos 
andra, kommer ursprungligen från CRN, Conflict Resolution Network, Schools Development, 
Austalien.

Sidan17 Råd för konfliktlösning och förhandlingar är skriven av Utas Carlsson men inspirerad av 
Fisher,R., Ury,W.& Pattaon,B.(1992) Vägen till ja: En nyckel till framgångsrika förhandlingar,
Stockholm: Liber
 
Sidan 20-22  Ross Greene(2003): Collaborative Problem Solving Sammanställning av Utas 
Carlsson. 

Sidan 23 Mapping the conflict - Kartläggning av konflikten. Är skriven av Diana Fransis som i sin 
tur hänvisar till Every one can win: How to resolve conflict. East Roseville, NSW, Austalien: 
Siomon & schuster
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	Definiera problemet

