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Abstract 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

(Utbildningsdepartementet, 1998) står att tendenser till trakasserier i skolan ska bekämpas 

aktivt. Enligt Regeringens proposition 2005/06:38 skall alla skolor ha utarbetat en 

likabehandlingsplan mot kränkande behandling av elever. Utifrån detta har vi valt att 

undersöka om lärare bemöter och hanterar konflikter mellan elever enligt skolans 

handlingsplan, samt hur lärare arbetar förebyggande för att motverka konflikter. Syftet med 

undersökningen är att bli mer medvetna hur lärare kan hantera samt arbeta för att förebygga 

konflikter där elever tar till våld. Litteraturstudien i undersökningen ger en beskrivning av 

elevers beteendeproblem, förebyggande åtgärder och hantering av konflikter. Som metod för 

undersökningen har vi använt oss av observationer, intervjuer och dokumentanalys. Resultatet 

av empirimaterialet visar att skolorna i undersökningen arbetar förebyggande för att motverka 

fysiskt våld, men de följer inte alltid sina handlingsplaner i konflikthanteringen. Carlander 

(1990) anser att det inte går att följa en färdig mall om hur konflikter bör lösas, det finns lika 

många tillvägagångssätt som det finns konflikter. I diskussionsdelen jämför vi resultatet med 

vår litteraturstudie.   
 
Ämnesord: Handlingsplaner, beteendeproblem, aggressioner, förebyggande åtgärder och 

konflikthantering.     
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Förord 
 
 
Vi vill tacka rektorerna på skolorna som gav oss tillåtelse att genomföra observationer, samt 

våra respondenter som utan att tveka ställde upp på intervjuer för att bidra med material till 

vår undersökning.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Anita Håkansson för hennes engagemang och mycket 

konstruktiva kritik, vilket har gett arbetet den progression som behövdes.  

 

Stort tack till studiekamrater som har stöttat, uppmuntrat och kommit med goda råd, och med 

vilka vi kunna diskutera undersökningen med. 
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1 Inledning 
 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen av lärarutbildningen på Högskolan 

Kristianstad. Under den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning på olika grundskolor har 

vi upplevt att det uppstår konflikter mellan elever. Vad som är konflikter kan uppfattas olika 

av personer, till exempel kan någon uppfatta knuffar och tumult i en dörröppning som 

konflikter mellan individer. Med konflikter syftar vi på de situationer då eleverna i sin 

aggression tar till fysiskt våld som lösning på situationen. Det tycks som att skolans värld 

speglar vårt samhälle, där det dagligen rapporteras om ett ökat våld. I Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

(Utbildningsdepartementet, 1998) står att tendenser till trakasserier i skolan ska bekämpas 

aktivt. Skolan har också ett uppdrag att sträva efter att vara en social gemenskap, som ger 

trygghet åt eleverna. Hur fungerar detta i verkligheten? 

 

Ogden (2003) använder sig av termen beteendeproblem när han beskriver barn med 

aggressioner, vilket också är den benämning vi kommer att använda oss av i vårt arbete. Han 

definierar beteendeproblem i skolan som elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer 

och förväntningar. Beteendet försvårar positiv interaktion med andra, menar han, och kan leda 

till att konflikter uppstår eller till att elever blir socialt isolerade. Vidare skriver Ogden (2003) 

att det behövs en långsiktig kunskaps-, kompetens- och åtgärdsutveckling för att skolan ska 

kunna hantera allvarliga beteendeproblem. Höistad (2001) menar att det är inte bara skolans 

plikt att stoppa trakasserier och våld, utan skolan har även en skyldighet att se till att detta 

aldrig inträffar. Därför kan inte betydelsen av förebyggande arbete nog betonas. Om skolan 

inte tar avstånd från negativt beteende och aktivt arbetar förebyggande, riskerar ett ingripande 

i en akut situation att bara bli en tillfällig lösning, anser Höistad (2001).  
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 Vi känner en oro för det ökade våldet i samhället, vilket också tycks prägla skolans värld.   

Syftet med undersökningen är att bli mer medvetna om hur lärare kan hantera samt arbeta för 

att förebygga konflikter där elever tar till våld, för att på så vis leva upp till vårt uppdrag att 

skapa en trygghet och sociala gemenskap för eleverna så som Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1998) föreskriver. Enligt Regeringens proposition 2005/06:38 

skall alla skolor ha en likabehandlingsplan mot kränkande behandling av elever. Det är upp 

till varje skola att utarbeta denna handlingsplan. Med anledning av detta har vi valt att 

undersöka skolornas handlingsplaner för konflikthantering, och därigenom se om de 

efterföljs.  Utifrån dessa handlingsplaner har vi fokuserat på vilket sätt den berörda personalen 

i skolan väljer att hantera konflikterna, och om de aktivt arbetar för att förebygga konflikter.  

 

Våra frågeställningar är; 

• Bemöter och hanterar lärare beteendeproblem och konflikter som uppstår mellan 

elever enligt skolans handlingsplan?  

• Vilka åtgärder vidtar lärare för att förebygga konflikterna? 

 

Detta är ett aktuellt ämne, och frågor som vi inte fått svar på under vår utbildning. Vår 

förhoppning är således att med hjälp av denna studie öka medvetenheten och förmågan hur 

lärare kan hantera samt förebygga konflikter mellan elever.  



 7

2 Litteratur och forskningsgenomgång 
Vi har valt att dela in litteraturdelen i underrubriker där vi tar upp vad forskningen säger kring 

barns beteendeproblem, förebyggande åtgärder samt hantering av konflikter.  

 

2.1 Beteendeproblem hos elever 
Aggressivitet associeras med fientliga och våldsamma handlingar, men är även ett 

känslomässigt tillstånd som upplevs i form av hat eller vrede (Johannessen, 2001). Angelöw 

och Jonsson (2000) skriver om sambandet mellan frustration och aggression. Den känsla av 

frustration som uppstår när våra behov eller mål inte blir tillgodosedda kan leda till ilska 

förklarar författarna. I en C-uppsats i pedagogik förklarar Johansson och Tolf (2006) att 

elever som befinner sig i samma situation kan uppleva denna på olika sätt, och därmed också 

reagera olika. Att situationer upplevs och tolkas på olika sätt av de inblandade beror på olika 

faktorer, såsom uppfostran, erfarenheter och behov, och därur uppstår således konflikter. Barn 

har svårt att acceptera när någon bryter mot grundläggande normer, och känslan av att ha 

blivit kränkta eller missförstådda kan leda till osämja och konflikter (Johansson & Tolf, 

2006).  

 

Flera studier påvisar ett samband mellan beteendeproblem och bristande social kompetens 

(Ogden, 2003). Anledning finns därför att anta att social färdighetsträning har en 

förebyggande inverkan på utveckling av beteendeproblem i skolan. Bland forskare finns en 

uppfattning om att allvarlig antisocialitet kan dämpas, men inte elimineras. Det finns idag 

inga insatser eller behandlingsmetoder som kan bota barn med allvarliga beteendeproblem, 

men erfarenhet tyder dock på att insatta åtgärder är mer effektiva på lägre åldersnivåer än på 

högre, och bör därför sättas in så tidigt som möjligt (Ogden, 2003). Att ändra ett aggressivt 

beteende är nästan omöjligt utan att använda sig av bestraffningar visar forskning, men 

samtidigt har ofta bestraffning den funktionen att det är bara tillfälligt som den verkar 

tillbakahållande på aggressivt beteende. Att använda sig av till exempel förmaningar leder 

sällan till att det aggressiva beteendet upphör (Ogden, 2003). 

 

Ogden (2003) beskriver en social interaktionsteori om utvecklingen av beteendeproblem eller 

antisocialt beteende. Det rör sig om en teori om barns aggressivitet, som förklarar hur barn 

tillägnar sig antisocialt beteende genom inlärningserfarenheter i familjen redan som mycket 

små. Det är i samspelet med föräldrarna som barnet utvecklar grundläggande social 
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kompetens, och lär sig självkontroll genom att kontrollera aggressivt och impulsivt beteende 

(Ogden, 2003). Raundalen (1997) hänvisar till forskningen när det gäller familjen och 

uppfostringens betydelse vid utvecklingen av aggressivt beteende. Men även om inlärning 

spelar en viktig roll i utvecklingen av aggressivt beteende så är det inte enda förklaringen. 

Olweus (2006) visar på fyra olika faktorer som har visat sig vara av betydelse, nämligen 

vårdnadshavarens emotionella grundinställning, hur eftergiven och tillåtande vårdnadshavaren 

är gentemot ett aggressivt beteende, uppfostringsmetoder som fysisk bestraffning samt barnets 

temperament. Detta tar även Raundalen (1997) upp och hänvisar till forskare som menar att 

våldsbeteendet härstammar från många olika källor, däribland genetiska drag så som 

temperament, men att även miljön är av betydelse. Även Ogden (2003) beskriver olika källor 

för utveckling av beteendeproblem vilka han benämner som riskfaktorer. En av dessa faktorer 

är den miljörelaterade. Till denna hör splittrade hem, ensamförsörjare, familjekonflikter m fl. 

Ellneby (2000) menar att barn idag inte lever i en tillräckligt främjande emotionell miljö, då 

de flesta föräldrar arbetar heltid. Detta är ett stort problem fortsätter författaren, då det är 

avgörande för barnets känsloutveckling att föräldern har förmåga att leva sig in i barnets 

känslor, samt tid att finnas där just då det behövs. Detta med känslor har betydelse för 

aggressiviteten. Många har svårt att sätta ord på sina känslor och istället uttrycker barn sig 

med sparkar och slag (Raundalen, 1997). De barn som kan leva sig in i hur andra känner sig 

har lättare att dämpa sina aggressiva impulser och hamnar därmed inte lika ofta i konflikter 

(Ellneby, 2000).  

 

Aggressiva och socialt missanpassade barn har svårt att tänka sig in i andras känslor, de 

saknar empati (Nilzon, 1999). Författaren menar att dessa barn inte kan kontrollera sina 

impulser, och inte förstår vilka skador som de tillfogar andra genom sitt beteende. Ytterligare 

en faktor som är av betydelse för aggressivt beteende är kulturkrockar (Olsson, 2002). I 

många kulturer är det i uppfostran vanligt att lära pojkar att slåss, ett resultat av de regler och 

förpliktelser som gäller för män. Pojkarna får mycket beröm av männen i familjen om de är 

bra på att försvara sig, ett beröm som visar sig i lätta slag över huvudet eller genom att nypa 

dem i kinden. Detta beteende ses inte som några negativa handlingar utan ges i bästa 

välmening (Olsson, 2002). När sedan dessa pojkar kommer fram till sina klasskamrater och 

vill visa att de är så kallat riktiga män genom att slåss, uppfattas detta som ett aggressivt 

beteende av andra. När lärarna påpekar för föräldrarna att deras barn slåss kan detta uppfattas 

helt annorlunda än vad lärarna förväntat sig – pappan kan bli glad över sin sons beteende – en 

kulturkrock uppstår (Olsson, 2002). Författaren fortsätter med att ge exempel på verbala 
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förolämpningar, som till exempel jag ska döda dig, vilket i Sverige är förbjudet att uttala då 

det är ett direkt hot. I andra kulturer behöver det inte ha samma definition – det kan betyda 

dra åt helvete istället (Olsson, 2002).   

 

Raundalen (1997) definierar aggression som en personinriktad handling där den person som 

aggressionen är riktad mot ska tillfogas skada. Barn som uppträder aggressivt och fientligt i 

skolan utlöser ofta aggressiva motreaktioner från kamraterna vilket kan leda till negativa 

omdömen från andra (Ogden, 2003). Aggressivt och utagerande beteende leder lätt till att barn 

avvisas av sina kamrater. Att barn blir avvisade av jämnåriga kan bero på bristande social 

kompetens. Dessa barn har svårt att anpassa sig till skolans förväntningar när det gäller 

beteende och hamnar ofta i återkommande konfrontationer, och får agera åskådare istället för 

att vara delaktiga i andra barns aktiviteter. Detta kan vara ett dilemma då vuxna och kamrater 

är modeller som barnet imiterar, och framträdande drag hos modellerna påverkar 

sannolikheten för att barnet ska ta efter (Ogden, 2003).  

 

 

2.2 Förebyggande åtgärder mot fysiskt våld  
Vuxnas attityder till barn, och det de säger till och om barnen tar barnen intryck av. ”Barnet 

blir det andra säger att man är” (Höistad, 2001, s. 30). Vuxnas attityder och förväntningar 

speglas i barnet, till exempel genom att påpeka att det alltid blir bråk när barnet är i närheten. 

Författaren fortsätter med att påpeka att om barnet blir betraktat som en bråkstake av vuxna, 

så blir det också det. Det är alltså mycket viktigt hur vuxna förhåller sig till barnen, både 

verbalt men också genom tysta signaler som förmedlas icke-verbalt. Detta innefattar till 

exempel blickar eller hur du tar i någon (Höistad, 2001).  

 

En av skolans viktigaste förebyggande åtgärder är att arbeta med och träna 

empatiutvecklingen hos barnen, menar Höistad (2001), något som kanske är den allra 

viktigaste delen i barnuppfostran. Den empatiska förmågan barnet har påverkas av det 

grundklimat som finns i hemmet. Barn som växer upp i miljöer som är präglade av 

aggressioner, avvisanden och fördömanden blir till slut avtrubbade i sin förmåga till 

medkänsla. Höistad (2001) menar att det i skolan är fullt möjligt att lära barn ett empatiskt 

beteende, även om de inte fått någon positiv påverkan i hemmiljön. Att träna empatin hos ett 

barn innebär att man måste uppmuntra dess förmåga och beredskap att reagera med inlevelse 
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och omsorg. Författaren lägger fram ett antal faktorer som bör föreligga för att 

empatiutvecklingen ska bli gynnsam, bland andra egna upplevelser, beröm, förebilder och 

kunskaper om det sociala samspelet. Om dessa faktorer omger barnets vardag kan det lära sig 

att förstå egna och andras reaktioner, hur de påverkar andra samt socialt samspel (Höistad, 

2001). Utas Carlsson (1999) tar i sin avhandling upp ett sätt att se på utbildning, där målet är 

att förbättra elevernas sociala och emotionella förmågor genom att lära dem nya färdigheter, 

som en del i deras dagliga undervisning. Det kommer att påverka deras sätt att tänka, deras 

attityder och värderingar men också deras beteende, menar Utas Carlsson (1999).  

 

Ett arbetsmaterial att använda sig av i det förebyggande arbetet är Hugos tankefrön 

framarbetat av Gutestam och Lindström (2003). Syftet med materialet är att så tankefrön hos 

eleverna, som ger dem ett nytt sätt att tänka och reflektera samt ge dem ett verktyg för att 

uppnå ett positivt förhållningssätt. Materialet består av tankekort med enkla budskap som 

förmedlar positiva attityder, så som samarbete, vänlighet och ödmjukhet för att nämna några. 

Arbetsmetoden består till stor del av samtal och diskussioner, men även rollspel, 

skrivövningar och berättelser är bra att använda menar författarna. Eleverna kan utifrån sina 

egna erfarenheter återkoppla hur de skulle ha kunnat lösa situationer de varit med om på ett 

alternativt sätt. När sedan en situation uppstår kan man återkoppla till de diskussioner eller 

rollspel man haft, och på så sätt fokusera på de positiva handlingsplaner som uppkommit. Vid 

ett kontinuerligt arbete med tankekorten skapas en handlingsberedskap och verktyg att 

använda sig av inför kommande händelser (Gutestam & Lindström, 2003).  

 

 

Olweus (2006) ger förslag på åtgärdsprogram, vilka han grupperar i olika nivåer, däribland 

skolnivå och klassnivå. Gemensamt för nivåerna är ett konsekvent regelsystem. Författaren 

menar att aggressiva elever lär sig att underordna de regler som finns i skolan, då det i 

hemmet sällan blir några konsekvenser av deras negativa handlingar. I skolan måste finnas ett 

konsekvent upprätthållet regelsystem, för att på så vis hjälpa de aggressiva eleverna att ta 

hänsyn till andra elever. På skolnivå ges bland annat exempel på åtgärd som ett bättre 

rastvaktsystem. En av de situationer som kräver ett bestämt och konsekvent ingripande är då 

aggressiva konflikter uppstår på rasterna. Ett sådant ingripande innebär en viktig markering, 

nämligen att handlingen inte accepteras. Skolan måste ha god tillsyn över elevernas 

aktiviteter. För detta krävs att det finns vuxna ute hos eleverna på rasterna, att skolan har ett 

välfungerande rastvaktsystem (Olweus, 2006). Men det hjälper inte att de vuxna bara finns 
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där. Om de vuxna väljer att inte se vad som sker, ger det signaler om ett tyst godkännande av 

handlingen. Det är också viktigt för elevernas trygghet att de vuxna informerar varandra och 

vederbörande klassföreståndare om vad som sker på rasterna.  

 

Elevers trygghet är något som ständigt återkommer i Lpo94. Skolan ska vara en social 

gemenskap som ger trygghet åt eleverna, och verksamheten ska präglas av omsorg för 

individen (Utbildningsdepartementet, 1998, Lpo94). Olweus (2006) ger exempel på åtgärder i 

klassen, så som rollspel, som är en engagerande och verkningsfull metod. Erberth och 

Rasmusson (1996) beskriver rollspel som en improvisation av en verklig händelse och som 

bygger på deltagarnas egna erfarenheter. Det kan vara allt från små konflikter på skolgården 

till stora världsomfattande problem. Syftet med rollspelet är att deltagarna får en möjlighet att 

utforska den sociala verkligheten som finns runt omkring dem, och därigenom få en inlevelse 

och förståelse, både för sina egna och andras sätt att tänka och handla. Rollspel kan med 

fördel användas i skolans undervisning som en metod att illustrera och diskutera lösningar på 

konflikter, men också för att påverka och medvetandegöra elevers värderingar och attityder 

(Erberth & Rasmusson, 1996; Olweus, 2006). I sin avhandling skriver Utas Carlsson (1999) 

om rollspel, och ger exempel på hur det kan användas som förebyggande. Hon föreslår att 

eleverna är indelade i grupper, och varje grupp får förbereda ett rollspel som dokumenteras 

genom videoinspelning. Filmen visas sedan i helklass för att få till en diskussion kring 

problemet och förslag på hantering (Utas Carlsson, 1999). Carlander (1990) instämmer med 

de föregående författarna, och menar att användandet av rollspel, gruppsamtal eller 

diskussioner och övningar, skapar goda förutsättningar för att träna eleverna att tänka 

empatiskt. Att eleverna tänker empatiskt innebär att de kan leva sig in i andras situationer och 

tänkande, vilket är en viktig del i det kommande arbetet med konflikthanteringen (Carlander, 

1990). Ett annat viktigt medel för att påverka och förebygga det aggressiva beteendet är 

beröm från läraren då eleven följer reglerna och underlåter sig att reagera aggressivt (Olweus, 

2006). 

  

2.3 Hantering av konflikter mellan elever 

I hanteringen av det aggressiva beteendet är det nästan omöjligt att utesluta bestraffningar 

som ett medel, trots att detta oftast bara tillfälligt verkar tillbakahållande på beteendet (Ogden, 

2003). Istället föreslår författaren att lärarna först ska göra klart för eleven att dess beteende 

inte är acceptabelt och uppmana eleven att sluta med beteendet. Läraren ska fortsätta med att 
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förmedla att om eleven inte omedelbart slutar slåss kommer en negativ konsekvens att följa. 

Ett exempel på det kan vara att eleven måste stanna inne på rasten eller att eleven går miste 

om andra positiva aktiviteter såsom användning av datorn (Ogden, 2003). Författaren 

fortsätter med att det i vissa fall kan bli aktuellt att ringa till föräldrarna, ”eller i värsta fall att 

föräldrarna får komma och hämta eleven” (Ogden, 2003, s.197). Författaren menar dock att 

man bör ha diskuterat med eleven och andra vuxna, föräldrarna bland annat, innan man börjar 

använda negativa konsekvenser för att förändra det aggressiva beteendet. De negativa 

konsekvenserna, det vill säga straff, måste sättas i sitt sammanhang så att barnet förstår varför 

det straffas (Raundalen, 1997). Dessutom bör man låta barnet föra sin talan innan man 

förkunnar straffet, för att förebygga att det känner sig orättvist behandlat. Raundalen (1997) 

skriver om den kognitiv-sociala inlärningsteorin, som handlar om hur tankar, det vill säga 

regler, normer och barnuppfostringsstrategier påverkar beteendet. Studier visar att barn 

påverkas efter hand av normer för vad som är acceptabelt och oacceptabelt aggressivt 

beteende. Om barnet anser att aggressivitet är en bra lösning på problem och är ett beteende 

som accepteras av omgivningen, ökar risken för att det beteendet kommer att styra barnets 

handlande (Raundalen, 1997).  Här betonar författaren vikten av belöningar och straff, det vill 

säga belöningar för ett konstruktivt handlande och straff för ett aggressivt handlande. Barnet 

förstår att ett aggressivt beteende inte är acceptabelt och att det får negativa konsekvenser om 

hot finns om bestraffningar i bakgrunden. Författaren poängterar att de barn som upplever fler 

positiva än negativa konsekvenser av sitt aggressiva beteende kommer även i fortsättningen 

att uppträda aggressivt. När de får en känsla av att deras makt ökar, när de tillexempel får sin 

vilja igenom får de det stöd för sitt beteende som de önskar. Genom att det aggressiva 

beteendet ger utdelning är risken mycket stor att mönstret upprepas (Raundalen, 1997).  

 

I akuta situationer, som när två elever börjar slåss, måste läraren reagera omedelbart och 

stoppa konflikten och begränsa skadeverkningarna (Ogden, 2003). I dessa konfrontationer 

mellan lärare och elever är lärarens icke-verbala kommunikation lika viktig som den verbala, 

då lärare har en tendens att bli väldigt ordrika i dessa situationer, även om det är mer effektivt 

med kortfattade tillsägelser. Författaren skriver också att utagerande elever ofta skapar en 

motaggression hos läraren i konfrontationen. Läraren måste då reagera kontrollerat och 

neutralt, och inte höja rösten eller bli arg, utan fungera som en förebild för problemlösande 

beteende. I första hand ska läraren förmedla att eleven inte har något att vinna på sitt beteende 

och därefter förklara målsättningen för eleven, vilken bör vara att lära eleven andra uttryck för 

vrede och aggression (Ogden, 2003).  Att få ge uttryck för aggressionen på något annat sätt är 
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viktigt för aggressionskontrollen, och det är den berättande, beskrivande formen som tycks 

fungera bäst för att dämpa aggressionerna (Raundalen, 1997). Forskning har visat att 

aggressionen dämpas, och även behovet av att angripa och skada andra om personen i fråga 

får prata ut med någon om det som plågar honom/henne menar Raundalen (1997). 

 

Höistad (2001) menar att konflikter inte är onaturligt, utan snarare vanligt förekommande, 

men att det är människors rädsla för konflikten som gör att den kan bli destruktiv. Då 

konflikterna handlar om beteende och attityder blir de ofrånkomligen personliga, vilket kan 

leda till att det blir svårt att skilja på sak och person då den andres personlighet upplevs som 

själva problemet (Jordan, 2006).  För att kunna lösa frågan hur en konflikt ska hanteras på 

bästa sätt, krävs delaktighet men också motivation och kreativitet från alla inblandade 

(Brännlund, 2005). Konflikter kan uppstå på grund av en rad olika orsaker, som en feltolkning 

av en situation, reaktioner på fientlighet eller hot för att nämna några (Carlander, 1990). ”Det 

finns lika många vägar att lösa konflikter som det finns konflikter” (a.a., 1990, s. 45). Därför 

går det inte att arbeta efter en färdig mall om hur konflikter bör lösas, utan fokus måste läggas 

på att belysa olika vägar vid konflikthanteringen. Bearbetningen och hanteringen försvåras 

om någon av de inblandade är inriktade på att gå ur konflikten som vinnare, och följaktligen 

någon som förlorare menar Carlander (1990). I de situationerna har medlaren en viktig 

uppgift i att vara neutral, och att inte agera som någon slags domare. I konflikthanteringen är 

det viktigt att fokusera på en gemensam väg ut ur de problem som uppstått, och inte på någon 

vinnare menar författaren. En annan viktig aspekt i konflikthanteringen är analysen, att ställa 

frågan hur konflikten har uppstått, vilket det ofta råder delade meningar om. Carlander (1990) 

fortsätter med att det är viktigt för elever att lära sig hantera konflikter, på så vis får de ökad 

insikt och förståelse för egna och andras känslor, tankar och motiv. Det kan också ge andra 

och bättre verktyg än fysiskt våld mot dem man blir arg på, och minskar därmed 

våldshandlingar (a.a., 1990).  

 

En konflikthanterare måste sättas in i situationen, och försöka skapa struktur och klarhet i vad 

som orsakat konflikten, och framför allt inte välja sida. Först bör eleverna få berätta sina 

versioner var för sig för medlaren (Jordan, 2006). En viktig uppgift är att få till en 

kommunikation mellan eleverna, något som ligger till grund för hela hanteringen vilket både 

Brännlund (2005) och Jordan (2006) anser. Detta förespråkar även Höistad (2001) som menar 

att medlarens uppgift är att leda samtalet vidare och hjälpa eleverna att se möjligheterna 

istället för svårigheterna. Brännlund (2005) föreslår att detta görs lättast genom att ställa 
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frågor, så som vilket kan problemet vara och vad man vill uppnå. Höistad (2001) i sin tur 

använder sig av tre steg i hanteringen, hur situationen är just nu, hur de inblandade vill ha det 

och hur de ska nå dit. Om samtalet sker i grupp föreslår författaren att medlaren använder jag-

perspektiv, då det är mer effektivt om de inblandade får utgå från sig själv. Det är även viktigt 

att alla får ge sin tolkning av vad som hänt utan att bli avbrutna, samt komma med förslag på 

hur de vill ha det i fortsättningen vilket även Brännlund (2005) instämmer i. På frågan hur de 

ska nå målet är den egna insatsen lika viktig som gruppens; vad kan jag göra, och vad kan vi 

som grupp göra tillsammans för att lösa konflikten? (Höistad, 2001).  

 

I sin avhandling skriver Utas Carlsson (1999) att metoder för att lära eleverna att hantera 

konflikter utan våld bör läras ut så tidigt som möjligt, helst redan i förskolan. Det är en 

utmaning att få eleverna att se de bakomliggande behoven och hitta lösningar som gynnar 

båda parter i en konflikt, samtidigt som det ska vara hållbart för en längre tid (Utas Carlsson, 

1999). Johansson och Tolf (2006) föreslår i sin C-uppsats kompissamtal som modell för att 

eleverna på så vis själva ska lösa konflikter. Författarna föreslår regelbundna samtal, 

åtminstone ett i veckan. Kompissamtal kan användas i alla åldrar, och kan påbörjas redan i 

förskolan. Genom att låta eleverna reda ut konflikterna tillsammans blir de medvetna om sin 

egen roll i det sociala samspelet, samt lär sig sätta ord på sina känslor och lyssna på andra. 

Syftet med kompissamtalen är att betona det positiva i att ta ansvar för sina handlingar, och att 

försöka förstå konsekvenserna av dem. Som pedagog har man ansvar för att samtalet inte 

urartar på ett domstolsliknande sätt samt att se till att det är en positiv stämning så att eleverna 

känner trygghet, vågar och vill berätta (Johansson & Tolf, 2006). 

 

 

För att lösa och hantera konflikter använder Jordan (2006) sig av olika metoder, varav en är 

överkörning. Överkörningen innebär att hanteraren använder sin makt för att få till stånd en 

lösning, eller nå ett mål. Som medlare bör man bara använda överkörning om inte de andra 

metoderna visar sig vara framkomliga (Jordan, 2006).  I en konflikthantering är det enligt 

Brännlund (2005) oftast en maktfråga om vem som bestämmer, och om alla inblandade ska 

följa det som bestäms. För att lyckas måste allas åsikter respekteras i hanteringen, och alla 

måste vara delaktiga och ta sitt ansvar (Brännlund, 2005).  

 

Det som blir överenskommet måste vara konstruktivt och användbart, annars är risken stor att 

det uppstår nya konflikter mellan de inblandade. För att få bort anklagelser och eventuella hot, 
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är det bra om de inblandade rensar luften och försöker reda upp det gamla för att kunna gå 

vidare (Brännlund, 2005). Författaren fortsätter med att det kanske inte går att lösa alla 

problem i konflikterna, men det är viktigt att komma fram till hur de inblandade ska gå vidare 

efter hanteringen vilket även Jordan (2006) styrker. Detta kan göras genom att de inblandade 

upprättar ett kontrakt som är realistiskt att följa för alla, och som de därefter skriver på 

(Brännlund, 2005). 

 

 En åtgärd som Ogden (2003) föreslår är individuella beteendekontrakt, för att på så vis 

främja ett positivt beteende hos eleven. Beteendekontrakt är individuella avtal mellan eleven 

och läraren, men kan också innefatta föräldrarna eller andra vuxna. Det är viktigt att 

kontraktet upprättas utifrån kännedom om eleven, det går alltså inte att komma fram till något 

standarkontrakt som passar alla elever. Kontraktet ska också utformas på ett lättförståligt sätt 

menar författaren, för eleven ska kunna förstå och acceptera det som skrivits, och på så vis 

lättare kunna följa det. Vissa kontrakt innebär att skolan informerar föräldrarna om hur 

elevens skolbeteende fortlöper, och om eleven har uppfyllt kontraktet kan detta leda till 

positiva konsekvenser för honom eller henne (Ogden, 2003). En annan åtgärd på individnivå 

som Olweus (2006) föreslår är enskilda samtal med föräldrarna till den berörda eleven, eller 

också gemensamma samtal med lärare, föräldrar och elev. På så vis blir föräldrarna delaktiga i 

sitt barns skolsituation anser Ogden (2003). 

 

En viktig aspekt i konflikthanteringen är att medlaren dokumenterar allt som diskuterats, samt 

telefonsamtal som blivit gjorda (Jordan, 2006).  Detta för att det i ett senare stadium kan visa 

sig vara av vikt att kontrollera när till exempel ett visst samtal ägt rum anser författaren. En 

eller flera uppföljningar av det som blivit överenskommet är nödvändigt för att se om det 

efterföljs (Höistad, 2001). 

 

Efter att ha fördjupat oss i litteratur har vi erhållit kunskap om barns beteendeproblem, och 

fått en inblick i hur förebyggande arbete kan användas för att motverka konflikter mellan 

elever, samt hur lärare kan gå till väga i konflikthanteringen. Vår frågeställning kvarstår dock, 

och genom vår undersökning hoppas vi kunna besvara frågorna;  

• Bemöter och hanterar lärare beteendeproblem och konflikter som uppstår mellan 

elever enligt skolans handlingsplan?  

• Vilka åtgärder vidtar lärare för att förebygga konflikterna? 
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3 Metod  
Undersökningen grundar sig på dokumentanalys av skolornas handlingsplaner, fallstudier 

utifrån deltagande observationer samt kvalitativa intervjuer med berörd personal som hanterat 

konflikterna. Metoddelen är indelad i fyra underrubriker; val av metod, val av fall, 

genomförande samt analys av materialet.  
 
3.1 Val av metod 
En fallstudie kan beskrivas genom dess speciella egenskaper, så som den partikularistiska 

vilket är en undersökning av en specifik företeelse, så som en institution eller en social grupp 

(Merriam, 1994). Själva fallet konkretiserar vad som är viktigt för företeelsen, och vad den 

kan innebära för undersökningen. Fallstudier är lämplig som metod för problem eller 

situationer som rör vardagen, då studien har sin speciella fokus. Merriam (1994) hävdar att 

man först måste utgå från en problemformulering innan man kan precisera sitt fall. I vår 

undersökning utgår vi från två forskningsfrågor, ”bemöter och hanterar lärare 

beteendeproblem och konflikter som uppstår mellan elever enligt skolans handlingsplan?” 

samt ”vilka åtgärder vidtar lärare för att förebygga konflikter?”. Vi använder fallstudier i 

undersökningen, där vi observerar hur lärare hanterar konflikter av fysiskt våld mellan elever. 

Vårt val av metod grundar sig på Merriams (1994) definition av fallstudier, men också utifrån 

Denscombes (2000) beskrivning, där fallen utgör en naturlig, och inte konstlad situation. 

Möjligheten att använda sig av olika forskningsmetoder i undersökningar är en av 

fallstudiernas starka sidor (Denscombe, 2000). Fallstudier lämpar sig då vi använder oss av 

analys av skolornas handlingsplaner, deltagande observationer samt ostrukturerade intervjuer 

med berörd personal om deras hantering av konflikterna. 

 

Kvalitativ intervju är en metod som används för att upptäcka och förstå egenskapen hos en 

företeelse (Starrin & Svensson, 1996). Då vi specifikt är intresserade av konflikthantering i 

skolan är kvalitativ intervju lämplig att använda i undersökningen. Ostrukturerad intervju 

innebär att forskaren ställer en huvudfråga till respondenten som får utveckla sitt svar med 

eventuella följdfrågor från forskaren (Denscombe, 2000). Patel och Davidsson (2003) 

benämner intervjuer av detta slag som ostandardiserade intervjuer, där forskaren själv 

formulerar frågorna och ställer dem i den ordning som lämpar sig under intervjun. Författarna 

menar att forskaren bör ha ett intervjuformulär med ett par huvudfrågor, som forskaren knyter 

an till under intervjun, och därmed får studiens frågor belysta. I intervjuerna utgår vi från fyra 

huvudfrågor; hur de går till väga i hanteringen, finns det någon handlingsplan de följer, vad de 
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kommit fram till under hanteringen samt hur de arbetar förebyggande för att motverka 

konflikter med fysiskt våld. Genom att analysera konflikthanteringen och intervjuerna, kan vi 

jämföra resultatet med skolornas handlingsplaner, och där se om dessa efterföljs i praktiken.  

 

3.2 Val av fall 
I vår undersökning studerar vi ansvarig personals hantering av konflikter utifrån skolornas 

handlingsplaner. Skolornas elevsammansättning utgör ett relativt brett spektrum, vilket vi 

anser speglar en större del av samhället. Skola A ligger i en mindre kommun, i södra Sverige. 

Skolan ligger i ett mångkulturellt område och har cirka 450 elever från förskoleklass till 

årskurs fem. Ungefär 40 procent av skolans elever har invandrarbakgrund. Vi har observerat 

en händelse där eleverna tagit till fysiskt våld. Eleverna som varit inblandade i händelserna är 

pojkar, och går i årskurs tre och fyra. Skola B ligger i ett lugnt, välbärgat område i en stor stad 

i södra Sverige. Elevantalet är cirka 200, från förskoleklass upp till årskurs sex, varpå ungefär 

fem procent har invandrarbakgrund. Eleverna i händelsen på skola B är pojkar i årskurs tre. 

Vår målgrupp i studien är personal som hanterat konflikterna, vilka vi intervjuat angående 

deras hantering av konflikterna som uppstått, utifrån skolornas handlingsplaner. På skola A 

har vi intervjuat en lärare, vilken är ansvarig för klassen som eleverna går i, samt en 

fritidspedagog vars uppgift är att hantera och förebygga konflikter mellan elever. På skola B 

har vi intervjuat rektorn då denne är ytterst ansvarig för konflikthanteringen, samt 

skolpsykologen vars uppgift var att genom samtal hjälpa eleven att hantera sina aggressioner.  

 

3.3 Genomförande  
Vi har valt att göra undersökningar med hjälp av dokumentanalyser, deltagande observationer 

och kvalitativa ostrukturerade intervjuer. Undersökningarna gjordes under vår 

verksamhetsförlagda utbildning som lärarstudenter, då vi var en naturlig del av elevernas 

vardag i skolan. De två observationerna ägde rum under elevernas förmiddags- och 

lunchraster då de spelade fotboll på skolornas gräsplaner. Detta val motiverar vi med att vi 

under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har sett att de flesta konflikter som uppstår i 

skolan sker under rasterna, då inga eller få vuxna finns i närheten. Vi fick tillstånd av 

skolornas rektorer att observera när elever använde fysiskt våld, samt intervjua berörd 

personal som hanterade konflikterna. Direkt efter observationerna gjordes utförliga 

anteckningar om händelserna. Utifrån de situationer som uppstått gjordes intervjuer, med 

totalt fyra respondenter för att kartlägga tillvägagångssättet i konflikthanteringen. Intervjuerna 



 18

varade totalt från tjugo till trettio minuter, bortsett från en telefonintervju med skolpsykologen 

på skola B som varade drygt tio minuter. Intervjuerna på skola A gjordes i personalrummet 

respektive klassrummet två dagar efter konflikthanteringen ägt rum, och på skola B gjordes 

intervjun med rektorn på rektorsexpeditionen dagen efter konflikten inträffat. 

Telefonintervjun med skolpsykologen gjordes en vecka efter konfliktsituationen. Anledningen 

till detta var att skolpsykologen inte gick att nå tidigare. Under intervjuerna utgick vi från fyra 

huvudfrågor; hur de går till väga i hanteringen, finns det någon handlingsplan de följer, vad de 

kommit fram till under hanteringen samt hur de arbetar förebyggande för att motverka 

konflikter med fysiskt våld. Dessa frågor var noga genomtänkta för validitetens skull, att vi 

verkligen undersökte det vi tänkt undersöka, nämligen om lärarna hanterar konflikten enligt 

skolans handlingsplan. Vid intervjuerna använde vi oss av diktafon, på så vis kan en 

fullständig dokumentation fås av det som sägs under intervjun (Denscombe, 2000). Vi fick de 

intervjuades medgivande att använda diktafonen, under förutsättning att banden raderades 

efter utskrift. ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

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

inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Utifrån etiska överväganden kommer 

alla personer i våra studier att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi har tillgång 

till de lämnade uppgifterna och de inblandades identiteter, då vi gett alla inblandade fingerade 

namn (Patel & Davidsson, 2003).  

 

3.4 Hantering av materialet 
Intervjuerna skrevs ut i sin helhet för att på så vis inte modifieras och därefter raderades 

banden på respondenternas begäran. Genom att analysera observationerna av hur konflikterna 

hanterades och intervjuerna kunde vi jämföra resultatet med skolornas handlingsplaner, och 

där se om dessa åtföljdes i praktiken. Vidare har vi även reflekterat över likheter och 

skillnader som förekommer mellan de olika skolorna.  
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4 Resultat av fallstudierna  
Resultatet är indelat i nio underrubriker, och upplagt på så vis att handlingsplan, observation, 

intervjuer samt resultatsammanfattning för skola A ligger först. Därefter kommer en 

redovisning av skola B för att avslutningsvis ge en summering av skolornas likheter och 

skillnader. Detta upplägg av resultatet gör vi för att läsaren lättare skall kunna förstå och tolka 

det som framkommit i vår undersökning.  

 

4.1 Handlingsplan för skola A 

När någon elev får en känsla av att ha blivit särbehandlad på grund av kön, sexuell läggning, 

religion, etnisk tillhörighet eller kränkt av någon annan anledning är det skolans policy som 

ligger till grund för vilka åtgärder som ska vidtas. Den som känner sig verbalt eller fysiskt 

kränkt ska kontakta sin klasslärare eller annan vuxen som finns i närheten. Om någon vuxen 

ser att någon elev blir kränkt är det den vuxnes ansvar att prata med de inblandade och 

dokumentera händelseförloppet. Dokumentet sparas i en speciell pärm som finns på 

rektorsexpeditionen. Rask (Respekt och ansvar i skolan) ska alltid kontaktas vid en 

akuthändelse och ansvarar för uppföljning av händelsen.  

 

Rask är en grupp bestående av fyra fritidspedagoger som arbetar för att alla elever i skolan 

ska ha en så trevlig arbetsmiljö som möjligt. De hjälper också till att lösa konflikter och 

problem av olika slag. Rask finns ute på rastverksamhet på middagsrasterna, deltar i 

aktiviteter och finns tillgänglig. De arbetar med konflikter, och kan avlasta läraren/pedagogen 

som tagit i konflikten först. Rask kan under viss tid även aktivt arbeta med läraren om 

situationen kräver det eller om så önskas. Gruppen gör uppföljningar av konflikten och ser till 

att den inte blommar upp igen, samt att alla inblandade mår bra. Rask finns på fritidsklubben 

på eftermiddagen, de försöker vara så tillgängliga som möjligt och tar tag i situationer så 

snabbt det går.  

 

Livskunskap är en schemalagd aktivitet som Rask arbetar med, genom att träffa klasserna en 

gång i månaden. På dessa lektioner tas upp hur det är i det sociala livet i skolan och samhället. 

Rask arbetar också förebyggande med hur man behandlar varandra och kompisarna. Eftersom 

skolan har många elever med invandrarbakgrund låter Rask eleverna få en inblick i hur andra 

kulturer och religioner verkar, detta för att minska fördomar om andra elevers levnadssätt.  De 
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arbetar även med etik och moral, samt hur man uttrycker sig, och vilket språk man använder 

mot varandra. 

 

I konflikthanteringen pratar den ansvariga med var och en av de inblandade, för att få deras 

uppfattning av vad som orsakat konflikten. När hanteraren har fått all bakgrundsfakta 

sammanför han alla inblandade för att skapa en kommunikation mellan eleverna. Gemensamt 

kommer de fram till en lösning på konflikten, samt vilka åtgärder som ska vidtagas. Därefter 

skall konflikten dokumenteras. Det upprättas ett kontrakt mellan de inblandade, oftast 

muntligt men det kan även förekomma ett skriftligt kontrakt.  

 

Om konflikten har varit av fysisk karaktär såsom sparkar, slag eller annan grov kränkande 

handling, går det brev hem till föräldrarna, eller i vissa fall telefonsamtal. Det är klassläraren 

eller hanteraren som kontaktar hemmet. Vid upprepade händelser med samma elev/elever 

kallas de till elevvårdskonferens där ytterliggare stödinsatser för positiv utveckling diskuteras. 

Därefter upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med eleven, föräldrarna, 

hanteraren, klassläraren och rektorn. 

 

4.2 Observation på skola A 

Under rasten spelar ett tjugotal elever fotboll på gräsplanen, en fritidspedagog är rastvakt och 

observerar matchen så allt går lugnt till väga. När det ringer in går rastvakten ifrån gräsplanen 

men eleverna fortsätter sin match. Två lärare kommer gående över skolgården och upptäcker 

ett slagsmål mellan två elever som tidigare varit med och spelat fotboll. Eleverna sparkar och 

slår på varandra, och en av dem använder ett hopprep som tillhygge. Lärarna går fram till 

eleverna och särar på dem, och frågar vad som hänt, varför pojkarna slåss. ”Mario sköt 

fotbollen i huvudet på mig” sa Arvid. Mario tillbakavisar direkt anklagelsen med att säga att 

det inte var han som gjorde det. Lärare 1 går med Arvid till hans klassrum, medan lärare 2 

håller fast Mario som uttalar hot om att han ska döda honom. När lärare 1 kommer tillbaka 

ber lärare 2 henne att ta över då hon inte orkar hålla Mario längre, utan ska hämta hjälp från 

den konflikthanterare som skolan har tillgång till. Under tiden står sju andra elever och 

betraktar Mario som svär och upprepar att han ska döda Arvid. Eleverna uppmuntrar Mario 

genom att säga ”vi ska hjälpa dig att plocka Arvid senare”. Lärare 1 går tillsammans med 

Mario tillbaka till klassrummet med händerna runt Marios axlar. Plötsligt sliter sig Mario loss 

och springer till Arvids klassrum, samtidigt som han skriker – ”Jag ska döda han”! Lärare 1 
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springer efter och får tag i honom utanför klassrummet, där hon tar tag om Mario och 

uppmanar honom att lugna ner sig. De går in i Marios klassrum, där Mario får sitta ner. Han 

upprepar ett flertal gånger att han ska döda honom. Efter ca fem minuter kommer lärare 2 

tillbaka med konflikthanteraren, varvid båda lärarna förklarar för denne vad de sett. Mario och 

konflikthanteraren går iväg för att reda ut det hela.  

 

4.3 Intervjuer på skola A 
Intervjun gjordes med skolans konflikthanterare som har i uppdrag att reda upp de 

konfliktsituationer som uppstår, samt med klassföreståndaren. Det framkom att hanteraren 

vanligtvis använde sig av tre steg i hanteringen. Först försöker han reda ut situationen med 

den elev det gäller, och därefter samtalar han med de andra inblandade för att slutligen 

sammankalla alla inblandade för att tillsammans komma fram till en lösning. Han valde dock 

ett annat tillvägagångssätt vid detta fall, och pratade först med Mario och sammankallade 

därefter direkt alla inblandade. Hans motivering till att göra på detta sätt var att han ansåg de 

inblandade vara så pass lugna att det gick bra, att ”konflikten var av den karaktären att det 

gick att diskutera med eleverna”.  

 

Konflikthanteraren talade om att skolan har en handlingsplan som ska följas vid konflikter, 

men att den inte alltid följs, det är helt beroende på vilka elever som är inblandade i konflikten 

samt konfliktens karaktär. I denna situation som observerats valde han att inte följa 

handlingsplanen. Hanteraren dokumenterade inte fallet, inte heller informerades den berörda 

klassföreståndaren (lärare 2) om vad som diskuterats och vad eleverna kommit fram till. ”Om 

det är en mindre grej så kan det hända att det löses på plats utan att läraren blir informerad, 

men är det en större grej så brukar jag berätta för läraren vad som händer och dom brukar inte 

ha några åsikter om hur det löses, huvudsaken är väl att det ordnar sig”. Klassföreståndaren 

fick kort information av eleverna när de kom tillbaka till klassrummet efter 

konflikthanteringen, de berättade att de fått fotbollsförbud i en vecka. Eleverna hade 

tillsammans med konflikthanteraren diskuterat situationen och kommit fram till vad de ansåg 

vara en lämplig åtgärd. De samtalade även om varför de tar till våld, hur det berör andra och 

hur man ska behandla andra människor. Det framkom under intervjun att konflikthanterarens 

mål är att försöka få till en diskussion och gemensamt med eleverna komma fram till åtgärder, 

men om detta inte fungerar tar han själv beslut om åtgärd. 
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 På frågan om föräldrarna kontaktas framkom det att det vanligtvis ska gå brev hem till de 

berörda elevernas föräldrar vid situationer då det brukas våld, något som inte gjordes i detta 

fall. Det är lärarens ansvar att kontakta föräldrarna och inte konflikthanterarens berättade han, 

men det framkom också att konflikthanteraren ska informera den ansvarige läraren om vad 

som hänt vid hanteringen. Detta hade emellertid inte gjorts i detta fall. Vid intervjun med 

klassföreståndaren kom det trots allt fram att hon ringt hem till Marios föräldrar, utan 

konflikthanterarens vetskap, och talat om vad som hänt. Konflikthanteraren försvarade sig 

under intervjun med att vissa dagar uppstår många konflikter och att det då är lätt ”att någon 

av dom rinner igenom”. På grund av det hade han inte informerat vederbörande lärare. 

Klassföreståndaren förklarade att hon inte haft tid att söka upp hanteraren för information om 

händelsen, men att hon skulle göra det så snart som möjligt.  

 

Respondenten förklarade att skolan har en grupp bestående av fritidspedagoger, Rask 

(Respekt och ansvar i skolan), som är ute på rasterna och arrangerar aktiviteter för eleverna. 

De arbetar för att alla eleverna i skolan ska ha en så trevlig arbetsmiljö som möjligt, men 

hjälper även till att hantera konflikter genom att avlasta läraren som tagit i konflikten först. 

Rask arbetar också förebyggande genom tema livskunskap, där eleverna träffar Rask en gång i 

månaden. Konflikthanteraren i intervjun har ansvaret för eleverna i årskurs 3– 5 tillsammans 

med en annan fritidspedagog. Arbetet med de yngre eleverna vet han inte så mycket om, 

förutom att det också leds av en fritidspedagog. Träffarna innebär att eleverna får samtala och 

diskutera tillsammans med vuxna om hur de ska vara i interaktion med andra, att man måste 

lära sig säga förlåt och att kunna förlåta samt att lära sig samarbeta. De talar också mycket om 

olika kulturer och dess traditioner berättar han.  

 

4.4 Resultatsammanfattning av skola A 
I skolans handlingsplan står att Rask kan avlasta lärarna i konflikter. Enligt handlingsplanen 

ska medlaren först ta reda på all bakgrundsfakta innan alla berörda sammanförs. I fallet med 

Mario valdes dock ett annat förfarande, då medlaren först pratade med Mario och sedan direkt 

sammanförde alla inblandade. De löste konflikten tillsammans, samt kom överens om vilka 

åtgärder som skulle gälla, nämligen fotbollsförbud i en vecka för alla inblandade. De 

inblandade upprättade ett muntligt kontrakt, vilket handlingsplanen föreskriver, där de 

förbinder sig att samtala istället för att slåss. Vid upprepade händelser med samma elev/elever 

kallar rektorn till elevvårdskonferens.  
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I handlingsplanen står att konflikter som är av fysisk karaktär, ska dokumenteras för att sedan 

sparas i en pärm på rektorsexpeditionen.  Men hanteraren valde att inte dokumentera detta 

fall. Enligt handlingsplanen ska medlaren informera berörda lärare/klassföreståndare om 

förfarandet i hanteringen, vilket inte gjordes i detta fall.  

 

Handlingsplanen talar om att vid fysiskt våld skall brev gå hem till föräldrarna, eller i vissa 

fall telefonsamtal. Hanteraren hade inte gjort något av detta, däremot ringde 

klassföreståndaren på eget initiativ hem till Marios föräldrar, utan att ha informerat hanteraren 

om detta. Att hon tog detta beslut utan att diskuterat fallet något mer med hanteraren 

motiverade hon med att konflikten var så pass allvarlig att föräldrarna skulle informeras. 

 

Enligt handlingsplanen ska Rask ansvara för det förebyggande arbetet i skolan, för att 

motverka konflikter av alla slag. Detta görs genom tema livskunskap, som tar upp hur det 

sociala livet är i skolan, hur man beter sig mot andra både verbalt och fysiskt. Rask låter även 

eleverna få en inblick i andra kulturer för att på så vis förebygga fördomar om andra elevers 

levnadssätt. Dessa lektioner är schemalagda, dock endast en gång i månaden.  

 

Utifrån skolans handlingsplan och intervjuer med den berörda personalen kan vi besvara 

forskningsfrågan om lärare bemöter och hanterar beteendeproblem och de konflikter som 

uppstår mellan elever utifrån skolans handlingsplan. Vi kan konstatera att skolan inte följer 

sin handlingsplan fullt ut, det är helt beroende på omständigheterna i konflikten.  Vi har även 

fått svar på vilka åtgärder lärare vidtar för att förebygga konflikterna.  

 

4.5 Handlingsplan för skola B 
När någon blir psykiskt/fysiskt skadad av något barn ska den utsatta eleven kontakta en vuxen 

omedelbart, som kan överblicka situationen. Den vuxne kontaktar sedan rektorn.  Föräldern 

har alltid huvudansvaret för sitt barn, därför tas kontakt med barnets förälder direkt, för att 

informeras om vad som hänt och eventuellt tillkallas för ett möte med ansvarig lärare eller 

rektor.  Om det är allvarliga situationer, och föräldern inte tar sitt ansvar kontaktar skolan 

sociala myndigheter för att diskutera vidare åtgärder, och även en polisanmälan kan vara 

nödvändig för att markera allvaret med våldsinslag.  
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Skolan har i sin handlingsplan elevvårdsrutiner inskrivna som ska följas i olika situationer. 

Dessa elevvårdsrutiner är indelade i fyra olika steg. I första steget ligger samtal mellan lärare, 

i vissa fall rektorn, samt förälder och elev. Det är viktigt att kontakta elevens föräldrar för att 

göra dem delaktiga i det arbete som ska göras för att komma tillrätta med elevens situation. 

Även kontakt med speciallärare, skolsköterska eller psykolog kan vara lämpligt för 

konsultation.  

 

I steg två upprättas ett åtgärdsprogram om behov finns, utifrån det material som samlats ihop 

om eleven utifrån tidigare samtal, möten och skriftlig dokumentation. Årgärdsprogrammet ska 

upprättas i samarbete med elev och föräldrar och vara så tydligt och konkret som möjligt. I 

detta skede är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och utgå ifrån elevens behov och 

förutsättningar. Programmet ska förutom att innehålla tydliga åtgärder, även vara skriftligt 

utfört och innehålla delmål, uppföljning och även ha en begränsad giltighetstid. Föräldern 

erhåller en kopia av åtgärdsprogrammet och skolledaren tar ansvar för originalet. All 

dokumentation som görs kring eleven skall sparas.  

 

I steg tre ska anmälan till elevvårdsteamet (rektor, skolsköterska och psykolog) göras om man 

inte kan se någon utveckling av åtgärdsprogrammet vid uppföljningen, vilket föräldrarna 

måste informeras om. Elevvårdsteamet träffas ungefär var tredje vecka. Åtgärder som kan 

diskuteras vid möte med elevvårdsteamet är bland annat speciallärarinsatser, psykologinsatser 

och behov av kontakt med myndigheter/andra instanser utanför skolan så som socialtjänsten 

eller BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin) . Även kallelse till elevvårdskonferens diskuteras då 

teamet träffas.  

 

Som ett sista steg ligger elevvårdskonferensen, som är ett möte där elev, föräldrar, berörd 

skolpersonal och representanter från skolledningen deltar. Syftet med mötet är att hitta 

lösningar och eventuella lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation. 

 

I handlingsplanen finner vi också skolans förebyggande åtgärder; värdegrundsdiskussioner, 

trivselenkäter för eleverna, kompissamtal, klassråd, fadderverksamhet, tjej/killsnack och 

hälsoprojekt med olika gruppkonstellationer för att nämna några.  

 

I skolans handlingsplan benämns kränkande behandling som svordomar, fula ord, 

förolämpningar, slag, sparkar, knuffar, hot, miner, gester m.m. Det är svårt för en förälder att 
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ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så, är det viktigast att göra något åt 

det. Skolan finns där för att stötta, hjälpa till och samarbeta med föräldrarna för att nå en 

lösning på problemet. Skolan uppmanar föräldrarna att göra klart för sitt/sina barn att ett 

sådant beteende ses som mycket allvarligt både av skola och av föräldrarna, och att det inte 

accepteras att någon elev kränker en annan. 

 

4.6 Observation på skola B 

Under middagsrasten har en lärare rastvakten de sista återstående tjugo minuterna, och står 

vid gräsplanen där eleverna spelar fotboll tillsammans. När det återstår två minuter av rasten 

går läraren in i klassrummet för att hämta nycklar till idrottshallen då det är idrottslektion efter 

rasten. När läraren är på väg till idrottshallen kommer två elever springande mot henne och 

ropar att ”Sebastian och Max håller på att bråka”! Läraren går tillbaks till fotbollsplanen där 

pojkarna diskuterar om det var frispark eller inte. Sebastian knuffar till Max lite lätt i bröstet, 

varpå läraren säger åt honom att sluta och ber båda två att följa med henne. De andra eleverna 

på planen skickar hon till idrottshallen. På väg mot skolan fortsätter Max och Sebastian att 

diskutera högljutt. Max kallar Sebastian för ”jävla rövunge”, varpå Sebastian svarar med att 

först slå till Max på överarmen och sedan knuffa honom så han ramlar omkull. Läraren ber 

omedelbart Sebastian att sluta slåss medan hon hjälper Max upp på fötter igen. Hon frågar om 

Max är okej, och ber även honom att sluta benämna Sebastian vid fula ord. Därefter tar hon 

med dem till rektorns kontor. Eleverna går med sin lärare utan att slåss eller munhuggas. När 

de är framme vid rektorns kontor berättar läraren kortfattat om vad som hänt, och lämnar 

sedan eleverna hos rektorn för att gå och hålla idrottslektion med resten av klassen.  

 

Efter drygt tjugo minuter kommer rektorn och pratar med läraren i idrottshallen. Rektorn 

meddelar läraren att Sebastian blir hemskickad för dagen, samt att Max är i 

omklädningsrummet och kommer att delta på idrotten.  Hon ber också läraren att ta kontakt 

med Max föräldrar och informera om vad som hänt.  

 

4.7 Intervjuer på skola B 
Den första intervjun gjordes med skolans rektor då det var hon som ansvarade för hanterandet 

av konflikten. På frågan om hennes tillvägagångssätt i hanteringen berättade hon att Sebastian 

först fick redogöra för hur han upplevde vad som hänt, sedan fick Max ge sin version av 

händelsen. Rektorn tog därefter beslut om att ringa till Sebastians mamma, och be henne 
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komma och hämta honom från skolan. Anledningen var att rektorn ansåg det vara en så pass 

allvarlig händelse som inträffat, och att det dessutom inte var första gången Sebastian använde 

fysiskt våld när det uppstod konflikter.  Det framkom under intervjun att skolans 

handlingsplan ska följas vid konflikter, men detta görs dock inte fullt ut alla gånger, det beror 

på konfliktens omfattning förklarade rektorn. ”Men vi kontaktar alltid föräldrarna när det är 

fysiskt våld inblandat, även om det inte tycks vara av större proportioner så är vi noga med att 

det ska markeras att det är oacceptabelt”. Sebastians föräldrar är skilda och det är modern som 

är det faktiska vårdnadshavaren och den som skolan har kontakt med. Rektorn ringde 

Sebastians mamma som ombads att komma till skolan, där hon tillsammans med rektorn 

beslöt att Sebastian inte skulle ha rast tillsammans med de andra eleverna under en veckas tid. 

De andra eleverna på skolan måste kunna känna sig trygga på rasterna, och inte vara rädda att 

Sebastian ska ta till våld om det uppstår konflikter menar rektorn. En annan orsak till hennes 

val av åtgärd var att Sebastian skulle bli medveten om att det blir konsekvenser av hans 

agerande.  

 

Då det inte var första gången som Sebastian tog till våld i en konfliktsituation ansåg rektorn 

att han måste få hjälp att hantera sin aggressivitet och ilska. Detta ska han få genom samtal 

med skolpsykologen en gång i veckan, och om det inte fungerar kommer BUP att kopplas in 

förklarade rektorn. Till följd av detta gjordes ännu en intervju, denna gång med 

skolpsykologen. Intervjun gjordes per telefon, en vecka efter konfliktsituationen. Det 

framkom att psykologen inte använde sig av något speciellt program i sitt arbete med elever, 

utan hon ”…går mer på magkänslan…man har ju lite erfarenhet och så…”. Hon har endast 

träffat Sebastian en gång, och då föreslog hon att istället för att använda fysiskt våld skulle 

han stanna upp, räkna till tio och välja att gå därifrån. Psykologen har inte haft kontakt med 

vare sig rektorn eller någon annan inblandad sedan händelsen inträffade så hon vet inte om 

tillvägagångssättet hon föreslagit fungerar för Sebastian. Skolpsykologen har förstått det så att 

hon skulle träffa Sebastian en eller två gånger för att komma fram till alternativa sätt vid hans 

aggressioner istället för att bruka våld. Detta stämmer inte med vad rektorn lade fram vid 

intervjun, enligt henne skulle Sebastian träffa psykologen en gång veckan fram till höstlovet 

(tre veckor) för att se om det blev någon förändring i hans beteende.  

 

 För den andre eleven Max, som var inblandad i konflikten blev det inga repressalier, trots att 

han kallat Sebastian för fula ord. Hans föräldrar kontaktades dock för att få information om 

vad som hänt. Att Max inte fick några repressalier förklarade rektorn med att Max vanligtvis 
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inte är någon våldsam elev, men om detta upprepas kommer åtgärder att vidtagas även för 

hans del.   

 

Vad gäller förebyggande arbete för att förhindra konflikter med fysiskt våld är det upp till 

varje klasslärare att bestämma vilket arbetssätt som passar bäst för klassen, och i förhållande 

till åldern förklarar rektorn i intervjun. Det som vanligtvis används är kompissamtal eller tjej- 

och killsnack. Det är en liten skola med knappt 200 elever och sammanhållningen på skolan 

är viktig menar rektorn, att eleverna upplever en ”vi-känsla”. Detta försöker skolledningen 

och annan personal att få till stånd genom gemensamma aktiviteter på skolan där eleverna är i 

olika gruppkonstellationer, från förskoleklassen till årskurs sex.  

 

4.8 Resultatsammanfattning av skola B 
Skolan har en handlingsplan med elevvårdsrutiner upprättade i olika steg som ska följas i 

konfliktsituationer. Utifrån analys av handlingsplanen, den observation som gjorts samt 

intervjuerna med berörd personal visar det sig att skolan inte alltid följer sin handlingsplan. 

Det är beroende på konfliktens omfattning om handlingsplanen tas fram som underlag för 

hanteringen, och vi kan se att elevvårdsrutinerna inte följs steg för steg. När någon elev blir 

skadad av någon annan ska rektorn alltid kontaktas, då denne har ansvaret för 

konflikthanteringen, och ansvarig lärare eller rektor ska ta kontakt med elevernas föräldrar. 

Elevvårdsrutinerna som ska följas är uppdelade i fyra olika steg, och det första steget är 

samtal mellan ansvarig lärare/rektor, förälder och elev. Så skedde också i vårt fall, rektorn 

ringde Sebastians mamma och bad henne komma till skolan. Om det behövs konsulteras även 

skolsköterska eller psykolog. Tillsammans kom rektorn, mamman och Sebastian fram till att 

Sebastian inte skulle ha rast tillsammans med sina kamrater under en vecka. Beslut togs också 

att Sebastian skulle träffa skolpsykologen en gång i veckan för att få hjälp att hantera sin 

aggression. Att upprätta ett åtgärdsprogram ligger som steg två enligt handlingsplanen, och 

ska upprättas i samarbete med eleven och föräldern, och vara så tydligt och konkret som 

möjligt vilket vi anser att det var i vårt fall. Dock följde elevvårdsrutinerna inte de steg som 

upprättats. 

 

Ett elevvårdsteam finns på skolan bestående av rektor, skolsköterska och psykolog. Teamet 

träffas var tredje vecka och diskuterar bland annat psykologinsatser och behov av kontakt med 

andra instanser utanför skolan, till exempel BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin). Att anmäla 
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ett fall/en elev till elevvårdsteamet görs i steg tre om inte någon utveckling skett utifrån 

åtgärdsprogrammet. Här ser vi att skolan inte följer sin handlingsplan med de angivna stegen 

då rektorn redan i steg två kopplat in psykologen som en åtgärd för Sebastians utveckling. 

Dessutom framkom det i intervjun med psykologen att hon och rektorn hade delade 

uppfattningar angående hur många samtal Sebastian och psykologen skulle genomföra.  

  

Vad gäller den andra eleven som var inblandad i konflikten, Max, fick han inga repressalier 

för sitt verbala kränkande av Sebastian. I handlingsplanen står dock klart och tydligt att 

kränkande behandling i form av förolämpningar och fula ord inte accepteras, och ses som 

mycket allvarligt av skolan. Klassläraren kontaktade dock Max föräldrar som fick information 

om vad som hänt, vilket handlingsplanen föreskriver.  

 

I intervjun med rektorn framkom det att skolan också arbetar förebyggande för att motverka 

konflikter med inslag av fysiskt våld, i enighet med vad som står i handlingsplanen. Det 

förebyggande arbetet ansvarar varje klasslärare själv för, då de bäst kan utröna vilken 

förebyggande metod som lämpar sig bäst för deras elever. Förutom insatser på klassnivå 

såsom kompissamtal, förekommer det gemensamma aktiviteter på skolan då eleverna är 

indelade i olika gruppkonstellationer från förskoleklass till årskurs sex. Detta för att skapa en 

vi-känsla på skolan och en möjlighet för eleverna att lära känna varandra, och därmed 

motverka konflikter mellan eleverna.  

 

Utifrån skolans handlingsplan och intervjuer med den berörda personalen kan vi besvara 

forskningsfrågan om lärare bemöter och hanterar beteendeproblem och de konflikter som 

uppstår mellan elever utifrån skolans handlingsplan. Vi kan konstatera att skolan inte följer 

sin handlingsplan fullt ut, det är helt beroende på omständigheterna i konflikten.  Vi har även 

fått svar på vilka åtgärder lärare vidtar för att förebygga konflikterna.  

 

 

4.9 Skolornas likheter och skillnader i konflikthanteringen 

Resultatet av undersökningen visar att omständigheterna inverkar på om skolorna följer sina 

handlingsplaner i hanteringen av konflikterna. Likheter finns mellan skolornas 

handlingsplaner, de ska båda kontakta föräldrar till eleverna som tar till fysiskt våld eller på 

något annat sätt kränker någon annan. Skola A har en grupp, RASK, bestående av 
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fritidspedagoger som ansvarar för konflikthanteringen till skillnad från skola B vars rektor, 

eller den för eleven aktuelle klassföreståndaren har ansvaret för hanteringen. Båda skolornas 

handlingsplaner angiver att alla händelser av fysisk karaktär ska dokumenteras skriftligt och 

arkiveras. En skillnad i skolornas förfarande är att skola B överlämnar en kopia av 

dokumentet till föräldern, vilket de inte gör på skola A.  

 

Båda skolorna arbetar förebyggande för att motverka konflikter, dock på olika sätt. På skola A 

är det Rask som ansvarar för arbetet genom tema livskunskap, som genomförs en gång i 

månaden. Skola B har valt ett annat upplägg för det förebyggande arbetet, där varje 

klasslärare utifrån sin klassammansättning och behov väljer tillvägagångssätt. Exempel på 

tillvägagångssätt är kompissamtal och tjej/killsnack. På skola B upprättas även gemensamma 

aktiviteter där eleverna grupperas i olika gruppkonstellationer från förskoleklass till årskurs 

sex. Detta för att skapa ett positivt klimat på skolorna, en gemenskap och vi-känsla.  
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5 Diskussion 
Detta avsnitt har vi delat upp i underrubriker för att läsaren lättare skall kunna förstå och tolka 

kopplingarna mellan resultatet och litteraturstudien. Diskussionen är uppdelad i tre delar där 

vi diskuterar och jämför beteendeproblem hos elever, förebyggande åtgärder mot fysiskt våld 

samt hanteringen av konflikter utifrån vårt resultat av insamlad data.  

 

5.1 Diskussion utifrån aggressions- och beteendeproblem hos elever 
Aggressivitet associeras med fientliga och våldsamma handlingar, och är ett tillstånd som 

upplevs i egenskap av hat eller vrede (Johannessen, 2001). Observationerna i undersökningen 

visar att eleverna i vrede använt sig av fysiskt våld mot sina kamrater. Raundalen (1997) har 

en teori om våldsbeteende, och menar att det bland annat härstammar från miljön vilket också 

Ogden (2003) håller med om. Ogden (2003) anser att miljön kan ses som en riskfaktor för att 

utveckla aggressivt beteende. Med riskmiljö menar författaren bland annat splittrade hem och 

ensamförsörjare. Utifrån detta påstående kan vi se ett samband mellan Sebastians beteende 

och miljön, då hans föräldrar är skilda och Sebastian bor tillsammans med sin mamma. Då 

många föräldrar arbetar heltid och kanske är ensamförsörjare leder detta till att barn lever i en 

otillräcklig emotionell miljö, vilket är avgörande för barnets känsloutveckling (Ellneby, 

2000). Vi kan dock utifrån undersökningen inte svara på att det är så i Sebastians fall. Barn 

som inte kan sätta ord på sina känslor uttrycker sig istället med fysiskt våld (Raundalen, 

1997). Dessa antaganden har vi fått bekräftat genom observation och intervjuer angående 

Sebastian, då han även tidigare hamnat i konflikter och även då valt att ta till fysiskt våld som 

en lösning på situationerna.  

 

 I konflikten på skola A upplevdes Mario av lärarna som mycket aggressiv och full av hat, då 

han uttrycker att han ska döda sin kamrat. Ogden (2003) beskriver en teori om barns 

aggressivitet som grundar sig på inlärningserfarenheter i familjen, redan som mycket små 

barn. Det är i samspelet med föräldrarna som barnet utvecklar social kompetens och lär sig 

självkontroll menar författaren, vilket också Olsson (2002) framhåller i sin beskrivning av 

kulturkrockar. Vi kan se en koppling till detta antagande i Marios fall, då han har 

invandrarbakgrund. Mario säger att han ska döda sin kamrat vilket uppfattas av de inblandade 

lärarna som ett uppenbart hot. Vi kan dock se en annan sida av situationen, att Marios uttalade 

ord inte är så allvarliga som de inblandade lärarna upplevde det. Orden behöver inte ha den 

ordagranna betydelse, utan kan betyda något helt annat vilket även Olsson (2002) tar upp och 
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benämner som en kulturkrock. Vi anser att i dessa situationer måste ansvarig lärare förklara 

för elever att uttryck av sådan art inte är på sin plats, och att de oftast uppfattas som direkta 

hot vilket är straffbart att uttala i Sverige.  

 

När konflikter uppstår kan det bero på att situationer uppfattas olika av de inblandade menar 

Johansson och Tolf (2006). Utifrån sin uppfattning reagerar eleverna därför också olika, 

beroende på bakomliggande faktorer så som erfarenhet, behov och uppfostran. Angelöw och 

Jonsson (2000) menar att det finns ett samband mellan frustration och aggression, att när 

någons behov och mål inte blir tillgodosedda kan detta leda till ilska och aggressioner. Detta 

kan vara en orsak till varför eleverna i våra observationer tog till våld i konflikterna. Mario 

blev ilsken då Arvid anklagade honom för något han inte gjort, och blev kanske då frustrerad 

vilket ledde till slagsmål mellan de två eleverna. I Sebastians fall kan det vara så att han blev 

frustrerad då han och Max hade olika uppfattningar om fotbollsreglerna, om det var frispark 

eller inte. Möjligheten finns att det var frustrationen som fick Sebastian att ta till fysiskt våld. 

Raundalen (1997) menar att många barn har svårt att sätta ord på sina känslor och därför 

uttrycker sig med slag och sparkar istället, vilket eleverna i våra observationer gjorde.  

 

5.2 Diskussion utifrån förebyggande åtgärder mot fysiskt våld 
”Barnet blir det andra säger att man är” (Höistad, 2001, s.30). Författaren menar att om barnet 

ses och benämns som en bråkstake är det lätt att barnet blir det också. Vi håller med Höistad 

(2001), det är viktigt att lärare har ett professionellt förhållningssätt till eleverna, både verbalt 

och fysiskt, oberoende av elevernas beteende. Utifrån de undersökningar vi gjort går det 

tyvärr inte att svara på om lärarna i studien har ett professionellt förhållningssätt till eleverna 

då vi inte varit närvarande under själva hanteringen.  

 

Ogden (2003) pekar på ett samband mellan beteendeproblem och bristande social kompetens, 

och menar att social färdighetsträning har en förebyggande inverkan på utvecklingen av 

beteendeproblem i skolan. Författaren fortsätter med att antisocialitet inte kan elimineras men 

dock dämpas, och att åtgärder bör sättas in så tidigt som möjligt då de är mer effektiva i de 

lägre åldrarna än i högre. Det viktigaste är dock att åtgärderna blir insatta anser vi, oavsett 

elevernas ålder. Att försöka påverka eleverna till ett positivt beteende, och skapa andra 

verktyg för dem är det huvudsakliga målet, vilket är bättre sent än aldrig. Båda skolorna i vår 

studie arbetar förebyggande för att motverka konflikter, vilket också deras handlingsplaner 
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föreskriver. På skola A arbetar Rask förebyggande genom tema livskunskap, som sker en 

gång i månaden. Då diskuteras hur man bör förhålla sig i interaktion med andra, vilket språk 

som används, men även hur eleverna kan lära sig samarbeta och att säga förlåt eller förlåta 

andra. Det är viktiga och aktuella ämnen, men vi tycker Rask träffar eleverna för sällan, 

endast en gång i månaden. Om detta beror på tidsbrist eller om Rask helt enkelt anser att det 

räcker en gång per månad kan vi inte svara på. Ett alternativ vore att använda åtgärder som 

kan innefatta elevernas dagliga undervisning.  
 
En av skolans viktigaste uppgifter i det förebyggande arbetet är att arbeta med elevernas 

empatiutveckling anser Höistad (2001). Eleverna påverkas av det grundklimat som finns i 

hemmet, och om man växer upp i miljöer som är präglade av aggressioner och fördömanden 

blir människan till slut avtrubbad i sin förmåga att känna medkänsla. Trots detta har skolan en 

möjlighet att påverka och lära eleverna ett empatiskt beteende. Utifrån vår undersökning kan 

vi inte avgöra vilka uppväxtmiljöer eleverna kommer ifrån, men menar att som lärare för 

eleverna bör denna vara insatt i vilken hemmiljö den aktuelle eleven har. Höistad (2001) 

pekar på en rad faktorer så som beröm, förebilder och kunskaper om det sociala samspelet 

vilka bör omge elevens vardag, för att denne ska lära sig förstå egna och andras reaktioner, 

hur de påverkar andra samt socialt samspel. På skola A använder de livskunskap i sitt 

förebyggande arbete där de samtalar och lär sig om hur man är i interaktion med andra, alltså 

kunskaper om det sociala samspelet som Höistad (2001) uttrycker det. På skola B är det 

klasslärarna som ansvarar för det förebyggande arbetet i respektive klass. Det är både för och 

nackdelar anser vi. Fördelen är att läraren förhoppningsvis känner eleverna väl och vet vad 

som behövs för att skapa så positiva förutsättningar som möjligt.  Men det kan också vara en 

nackdel för eleverna om det är så att läraren inte förhåller sig professionell i bemötandet av 

elever med beteendeproblem, eller har förutfattade meningar om en elev och dömer denne på 

förhand.  

 

Enligt handlingsplanen på skola B ska lärarna i det förebyggande arbetet bland annat använda 

sig av kompissamtal. I sin C-uppsats skriver Johansson och Tolf (2006) om kompissamtal, 

och menar att det är en bra modell att använda sig av då det är lämpligt för alla åldrar, och kan 

påbörjas redan i förskolan. Samtalen ska vara regelbundna, åtminstone ett i veckan föreslår 

Johansson och Tolf (2006). Syftet med kompissamtalen är att eleverna ska bli medvetna om 

sin roll i det sociala samspelet, lyssna på andra och sätta ord på sina känslor. Kompissamtal 

låter som en bra metod att använda sig av anser vi, men det gäller att eleverna känner sig 
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trygga så de vill och vågar berätta inför klassen vad de upplevt eller sett. Vi tror även att 

kompissamtalen kan medverka till ett bättre gruppklimat och sammanhållning i klassen, om 

det inte redan finns.  

 

En annan metod att använda sig av i det förebyggande arbetet är Hugos tankefrön. Hugos 

tankefrön är framarbetat av Gutestam och Lindström (2003) och syftar till att ge eleverna ett 

reflekterande tankesätt, samt ge eleverna ett verktyg varpå de kan uppnå ett positivt 

förhållningssätt. Fördelen med Hugos tankefrön tycker vi är att det ger stora valmöjligheter 

för läraren i användandet, då det bygger på en mängd olika tankekort med budskap som 

förmedlar positiva attityder. Läraren kan välja nya tankekort med aktuella budskap för klassen 

närhelst det behövs, och välja olika arbetsmetoder, så som skrivande, berättelser eller rollspel. 

Materialet är lätt att använda i elevernas dagliga skolarbete, vilket vi anser vara en fördel, och 

därför förespråkar vi användandet av Hugos tankefrön. Tyvärr använder inte skolorna i vår 

undersökning sig av materialet.  

 

Rollspel kan med fördel användas i skolans undervisning, för att på så vis illustrera och 

diskutera lösningar på konflikter, men även för att påverka elevernas attityder och värderingar 

(Erberth & Rasmusson, 1996; Gutestam & Lindström, 2003; Olweus, 2006; Utas Carlsson, 

1999). Rollspelet fungerar som en improvisation av en verklig händelse utifrån elevernas egna 

erfarenheter, till exempel små konflikter på skolgården (Erberth & Rasmusson, 1996). Det är 

nedslående att se att inte någon av skolorna i undersökningen har med rollspel som 

förebyggande åtgärder i sin handlingsplan! Vi håller med nämnda författare om rollspelets 

fördelar och anser att det är en av de bäst lämpade modellerna att använda sig av som 

förebyggande åtgärd, för att påvisa för eleverna vad ett visst beteende kan leda till och hur det 

påverkar andra människor. Raundalen (1997) menar att aggressivt och utagerande beteende 

kan leda till att man avvisas av sina jämnåriga, vilket kan bero på bristande social kompetens. 

Istället för att agera medaktör i leken blir barnet åskådare istället. Eftersom barn lär i 

interaktion med andra, och vuxna och kamrater fungerar som modeller som barnet imiterar, är 

detta ett dilemma för barn med beteendeproblem då dessa är i stort behov att positiva effekter 

(Raundalen, 1997). I sådana situationer menar vi att rollspelet kommer väl till pass, då 

eleverna får en möjlighet att utforska den sociala verklighet som omger dem. Carlander 

(1990) förespråkar rollspel som metod med motiveringen att det skapar goda förutsättningar 

för att träna eleverna att tänka ömsesidigt. Det i sig innebär att eleverna kan tänka sig in i 
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andras situationer och tänkande, vilket är en viktig del i det kommande arbetet med 

konflikthanteringen. 

 

Olweus (2006) åtgärdsprogram innehåller bland annat ett konsekvent regelsystem för skolan, 

för att på så vis hjälpa de aggressiva eleverna att ta hänsyn till andra. Både skola A och skola 

B har upprättat regler som måste följas, och undersökningen visar att skolorna är bra på att 

följa dessa. Olweus (2006) föreslår ett rastvaktsystem där skolan har god tillsyn över 

elevernas aktiviteter, och kräver ett konsekvent ingripande då det uppstår aggressiva 

konflikter på rasterna. Det hjälper inte att bara vara där, som vuxen måste man också ingripa 

för att markera att handlingen inte accepteras. Det såg vi under observationerna att personalen 

på båda skolorna gjorde vid de konflikter som uppstod. Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 

1998) framhäver att skolan ska vara en social gemenskap som ger trygghet åt eleverna. Denna 

trygghet och sociala gemenskap måste även belysa rasterna anser vi. Skola B har olika lärare 

ute på rasterna, de följer ett rastvaktssystem, medan skola A har personal från Rask ute på 

rasterna. Ett bra sätt att minska våldskonflikter på rasterna menar vi är att ha styrda aktiviteter 

som övervakas av rastvakterna. I våra observationer spelade eleverna fotboll, vilket är en bra 

aktivitet då många kan vara med, och det hela kan övervakas av rastvakter. På båda skolorna 

gjorde man detta, rastvakterna hade som uppgift att kontrollera så spelet gick lugnt till väga 

under hela rasten. Dock uppstod en konflikt omedelbart när rastvakterna lämnade 

gräsplanerna. Detta ser vi som tecken på att om vuxna finns tillgängliga så minskar risken för 

konflikter av fysiska inslag.  

 

5.3 Diskussion kring hanteringen av konflikter  
Konflikter kan uppstå av en rad olika saker och Carlander (1990) uppger feltolkning av en 

situation som en möjlig orsak. Vi upplever att konflikterna i undersökningen uppstod just av 

feltolkningar på olika sätt, och menar att närvaron av en eller flera vuxna hade kunnat 

förhindra detta. Vi är dock medvetna om att det är svårt att tillhandahålla så många rastvakter 

som behövs för att täcka upp överallt under hela rasten.  

 

I hanteringen av det aggressiva beteendet är det nästan omöjligt att utesluta bestraffningar 

som ett medel menar Ogden (2003). Som lärare måste man göra klart för eleven att dess 

beteende inte är acceptabelt, och om det inte upphör kommer negativa konsekvenser att sättas 

in. En av dessa negativa konsekvenser kan vara att låta eleven gå miste om rastverksamheten 
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tillsammans med de andra eleverna (Ogden, 2003). Så var fallet i konflikten på skola B, där 

Sebastian inte fick ha rast tillsammans med de andra under en veckas tid. Rektorn motiverade 

detta beslut med att Sebastian måste få känna att det blir negativa konsekvenser av hans 

beteende. Att tidsbestämma straffet till en vecka tycker vi är lämpligt, det är inte bra om det 

sträcker sig över för lång tid. Eftersom det är i interaktion med andra som barn lär sig och 

imiterar behöver Sebastian få uppleva samspelet med de andra under rasterna, både på gott 

och ont anser vi. På skola A blev åtgärden fotbollsförbud en vecka för de inblandade eleverna. 

Då vi inte känner eleverna i våra studier tillräckligt väl, går det inte att avgöra om de åtgärder 

som blev insatta var lämpligast för just de här eleverna, men generellt anser vi att det är 

godtagbara val av åtgärder. Vi samtycker dock med Ogden (2003) om att negativa 

konsekvenser är nödvändiga för att markera att ett visst beteende inte accepteras, vilket även 

Raundalen (1997) anser. Eleverna måste få uppleva negativa konsekvenser av sitt beteende 

och handlande för att förstå att aggressivitet inte är en bra lösning på problem, annars kommer 

de även i fortsättningen att uppträda aggressivt. Raundalen (1997) hänvisar till studier som 

påvisar att elever påverkas efter hand av normer för vad som är acceptabelt och oacceptabelt 

aggressivt beteende. Skulle det då, utifrån detta påstående gå att dra slutsatsen att eleverna 

slutligen kommer använda ett acceptabelt beteende till följd av de negativa konsekvenserna? I 

vissa fall kanske det är fullt tillräckligt, men troligen behövs även andra åtgärder, så som 

rollspel eller kompissamtal, i kombination med negativa konsekvenser menar vi.  

 

I akuta situationer, som när två elever börjar slåss, måste läraren reagera omedelbart och 

stoppa konflikten och begränsa skadeverkningarna (Ogden, 2003). I våra fallstudier ingrep 

lärarna omedelbart då de upptäckte konflikterna, på ett kontrollerat och neutralt sätt utan att 

höja sina röster vilket Ogden (2003) anser är ett lämpligt tillvägagångssätt för att stoppa en 

konflikt.  

 

Enligt skolornas handlingsplaner ska elevernas föräldrar kontaktas och informeras om vad 

som hänt, via telefon eller brev hem. I intervjun med konflikthanteraren på skola A framkom 

det att han ansåg det vara klassföreståndarens ansvar att kontakta föräldrarna, men enligt 

handlingsplanen ska detta göras antingen av hanteraren eller läraren. Trots att hanteraren och 

läraren inte samtalat om hanteringens utfall kontaktade läraren elevens föräldrar. Att kontakta 

föräldrarna tar Ogden (2003) upp, och menar att föräldrarna i värsta fall får komma till skolan 

och hämta eleven. Vi tycker det är mycket bra att skolorna kontaktar föräldrarna till de elever 

som är inblandade i konflikter av fysiskt våld, och förstår inte författarens ordval ”i värsta 
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fall” (Ogden, 2003, s.197) om att föräldrarna får komma till skolan och hämta sitt barn. Vi 

anser att rektorn på skola B gjorde helt rätt när hon kontaktade Sebastians mamma som fick 

komma och hämta honom. Vi menar att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i sitt/sina 

barns skolgång. Det är inte bara skolans ansvar att förändra beteendet hos eleven, det största 

ansvaret bör ligga hos föräldrarna anser vi.  

 

För att på bästa sätt kunna hantera en konflikt krävs delaktighet, men också motivation och 

kreativitet från alla inblandade (Brännlund, 2005). Det går inte att följa en färdig mall om hur 

konflikter bör lösas, ”det finns lika många vägar att lösa konflikter som det finns konflikter” 

(Carlander, 1990, s.45). Vi kan till viss del hålla med Carlander (1990) i hennes påstående att 

man inte kan följa en mall, åtminstone inte fullt ut. I konflikthanteringarna på skolorna i 

undersökningen utgår lärarna från handlingsplanerna som finns, alltså en form av en färdig 

mall. De följer dock inte handlingsplanerna rakt av, det är helt beroende på konfliktens 

omfattning och vilka elever som är inblandade i konflikten menar respondenterna i 

intervjuerna, men den ligger ändå som grund för hanteringen. Detta har vi full förståelse för, 

och i detta skede anser vi det vara en fördel om de ansvariga har god kännedom om eleverna i 

fråga, för att på så vis upprätta lämliga åtgärder utifrån elevernas behov.   

 

På båda skolorna fick eleverna berätta sina versioner för hanteraren. På skola A fick Mario 

samtala med hanteraren själv och berätta sin version av händelsen, vilket Jordan (2006) anser 

vara bästa tillvägagångssättet. Först därefter tillkallades de andra eleverna som var inblandade 

och fick ge sina versioner. Det är viktigt att alla inblandade får ge sin tolkning av händelsen 

utan att bli avbrutna (Brännlund, 2005). På skola B fick de två eleverna träffa hanteraren 

tillsammans och i tur och ordning berätta för denne om sina uppfattningar om vad som orsakat 

konflikten. Det är hanterarens uppgift att få till en kommunikation mellan eleverna, vilket 

ligger till grund för hela hanteringen, samt att hjälpa eleverna att se möjligheterna (Brännlund, 

2005; Höistad, 2001; Jordan, 2006). På skola A sammanförde konflikthanteraren alla 

inblandade för att gemensamt komma fram till en lösning på konflikten samt vilka åtgärder 

som ska vidtagas. Vi anser att det bästa förfarandet i situationer som dessa vore att eleverna 

fick möjlighet att enskilt berätta för hanteraren deras syn på händelsen, för att på så sätt 

eliminera risken att påverkas av andra elever.  

 

Konflikthanteraren på skola A använde sig i vissa fall av överkörning i konflikthanteringar. 

Överkörning innebär att konflikthanteraren använder sin makt att få till ett mål, eller en 
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lösning på konflikten om inga andra vägar är framkomliga (Jordan, 2006). Det behövde han 

dock inte göra i konflikten med Mario, alla inblandade kom gemensamt fram till att det skulle 

råda fotbollsförbud för de berörda eleverna under en veckas tid. Brännlund (2005) och Jordan 

(2006) menar att det kanske inte går att lösa alla problem i konflikterna, men det är viktigt att 

komma fram till hur de inblandade ska gå vidare efter hanteringen. Detta kan göras genom att 

det upprättas ett kontrakt som är realistiskt att följa för alla inblandade, och som de 

undertecknar. I hanteringen på skola A upprättades inte något skriftligt kontrakt, endast ett 

muntligt avtal upprättades, vilket är det vanligaste enligt skolans handlingsplan. Vi anser dock 

att det vore på sin plats att i alla situationer upprätta skriftliga kontrakt, om inte annat så för 

att påvisa allvaret och att markera för eleverna att dessa beteenden inte tas lättvindigt.  Det är 

också lättare att gå tillbaka och hänvisa till ett skriftligt kontrakt om det som bestämts inte 

åtföljs.  

 

 På skola B är en av åtgärderna för Sebastians del att samtala med skolpsykologen vid ett par 

tillfällen för att få hjälp att hantera sina aggressioner, och finna andra tillvägagångssätt då det 

uppstår konflikter. Rektorn berättade i intervjun att hon tillsammans med föräldern kommit 

fram till detta beslut, alltså användes överkörningsmodellen inte heller här. I handlingsplanen 

för skola B står att konsultation med skolpsykolog ska upprättas om behov finns. Om detta 

inte hjälpte Sebastian skulle även kontakt upprättas med BUP (Barn och ungdomspsykiatriska 

kliniken) för ytterligare åtgärder. Att få berätta och prata ut med någon dämpar så väl 

aggressionen som behovet av att angripa andra (Raundalen, 1997). Vi tycker det är lite 

drastiskt att koppla in BUP i ett så tidigt skede. Istället föreslår vi att skolan i första hand 

upprättar ett samarbete mellan Sebastian och skolpsykologen, i kombination med andra 

förebyggande metoder så som Hugos tankefrön eller rollspel. Om det då inte skett någon 

positiv förändring i Sebastians beteende och skolan anser att de inte kan göra mer är det 

lämpligt att koppla in BUP. Men det är viktigt att ge det förebyggande arbetet lite tid, att 

förvänta sig en förändring hos eleven omedelbart är föga troligt menar vi.  

 

Rektorn på skola B dokumenterade skriftligt vad som diskuterats och vilka åtgärder som 

upprättats för Sebastian, varav föräldern erhöll en kopia och originalet arkiverades i 

elevmappen. Detta enligt föreskrifter i skolans handlingsplan. Ett sådant dokument benämns 

av Ogden (2003) som individuellt beteendekontrakt, och är ett avtal mellan eleven och läraren 

eller andra vuxna. Kontraktet ska utformas utifrån elevens behov och på ett lättförståligt sätt 

för att eleven ska kunna förstå och acceptera det som skrivits (Ogden, 2003).  
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I skolornas handlingsplaner står att i de fall då elever utsätter andra för någon form av 

kränkande behandling, så som slag, sparkar eller verbala påhopp ska detta dokumenteras 

skriftligt och sparas i elevmappen. Detta gjordes på skola B i Sebastians fall, men inte ifråga 

om den andra eleven, Max, trots att han verbalt uppträtt kränkande gentemot Sebastian. Vi 

anser att skola B inte följde sin handlingsplan fullt ut i Max fall, då inga negativa 

konsekvenser sattes in för att markera att även han gjort fel. Dock kontaktades hans föräldrar 

och fick information om vad som hänt av klassföreståndaren, vilket handlingsplanen 

föreskriver.  

 

 På skola A gjordes ingen dokumentation av konflikthanteringen. Det är viktigt att allt som 

diskuteras eller eventuella telefonsamtal som görs dokumenteras menar Jordan (2006), då det 

kan vara av vikt vid ett senare stadium att kontrollera vad som gjorts i hanteringen. Konflikten 

på skola A var så pass allvarlig att vi inte kan förstå hur konflikthanteraren kunde välja att inte 

dokumentera det hela. Dessutom står det i handlingsplanen att all form av kränkande 

behandling ska dokumenteras, även om hanteraren upplever situationen som oansenlig.  

 

Raskgruppen på skola A har i uppgift att göra uppföljningar av konflikterna och se till att de 

inte blommar upp igen, samt att alla inblandade mår bra. På skola B har de också en form av 

uppföljning, i Sebastians fall kommer en utvärdering att göras efter att han haft ett par samtal 

med skolpsykologen. Om det inte gett resultat med samtalen kommer ytterligare åtgärder att 

sättas in. Höistad (2001) förespråkar att en eller flera uppföljningar är nödvändigt för att se 

om kontrakten efterföljs. Vi menar att en uppföljning också är viktig för att se att alla 

inblandade mår bra, och att deras skolsituation fungerar. Vi kan konstatera att båda skolorna 

följer sina handlingsplaner i fråga om uppföljningar.  
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6 Sammanfattning  
Under denna rubrik följer en sammanfattning av undersökningen med utgångspunkt från vårt 

syfte och frågeställning. Vi kommer också att besvara frågeställningen vilken vi fått svar på 

genom litteraturstudien och empirimaterialet. Undersökningen har grundat sig på 

dokumentanalys av två grundskolors handlingsplaner, observationer samt intervjuer med fyra 

respondenter. Syftet var att med hjälp av denna studie öka medvetenheten och förmågan hur 

vi som lärare kan hantera samt förebygga konflikter mellan elever. Vår frågeställning var: 

 

• Bemöter och hanterar lärare beteendeproblem och konflikter som uppstår mellan 

elever enligt skolans handlingsplan?  

• Vilka åtgärder vidtar lärare för att förebygga konflikterna?  

 

Litteraturdelen tar upp elevers beteendeproblem, förebyggande åtgärder mot fysiskt våld samt 

hantering av konflikter mellan elever. Vad gäller elevers beteendeproblem har vi genom 

litteraturstudien fått kännedom om bakomliggande faktorer för elevernas beteende. 

Litteraturen tar upp en rad olika modeller att använda sig av i det förebyggande arbetet för att 

motverka konflikter med fysiskt våld. Gemensamt för litteraturen är att forskarna framhäver 

vikten av att sätta in förebyggande åtgärder i de lägre åldrarna, i vissa fall redan i förskolan. I 

arbetet med konflikthanteringen är det viktigt att utgå från elevens behov, det går inte att följa 

en färdig mall om hur konflikter bör lösas. ”Det finns lika många vägar att lösa konflikter som 

det finns konflikter” (Carlander, 1990, s. 45). Litteraturen tar upp olika metoder att använda 

sig av, men oavsett konfliktens orsak krävs det delaktighet, motivation och kreativitet från alla 

inblandade för att komma fram till en lösning och åtgärder som bör vidtagas.   

 

Undersökningen grundar sig på fallstudier utifrån analys av skolornas handlingsplaner, 

deltagande observationer samt kvalitativa intervjuer med berörd personal som hanterat 

konflikterna. Fallstudien är lämplig som metod för problem eller situationer som rör 

vardagen, då studien har sin speciella fokus, därutav vårt val av metod. Vi har använt oss av 

kvalitativa intervjuer då dessa enligt metodlitteratur är lämpliga vid intresset av en specifik 

företeelse. I vår undersökning var vi specifikt intresserade av konflikthanteringen i skolan 

utifrån de handlingsplaner som skolorna upprättat. 
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Resultatet visar att båda skolorna i undersökningen använder sig av förebyggande arbete för 

att motverka konflikter av fysiskt våld, dock på olika sätt. Skola A har Rask, en grupp 

bestående av fyra fritidspedagoger, som ansvarar för det förebyggande arbetet medan man på 

skola B har valt att ålägga varje klasslärare ansvaret.  I arbetet med konflikthanteringen finns 

handlingsplaner för varje skola som bör följas. Ansvaret för konflikthanteringen är olika för 

skolorna, på skola A ansvarar Rask för hanteringen och på skola B är det rektorn som har 

ansvaret. Gemensamt för skolorna är att de berörda elevernas föräldrar skall kontaktas då det 

uppstått konflikter med fysiskt våld mellan elever. 

 

Slutsatsen av arbetet är att vår frågeställning nu är besvarad med hjälp av litteratur och 

empirimaterial. Utifrån analys av handlingsplaner, observationer som gjorts samt intervjuerna 

med berörd personal visar det sig att skolorna inte alltid följer sina handlingsplaner i 

hanteringen av konflikter. Det är beroende på konfliktens omfattning om handlingsplanen tas 

fram som underlag för hanteringen. Båda skolorna använder på olika sätt sig av förebyggande 

åtgärder för att motverka konflikter. Eftersom rollspelet fungerar som en improvisation av en 

verklig händelse, kan det med fördel användas för att illustrera och diskutera lösningar på 

konflikter, men även för att påverka elevernas attityder och värderingar. Det är en metod som 

vi förespråkar, men tyvärr saknar i skolornas förebyggande arbete. En annan metod som vi 

presenterat i litteraturgenomgången och rekommenderar i det förebyggande arbetet är Hugos 

tankefrön. Tyvärr användes inte Hugos tankefrön på någon av våra skolor vilket vi beklagar, 

då materialet är enkelt och lätt att involvera i elevernas dagliga skolarbete, och ger läraren 

stora valmöjligheter i användandet.  

 

Vi har utgått från två frågor i vår undersökning, ”bemöter och hanterar lärare 

beteendeproblem och konflikter som uppstår mellan elever enligt skolans handlingsplan?” 

samt ”vilka åtgärder vidtar lärare för att förebygga konflikterna?”. Vi anser att vi fått svar på 

våra frågor, och utifrån svaren också uppnått syftet med undersökningen, nämligen att öka 

medvetenheten och förmågan hur lärare kan hantera och förebygga konflikter mellan elever. I 

undersökningen använde vi oss av två skolor och deras handlingsplaner. Det vore intressant 

om en mer omfattande undersökning gjordes utifrån flertalet skolor, då vi anser att det skulle 

ge en mer generell uppfattning om huruvida skolornas handlingsplaner följs, samt på vilket 

sätt lärarna hanterar och bemöter beteendeproblem och konflikter hos eleverna.   



 41

Referenslista  
 
Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000) Introduktion till socialpsykologi, 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur ISBN 91-44-00597-3 

 

Brännlund, L. (2005) Konflikthantering: handbok för realister Falkenberg: Natur och kultur 

ISBN 91-27-02863-1 

 

Carlander, M. (1990) Konflikter och konfliktbearbetning Solna: Almqvist & Wiksell ISBN 

91-21-10445-X 

 

Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna  Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-01280-2 

 

Ellneby, Y. (2000) Om barn och stress- och vad vi kan göra åt det Falköping: Natur och 

kultur ISBN 91-2707731-4 

 

Erberth, B. & Rasmusson, V. (1996) Undervisa i pedagogiskt drama Lund: Studentlitteratur 

ISBN 91-44-33592-X 

 

Gutestam, M. & Lindström, R. (2003) Hugos tankefrön Stockholm: Gothia ISBN 91-7205-

412-3 

 

Höistad, G. (2001) Mobbning och människovärde Stockholm: Gothia ISBN 91-7205-317-8 

 

Johannessen, E. (2001) Barn med socio-emotionella problem Lund: Studentlitteratur ISBN 

91-44-00215-7 

 

Johansson, L. & Tolf, L. (2006) Hur hanterar pedagoger konflikter? – En kvalitativ studie av 

pedagogers metodval för konflikthantering i grundskolan. Rapportnummer: VT06-2611-24 

https://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/572/1/VT06-2611-24.pdf   2007-12-13 

 

Jordan, T. (2006) Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen Lärarförbundet, 

Nordisk Bokindustri Försäljnings AB 



 42

 

Merriam, S. B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-

39071-8 

Nilzon, K. R. (1999) Barn med känslomässiga problem Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-

60201-4 

 

Ogden, T. (2003) Social kompetens och problembeteende i skolan: kompetensutvecklande och 

problemlösande arbete Stockholm: Liber ISBN 91-47-05136-1 

 

Olsson, I. (2002) Möte med människor från andra kulturer, 2 uppl. Moris Förlag ISBN 

(Spiralh.) 

 

Olweus, D. (2006) Mobbning i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra 2 uppl. Stockholm: 

Liber ISBN 91-47-00613-7 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-02288-3 

 

Raundalen, M. (1997) Empati och aggression: om det viktigaste i barnuppfostran Lund: 

Studentlitteratur, ISBN 91-44-00385-4 

 

Starrin, B. & Svensson, P.G. (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik Lund: 

Studentlitteratur ISBN 91-44.39851-4 

 

Utas Carlsson, K. (1999) Violence Prevention and Conflict Resolution: A study of Peace 

Education in Grades4-6, Doctoral dessertation Lunds Universitet ISBN 91-88810-07-0 

 

Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo94 (1998), Stockholm: Fritzes  ISBN 91-38-31413-4 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer Stockholm: Vetenskapsrådet ISBN 91-  

7307-008-4 

 


