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23. Laila Araya och Tamara Maskovic  

 

 

 

BRÅKA SMARTARE 
Om praktisk konflikthantering i skolans 

vardag 
 

En snöboll kastas på rasten, en knuff i matkön eller några hårda ord 

i korridoren är allt som behövs för att bråket ska vara i full gång. 

Bråk bland elever och elever/vuxna i skolan är en vardag som många 

känner igen. Ditt förhållningssätt är avgörande i arbetet med kon-

flikter på skolan.  

 

Det är grundläggande att våra barn tidigt lär sig konsten att hantera 

konflikter konstruktivt. Man kan likna detta vid att det förr i tiden var 

vanligt att på grund av drunkningsrisk skrämma barn för öppet vat-

ten. Men om ett barn i alla fall tog sig till vattnet så var katastrofen 

ett givet faktum eftersom barnen ofta inte kunde simma. Idag lär vi 

våra barn tidigt att simma, vilket förhindrar många drunkningar.  

 

Ett högt pris betalar vi likaså om konflikter undviks. Konflikter är 

livsviktiga men kan också vara livsfarliga eller åtminstone väldigt 

skadliga ifall vi inte lär barn hantera dem på rätt sätt.  

 

Konflikttjuvar   

Konflikter är en del av livet, men de blir bara värdefulla om man tar 

hand om dem på rätt sätt! Vad innebär egentligen detta? Jo, att du 

som deltagare i en konflikt måste få vara delaktig i hanteringen. Det 

kan låta självklart, men hur ser det egentligen ut runt oss? Får våra 

elever verkligen hantera sina egna konflikter eller tar de vuxna över? 

 

Det finns en mängd konflikttjuvar runt om oss i samhället, d.v.s. de 

som stjäl konflikter som människor borde ges en chans att hantera 

själva. Begreppet konflikttjuvar myntade Niels Christie redan på 70-
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talet (Christie, 1977), och det är högaktuellt än idag. Konfliktjuvar 

finns i allas vår vardag. I skolan är några exempel på konflikttjuvar 

föräldrar, skolpersonal och kamrater.  

 

Ett exempel skulle kunna vara Kalle och Monira som går på mellan-

stadiet. De har rast och leker på skolgården. Det har precis snöat, och 

Monira gör en fin snöboll som hon kastar på Kalle för att skoja lite 

trots att hon vet att det är förbjudet att kasta snöbollar. Kalle får den i 

nacken, och snön rinner kallt nerför ryggen på honom. Han ser sig 

om och ser Monira springa iväg då rasten är slut. Kalle blir jättearg 

och springer ikapp henne. Precis vid skåpen får han tag på henne, 

sliter av henne mössan och stampar på den samtidigt som han skriker 

fula ord till henne. Detta ser läraren som går in och avbryter bråket 

genom att säga till Kalle. Läraren bedömer situationen utifrån vad 

hon ser, ger Kalle en utskällning och ber honom plocka upp mössan 

och ge den till Monira.  

 

I detta fall intar läraren en domarroll, men även andra konflikttjuvs-

roller är vanliga. Det finns fyra olika roller som är mer eller mindre 

vanliga i skolan. 

 

Domarrollen – en vuxen går in i konflikten och dömer vem som har 

rätt och fel utifrån vad man har sett. Då den vuxna inte har hela bil-

den blir resultatet ofta orättvist, och konflikten tenderar att växa och 

eventuellt byta fokus. I exemplet ovan skulle Kalle kunna bli arg på 

läraren som tar Moniras parti. Frågan vi ställer oss är om läraren på 

detta sätt hjälpt Kalle och Monira att lösa sin konflikt.  

  

Polisrollen – en vuxen löser konflikten genom sin auktoritet. I ex-

emplet med Kalle och Monira höjer läraren rösten, avbryter bråket 

och säger åt dem att sluta och gå direkt till sin lektion. Det finns inte 

utrymme för diskussion från elevernas sida. Läraren får på detta sätt 

stopp på konflikten, men den blir inte konstruktivt hanterad utan 

hamnar troligen under ytan och kan blossa upp igen. 

 

Offerrollen – en vuxen vädjar till eleverna att stoppa konflikten på 

grund av att det är synd om någon eller att de stör. Konflikten ska 

lösas för någon annans skull, något som leder till att den huvudsak-

liga orsaken till konflikten kvarstår. 
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Hotelserollen – en vuxen använder hot för att få stopp på en konlikt. 

Även här avbryts konfliken, men det huvudsakliga skälet till den 

kvarstår även här. Vanliga hot inom skolan kan vara att säga att man 

ska ringa hem till elevernas föräldrar eller att eleverna ska få gå ut 

från lektionen.  

 

Hur ofta går vi som vuxna inte emellan och sätter stopp eller hanterar 

konflikter åt våra unga. Vi bedömer vem som har gjort rätt och fel 

utan att veta var konflikten började. Vi avslutar den med vår auktori-

tet men lämnar den där och tror att den löser sig av sig själv. Detta 

händer varje dag i våra skolor. Det är jätteviktigt att vi vuxna går in 

med vår auktoritet och sätter stopp för konflikter – jätteviktigt!! Men 

det är lika viktigt att vi inser att konflikten inte är löst utan att vi har 

satt den på paus och att vi måste återkomma till barnen och hjälpa 

dem att reda ut den. Det handlar om att lägga konflikten där den hör 

hemma. Att låta konflikterna vara en lärdomsprocess för barnen runt 

omkring oss! 

 

OCH kom ihåg att det är skillnad mellan att vara ”konflikttjuv” och 

”konfliktpausare”, d.v.s. någon som går in och bryter konflikten för 

att sedan ta upp den igen för hantering när läget är bättre och käns-

lorna inte stormar så högt mellan parterna. Det är här Personalledd 

Skolmedling kommer in. 

 

Personalledd skolmedling 
Personalledd skolmedling är ett exempel på hur du praktiskt kan 

hantera konflikter och kränkande behandling i skolans vardag där 

vuxna får ett gemensamt verktyg att hantera både små och stora 

konflikter mellan elever och mellan elever och vuxna.   
 
Personalledd skolmedling är ett strukturerat verktyg för tredjepart-

samtal vilket ger en skola ett "gemensamt" förhållningssätt. Inom 

medling är det viktigt att alla parter i en konflikt blir sedda och får 

mötas. Personalledd skolmedling ger unga rätten att själva äga och 

hantera konflikter med stöd av medlingsutbildad personal på skolan. 

Medlingsstrukturen ger den vuxna medlaren stöd i att inte gå in och 

ta över och stjäla konflikten. Oavsett vem Monira och Kalle frågar 
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om hjälp att lösa bråket med snöbollen och mössan får de ett likartat 

bemötande.  
 
Grunden för arbetet med Personalledd skolmedling ligger i ett opar-

tiskt förhållningssätt gentemot de inblandade. Med detta menas att 

medlaren inte tar ställning för någon part i konflikten och inte bedö-

mer eller värderar situationen. Om du inte upplevs opartisk är det 

mycket troligt att någon av de inblandade tackar nej till medlingen. 

Detta är en viktig fråga! Du kan uppleva dig själv som opartisk i 

konflikten men andra tror att du har tagit parti för någon. Ett exempel 

kan vara om du undervisar en av eleverna men inte den andra. När du 

går in och ska hantera situationen kan det upplevas som en otrygg 

situation för eleven som inte känner dig lika bra. 

 

Personalledd skolmedling går att använda i alla konflikter under för-

utsättning att parterna själva vill medverka och anses lämpliga att 

delta i en medling. Det finns inga krav på konfliktens storlek, typ 

eller antal deltagare. 
 
Konflikter som är i behov av en medlare för att kunna hanteras på ett 

konstruktivt sätt varierar i storlek. Beroende på dess dignitet kan man 

arbeta med Personalledd skolmedling på olika nivåer. Vid en mindre 

konflikt kan situationen hanteras i stunden med hjälp av följande 

latuggla (se figur nästa sida!). Detta är ett arbetssätt som all personal 

på skolan kan arbeta utifrån när mindre komplierade situationer upp-

står. Det ger skolan en strategi i arbetet med konflikthantering och 

bygger ett gemensamt förhållningssätt. 

 

I detta samtal ligger fokus hela tiden på alla som ingår i konfliktsitu-

ationen. Det är viktigt att du som leder samtalet inte tar parti för nå-

gon eller värderar och bedömer situationen. Frågeställningarna ger 

dig en struktur att utgå ifrån där alla parter får möjlighet att berätta 

sin berättelse utifrån den uppkomna situationen. Det är viktigt att 

eleverna får sätta ord på både tankar och känslor genom hela händel-

seförloppet. Fråga de inblandade hur detta har påverkat dem och 

vilket ansvar de kan ta i situationen. Det är sällan endast en elev som 

bär ansvaret för hela konfliktsituationen. Be dem ställa sina frå-

gor/funderingar till varandra och, slutligen, låt dem fundera över hur 

de vill vara mot varandra framöver. Hur ska deras överenskommelse 
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se ut? Detta är ett relativt snabbt samtal som kan äga rum på rasten, i 

korridoren eller efter skolan om du har pausat en mindre konflikt 

mellan några elever tidigare under dagen som i exemplet med Kalle 

och Monira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Medlingscentrums Latuggla, nivå 1. 

 

Om konflikten eskalerar, och du bedömer att denna konflikt inte går 

att hantera i stunden, är det viktigt att arbeta med medling utifrån 

dess grundläggande struktur med individuella möten (förmöten) med 

alla inblandade innan du anordnar ett gemensamt medlingsmöte. För 

att arbeta med medling på denna nivå krävs medlingskompetens, att 

du är utbildad medlare. Som medlare ansvarar du för hela medlings-

processen och att inte nya kränkningar uppstår. Det är därför viktigt 

att ha en god kunskap på området. Det är också viktigt att skilja på 

konflikter, kränkande behandling och mobbning.1 Personalledd 

                                                      
1 Denna uppfattning – att mobbning inte är en konflikt – är inte helt okon-

troversiell. Dan Olweus, känd forskare av mobbningsproblematik (se C. 

Jenningers kapitel) har samma uppfattning som detta kapitels författare. 

Andra, som definierar konflikt utifrån hotade eller icke tillgodosedda behov 

hos minst en part, menar att konflikt föreligger vid mobbning, även om man 

ser mobbning som maktutövning. Mobbning får i så fall ses som en mycket 

komplicerad, maktasymmetrisk konflikt som kräver specialkompetens för 

att hanteras med medling. Förmöten krävs och parterna sätts inte tillsam-

mans i samtal om den vuxne som hanterar frågan bedömer att det är olämp-
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skolmedling är inte ett antimobbnings-verktyg. Skolmedling är ett 

verktyg som ger skolans personal ett gemensamt förhållningssätt vid 

konflikthantering och kränkande behandling, och Latugglan för nivå 

1 är ett stöd i arbetet att inte tjuva barnens konflikter. Kom ihåg med-

lingens ledord: ”Du som äger konflikten ska få hantera den”.  
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ligt, dvs att risk finns för fortsatt förtryck. Mobbning hanteras som regel inte 

med medling. (Red. anm./ KU.) 


