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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte var att studera och jämföra hur två olika metoder för att 

förebygga konflikter införlivas i en svensk grundskola. För att finna svar på syftet har vi 

använt oss av följande frågeställningar: Hur arbetar lärarna på skolan i praktiken med 

metoderna Projekt Charlie och Gruppen som grogrund för att förebygga konflikter? Vilka 

likheter och skillnader finns i lärarnas arbete med de olika metoderna på skolan? 

 

Studien tar sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningstraditionen. Med avseende på 

studiens syfte och frågeställningar har intervjuer gjorts för att finna svar på frågeställningarna. 

Fyra intervjuer gjordes med lärare på skolan, två lärare som arbetade med Projekt Charlie och 

två lärare som arbetar med Gruppen som grogrund.   

 

I både Projekt Charlie och Gruppen som grogrund arbetar lärarna på skolan med att införliva 

konfliktförebyggande arbetsmetoder. På båda gårdarna på skolan är samtliga lärare 

införstådda med att en informell samstämmighet finns för vilken metod som valts att arbeta 

med. Arbetet med att förebygga konflikter löper som en röd tråd i undervisningen under hela 

skolgången på båda gårdarna. Båda metoderna utgår från färdigkonstruerade metodböcker. 

Metodböckerna rymmer många övningar som bygger på att stärka elever och ge dem verktyg 

inför eventuella konflikter. Resultatet visar att lärarnas arbete med de två arbetsmetoderna har 

många likheter och få skillnader. 

 

Vår uppfattning är att Projekt Charlie och Gruppen som grogrund är två arbetsmetoder som är 

i stort sätt väldigt lika i arbetet med att förebygga konflikter. Båda arbetsmetoderna har många 

lärorika och relevanta övningar som stärker varje elevs självförtroende. Arbetsmetoderna ger 

ett stort smörgårdsbord med övningar som ger eleverna de rätta verktyg som behövs i det 

sociala samspelet och i en eventuell konfliktsituation. Eleverna formas för att lättare förstå hur 

en god kamrat, aktiv lyssnare och en god kommunikatör bör vara. Den stora skillnaden som vi 

ser är arbetet med identitetsbildningen. Vi ser också en skillnad i gruppstorlek. Projekt 

Charlie vänder sig till färre elever medan Gruppen som grogrund vänder sig till större 

grupper. 

 

Nyckelord: Identitet, konflikt, konflikthantering, självförtroende, kommunikation. 



 

 

Abstract 

The main object of this thesis was to study in what way a Swedish school practice conflict 

resolution. At the school, two methods of this are practiced, one on each of the schools two 

separate blocks. The two methods are, “Project Charlie” and “Gruppen som grogrund” (a 

Swedish method that derives from “Tribes”). The scope of the thesis is also to compare how 

the two methods are implemented at the school. 

  

In order to achieve the object of the theses, a series of qualitative interviews were performed. 

Four teachers, two at each of the blocks, were interviewed. 

 

Both methods cover strategies of conflict handling. On each of the two blocks the teachers 

have an informal agreement of which method that will be practiced. The education of conflict 

resolution starts at the first grade and continue throughout the school until the students gradu-

ate. Both methods spring from written predefined instructions, which include a rich supply of 

workshops that aim at strengthen the students and giving them skills to handle conflicts. The 

result of our study shows that the way the two methods are practiced at the school have many 

similarities and few differences.  

 

The two methods were also found to be quite similar in many ways when it comes to conflict 

resolution. Both methods include ways to strengthen the individual’s self-confidence. The 

wide range of workshops supplies the students with many useful skills that can be used in 

social interaction and conflict handling. The children come to understand the concept of good 

friendship, active listening and constructive communication. The difference that we found 

between the two methods lies in their respectively approach to identity development. Also the 

number of students in each group differs between the two methods. 

 

Keywords: Identity, conflict, conflict resolution, self-confidence, communication 
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1 Inledning 

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll 

därvidlag.” (Lpo 94, s. 7) 

 

Gällande läroplan beskriver den svenska skolans uppdrag från samhället som betydligt mer 

omfattande än att bara begränsa sig till undervisning i de traditionella skolämnena. Skolan 

skall förmedla värderingar som anses vara representativa för vårat samhälle, samt forma och 

influera människor under deras uppväxtår så att de utvecklas till vuxna människor som är 

hela, trygga och lyckliga i sig själva, och väl fungerade i det sociala samspelet och 

framgångsrika på den arena som samhället utgör. I nuvarande läroplan står bl a att ”Skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” (Lpo 94, s. 3) och att ”Skolan skall 

främja elevernas harmoniska utveckling.” (Lpo 94, s. 6).  

Dessa fostransmål nås inte endast genom att som lärare anta ett visst förhållningssätt, eller att 

i den utsträckning det är möjligt övervaka och tillrättavisa elever då vi finner det motiverat. 

Det krävs ett systematiskt arbetssätt som åtnjuter en given plats i skolarbetet. Bland de mål 

skolan är ålagd att sträva mot nämns att ”skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar tillit 

till sin egen förmåga” (Lpo 94, s. 9). Livskunskap är ett ämne som många skolor har på 

schemat, och ofta tillämpas ett arbetssätt eller metod som är utarbetat på ett relevant sätt, och 

tillskrivs samma status som vilket skolämne som helst. 

 

Hur kan en sådan metod vara utformad och hur lyder de vetenskapliga idéerna som den vilar 

på? Hur kan ett sådant arbete tillämpas i praktiken? Vad är det för kunskaper man som lärare 

eller vuxen ledare bör besitta, och vilka områden bör man ha förståelse för? 

 

För att försöka på dessa frågor undersökte och jämförde vi hur två metoder tillämpades på en 

skola, i första hand med avseende på konflikthantering. Vi sökte också de underliggande 
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mekanismerna som personlighetsutveckling av det här slaget vilar på, och fann att i centrum 

står individens identitet och självkänsla. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera och jämföra hur två olika metoder för att förebygga 

konflikter införlivas i en svensk grundskola. För att finna svar på syftet har vi använt oss av 

följande frågeställningar. 

 

• Hur arbetar lärarna på skolan i praktiken med metoderna Projekt Charlie och Gruppen 

som grogrund för att förebygga konflikter? 

• Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas arbete med de olika metoderna på skolan? 
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2 Bakgrund 

På en skola cirka fem mil öster om Stockholm tillämpas två olika metoder, eller snarare 

arbetssätt, för att stärka och utveckla vissa personliga egenskaper hos eleverna. Egenskaper 

som anses skänka förutsättningar för individen att bl a hantera konflikter, vara stark nog att 

agera med god moral och etik, samt bygga ett bra självförtroende och en trygghet i sig själv. 

Metoderna tillämpas var för sig på två avskilda avdelningar, på skolan kallad gårdar. 

Gårdarna är ordnade under samma skolledning och organisation, och dess elever härstammar 

från samma upptagningsområde. Metoderna är allmänt hållna och inriktar sig mot 

personlighetsutveckling, men denna studie belyser lite extra hur metoderna kan verka i syfte 

att hantera och förebygga konflikter. 

 

2.1 Metodernas historia 

De båda metoderna har sitt ursprung i 70-talets USA, och problem med främst drogmissbruk 

bland ungdomar som började breda ut sig. Den ena metoden, Projekt Charlie uppstod i en 

förort till Minneapolis, där en grupp formades för att undersöka möjliga metoder för att 

komma tillrätta med problemen. 1977 lades ett program för att förebygga drogproblemen 

fram, och utifrån det formades senare en utbildningsmetod som byggde på de för problemen 

kritiska faktorerna. Bland de begrepp och personliga färdigheter som lyftes fram kan nämnas 

 

• Att hävda sin mening 

• Att konstruktivt kunna hantera negativa känslor 

• Att utveckla och förstärka självkänslan och egenvärdet 

 

Senare har materialet kompletterats med programmet Justa kompisar (Peaceful partners) som 

innehåller övningar för konflikthantering. Tyngdpunkten ligger på att motverka fördomar och 
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att träna sig kommunikationsteknik, och då övar man på att använda jag-språk och att kunna 

lyssna aktivt. Även i den här delen är självkänsla ett centralt begrepp. (Project Charlie 1996). 

 

Den andra metoden, som i uppsatsen benämns Gruppen som grogrund, har som nämnts en 

liknande bakgrund som Projekt Charlie. Ungdomar som fastnade i drogmissbruk och 

kriminalitet i 70-talets Kalifornien väckte reaktioner som krävde att någon åtgärd för att 

motverka detta iscensattes. Även här tillsattes en grupp med uppgiften att forma ett program 

för att komma tillrätta med problemen. Det man kom fram till var att de individer som 

fastnade i det destruktiva beteendet saknade 

 

• Identitet 

• Självförtroende 

• Trygghet 

 

Åtgärdsprogrammet, som man kallade Tribes,  rönte en så stor framgång att man beslutade att 

utvidga arbetet att även omfatta yngre barn, fast då i ett förebyggande syfte. 

 

Egentligen är Gruppen som grogrund en bok författad av Gunilla O Wahlström. Den 

innehåller ett derivat av ovan nämnda program samt att antal övningar. Det är alltså en smula 

inexakt att tillskriva boken statusen metod, men oavsett detta ligger dess innehåll till grund för 

arbetet med elever på den skola vi har studerat. Författaren själv beskriver boken såhär: Boken 

är till största delen en manual, en arbetsbeskrivning hur man rent praktiskt kan gå till väga 

när man arbetar med personlighetsutvecklande med barn” (Wahlström 1993, s. 11). 

  

Wahlström beskriver sökandet efter det egna jaget som en komplicerad och inte helt smärtfri 

process. Finner man inte det man söker kan konsekvensen bli en verklighetsflykt där andra 

saker får tjäna som substitut för det man förgäves letade efter. Har man på så sätt övergivit sitt 

eget jag uppvisar individen brister i förmågan att känna empati och solidaritet eftersom dessa 

känslor enligt psykoanalysen är väl integrerade med just identiteten. Ungdomar som frestats 

att ta till den lösningen på sina identitetsproblem är mycket svåra att komma tillrätta med, det 

enda sättet kan vara att på något sätt hjälpa dom att bygga upp eller finna sitt jag. (Wahlström 

1993). 
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2.2 Centrala begrepp och idéer 

Denna uppsats fokus ligger på hur metoderna arbetar med att stärka elevers identitet, 

självkänsla och självförtroende i syfte att öka deras förmåga att hantera konflikter, men 

metodernas centrala syfte ligger som nämnts i mer generell personlighetsutveckling. Med 

övningar och en given metodik utvecklas de personliga egenskaper som formar en människa 

som är stark i sig själv, har en tydlig identitet, en väl utvecklad empati och ett gott 

självförtroende. Dessa egenskaper, tillsammans med kompetens att såväl uttrycka sig själv 

som att uppfatta och lyssna på andra, utgör en människa som är väl utrustad för att såväl 

hantera som att undvika konflikter, och att åt sig själv göra strategiskt bra vägval i livet. 

 

Förståelse för metodernas arbetssätt kräver en fördjupning och belysning av de tankar som 

funnits vara centrala för dess idékonstruktioner. Bland den rika flora av begrepp har särskild 

omsorg fästs vid att klargöra och utreda de för uppsatsen centrala områdena. 

2.2.1 En psykoanalytisk modell av människans personlighet 

Personlighet, skriver Lars Karlsson i boken Psykologins grunder, 2004, skulle kunna 

definieras som ”Ett antal över tid och situation relativt stabila beteendevariabler, inklusive 

tankar och känslor”, och teorier kring den kretsar kring hur den uppstår och utvecklas samt 

hur den är strukturerad. (Karlsson 2004, s. 331). Flera olika forskare har varit med och forma 

den moderna psykoanalysen, några naturligtvis mer än andra, men låt oss fastslå några 

gemensamma uppfattningar varom man tycks ha enats. Dessa får betraktas som ett antal 

postulat, påståenden varpå övriga resonemang bygger på. Den viktigaste komponenten i 

psykoanalysen är att vi bär på drifter, tankar, föreställningar och önskningar som vi delvis inte 

kan styra över – det omedvetna. Det omedvetna styrs delvis av tidigare erfarenheter, ibland 

upplevda för så länge sedan som vår tidiga barndom. Andra grundläggande antaganden är att 

drifter står i konflikt med de sociala förväntningar som ligger på oss - konflikten mellan detet, 

jaget och överjaget. Vidare anses allt beteende ha en psykologisk orsak samt att människan i 

grunden är ett djur, vilket tillskriver oss två grundläggande drifter, sexualitet och aggression, 

som skall hjälpa oss i vår strävan efter att uppnå våra övergripande mål – fortplantning och 

överlevnad. (Karlsson 2004, s. 338-341). 

 



 11 

Freud formulerade 1923 en modell över det mänskliga psykets uppbyggnad, och beskrev det 

som en konstruktion av tre delar, eller rum – detet, jaget samt överjaget (Karlsson 2004, s. 

343). 

 

I detet finns de basala drifterna som utan verklighetsförankring och hämningar hela tiden vill 

bli hörsammade och tillfredsställda. Detet följer lustprincipen (Karlsson 2004, s. 343-344). 

Permer menar att förutom de grundläggande begären och behoven, som att äta, dricka, sexuell 

tillfredsställelse osv finns här även minnen och tankar som trängts bort från det medvetna. 

Alltså är detet bara omedvetet (Permer 1989, s. 102-103). 

Jagets syfte är att förena våra önskningar med verkligheten. Jaget är beräknande, och tjänar 

detet som en slags rådgivare i problematiken att få dess begär uppfyllda. Undan för undan 

utvecklas jaget till att fungera mer systematiskt och barnet får en helhetsbild av vad som är ett 

normativt handlande. Då jaget tillåts växa, desto svagare blir detet. (Permer 1989, s. 104-106).  

Jaget följer realitetsprincipen (Karlsson  2004, s. 344).  

 

Överjaget, slutligen, kan liknas med samvetet. Överjaget är detets motpol, här ryms allt som 

handlar om moral, etik, empati och övriga regelverk. Överjaget följer den etiska principen. 

(Karlsson 2004, s. 344). Överjaget är det som hos människan utvecklas sist. När det lilla 

barnet gör sitt yttersta för att handla på ett sätt så att bestraffningar av olika slag undviks är 

det inte säkert att det är överjaget som ligger bakom, det kan lika gärna vara jagets 

beräknande list som regisserar handlingarna. När däremot regler mm har internaliserats, dvs 

har införlivats i barnets medvetande så att de upplevs som rimliga och naturliga, då har 

överjaget börjat göra sig hört. (Permer 1998, s. 106-107). 

2.2.2 Självförtroende och självkänsla 

Som vi ska se senare har individens självförtroende stor betydelse för förmågan att hantera 

konflikter. I litteraturen är gränsen mellan begreppen självförtroende och självkänsla flytande 

och ambivalent. De definitioner som formuleras går in i varandra och frågan är om det ens 

finns anledning att skilja begreppen åt. 
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Dessutom kommer ett tredje begrepp, själveffektivitet, in i bilden som förklaras som 

”individens föreställning om hur han klarar att utföra beteenden för att uppnå vissa mål”. 

Begreppet kan också förklaras som ”Den upplevelse av kompetens och självförtroende man 

får när ens beteende leder till det avsedda målet” (Karlsson 2004, s. 471). Den som lanserade 

begreppet, Albert Bandura, menade att själveffektivitet påverkas bl a av hur väl man lyckas 

med sina uppgifter och hur man blir bemött och uppfylld av andra med positivt tänkande, att 

bli ”peppad”. En väg till högre själveffektivitet är att skapa situationer som erbjuder bra 

förutsättningar att lyckas. Med andra ord har föräldrar, förskolepersonal och lärare en stora 

möjligheter att få unga människors själveffektivitet att gro och växa (Karlsson 2004, s. 384-

385). 

Ett annat begrepp som är innästlat i begreppet självförtroende är självskattning eller 

självvärdering. Socialpsykologerna menar att det finns ett klart samband mellan 

självskattning och beteende. Positiv självskattning leder till framgång medan en negativ 

självskattning kan hämma oss. Detta har även visats i försök. Själveffektivitet leder till positiv 

självskattning (Karlsson 2004, s. 471). 

Hwang och Nilsson beskriver hur människans självbild växer fram. Fram till 6-7-årsåldern är 

självbilden tämligen diffus, och barnet kan utan vidare tänka sig själv som någon annan eller 

en person med en annan ålder. Sedan blir självbilden permanent, dvs uppfattningen om vem 

man är har då internaliserats. Vid åtta års ålder börjar självbilden bli mer komplex i och med 

att barnet nu blir tydligt medveten om sina styrkor och brister, något som tydliggörs i och med 

skolprestationer. Redan nu finns en risk att lärare kan förstärka negativa aspekter i barnets 

självbild. Erikson menade att då barn uppfattar sig själv som kompetenta blir de också mer 

produktiva. Misslyckande, å andra sidan, framkallar en känsla av underlägsenhet och 

mindrevärdeskänslor. Avgörande för självbilden är upplevelsen av kompetens. (Hwang & 

Nilsson 2003, s. 209-210). 

Permer återger Carl Rogers syn på individens självuppfattning. Han menade att den bygger på 

ett värdesystem som skapats genom omvärldens normativa uppfattningar om rätt, fel, bra, 

dåligt osv. Dessa sk ”värdevillkor” har på så sätt en likhet med Freuds överjag. Men 

värdevillkoren riskerar att få en förminskande inverkan på individen som inte kan finna en 

väg att förverkiga sig inom dessa snäva ramar. För att komma tillrätta med detta, enligt 

Rogers, bör barnet exponeras för villkorslös positiv uppskattning från betydelsefulla personer 
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i ens liv, t ex föräldrar och lärare. Det handlar inte om att acceptera och uppmuntra allt som 

barnet gör, men att noga skilja på handling och person. Även om barnet måste tillrättavisas 

ibland, kan man göra detta utan att nedvärdera individen. Det är en fundamental skillnad 

mellan ”Jag tycker inte om det du gör” och ”jag tycker inte om dig”. (Permer 1989, s. 140-

141). 

2.3 Konflikthantering 

2.3.1 Om konflikter och konflikthantering 

En konflikt kan beskrivas som ”en oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, 

grundläggande behov eller personlig stil” (Maltén 1998, s. 145). Ekeland menar att för att vi 

ska tala om konflikter måste det till ett hot mot våra intressen eller behov. Eftersom våra 

behov i stor utsträckning styr vårt handlande, och därför blir konflikter som har sin grund i 

dessa de svåraste konflikterna (Ekeland 2004, s. 86-87). 

 

Konflikthantering är inte samma sak som konfliktlösning. Axelson och Thylefors skriver i 

boken Om konflikter att man med konfliktlösning menar en permanent lösning av konflikten, 

som dessutom tillgodoser de i konflikten inblandades behov, medan konflikthantering även 

innefattar åtgärder och processer som syftar till att förebygga konflikter (Axelson & Thylefors 

1996, s. 17). Ekeland instämmer i detta i boken Konflikt och konfliktförståelse. 

Konfliktlösning menar han ”implicerar en ambition att sätta punkt och förutsätter att 

motsättningar och spänningar försvinner”. Han hävdar t o m att vissa konflikter kan förvärras 

om man har som ambition att lösa dom eftersom en önskan att slutgiltigt lösa konflikten kan 

innebära en frestelse att undertrycka behov och på så sätt lägga locket på. I själva verket kan 

då spänningarna öka (Ekeland 2004, s. 186-187). 

2.3.2 Strategier för konflikthantering 

Det finns en rad olika strategier att ta till då en konflikt uppstår. Axelsson och Thylefors 

menar att den vanligaste konfliktstrategin är att undvika konflikten (Axelsson & Thylefors 

1996, s. 23). Den undvikande strategin präglas av att man inte intresserar sig för varken egna 

eller andras intressen. Den strategin som däremot bygger på hög omsorg för egna och andras 
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behov kallas den samverkande, eller problemlösande strategin. Denna strategis målsättning är 

dels att nå en uppgörelse som tillfredsställer de egna behoven och dels att relationen till den 

eller de andra bibehålls på ett önskvärt sätt (Axelsson & Thylefors 1996, s. 88-91). Arne 

Maltén hävdar att med den undvikande strategin sopas problemen bara under mattan och 

fungerar mer eller mindre som ett hinder för konstruktiv konflikthantering. Strategin leder till 

apati och stagnation (Maltén 1998, s. 151-152). Ekeland menar även han att den strategi som 

bäst syftar till att se till alla inblandades behov är det han kallar samarbete, vilken motsvarar 

den som Axelsson och Thylefors kallar den samverkande strategin. Den bygger enligt 

Ekeland på att båda parters behov erkänns och att båda har en likvärdig rätt att ha inflytande 

på lösningen. Den har störst möjlighet att nå fram till nyskapande lösningar som är till allas 

belåtenhet, alltså en vinn-vinn-strategi (Ekeland 2004 s. 202-206). 

2.3.3 Jag-språk och aktivt lyssnande 

Utas Carlsson framhåller även hon den samarbetande strategin, eller vinna-vinna metoden 

som hon kallar den i sin bok Lära leva samman. Men hon menar också att det är den metoden 

som kräver mest övning eftersom den inte finns naturligt i den mänskliga naturen, som t ex 

undvikande gör. Metoden har emellertid stora möjligheter. Utas Carlsson menar att en 

empatisk kommunikation är nyckeln till metoden. Hon tar upp det av Thomas Gordon 

introducerade begreppet aktivt lyssnande, och beskriver det som att man i samtalet inte bara 

bekräftar vad samtalspartnern säger, utan också vad denne känner (Gordon 1977, se Utas 

Carlsson 2001, s 69). Det är viktigt att vi kan sätta oss in i vad andra känner och därigenom 

kan vi lära oss att formulera oss på ett sätt som inte hotar eller nedvärderar den vi talar med 

(Utas Carlsson 2001, s. 68-69). Maltén sammanställer ett antal frågor man bör ställa sig under 

samtalet för att lyssnandet ska bli aktivt: 

• Vad sa den andre och vad uppfattade jag?  

• Sändes det några andra budskap än de rent verbala, t ex via kroppsspråket eller 

tonfallet, och vad stod dessa budskap för? 

• Visar motparten några känslor? 

• Vad känner jag själv inför det jag hör och upplever? 

• Vilken reaktion får jag på mina kommentarer och varför reagerar motparten som 

han/hon gör? 

(Maltén 1998, s. 48-49). 
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Utas Carlsson tar också upp begreppet jag-budskap upp till diskussion. Thomas Gordon är 

även upphovsman till detta begrepp. Hon menar att det värsta man kan göra är att lägga 

skulden till konflikten på den andra personen. För att undvika det så bör man på ett objektivt 

sätt beskriva problemet utan att lägga skulden på någon och beskriva sina känslor som detta 

orsakar. Ett jag-budskap ska också innehålla ”den önskade utgången på problemet”. Det är 

viktigt att man inte bara föreslår ett lösningsförslag, man bör också vara öppen för andra 

lösningar (Utas Carlsson 2001, s. 69-70). Maltén betraktar jag-budskap då någons handlingar 

står i fokus och inte en situation och formulerar det som tre led: 

1. Beskriv beteendet du vill påtala 

2. Tala om vilken effekt den andres handling får 

3. Beskriv de känslor som handlingen väcker hos dig. 

(Maltén 1998, s. 55). 

 

Axelsson och Thylefors hävdar att såväl aktivt lyssnande och jag-budskap är två tekniker som 

är nödvändiga att behärska för konstruktiv problemlösning. Dom sammanfattar teknikerna 

som att kunna förmedla känslor och behov samt kunna förstå andras. För att kunna formulera 

sig med jag-budskap krävs mod eftersom det kan få relativt stora konsekvenser och kan 

påverka relationer (Axelsson & Tylefors 1996, s. 113-114). 

2.3.4 Ta kontrollen över känslorna 

Det gäller att också att ha ett eftertänksamt förhållningssätt då man uttrycker sina känslor och 

behov. Detta innebär att man behärskar sig en aning och försöker lugna ner sina omedelbara 

reaktioner för att skaffa sig en överblick över situationen. Utas Carlsson nämner att en 

förutsättning för detta är att man lär sig uttrycka negativa känslor utan att motparten skall 

känna sig hotad. Hon använder Marshall Rosenbergs begrepp giraffspråk och menar att detta 

hänger ihop med jag-budskap (Rosenberg 2003 se Utas Carlsson 2001, s 71). Detta, 

understryker hon, är egentligen inte att betrakta som samtalstekniker utan förhållningssätt som 

underlättar att nå målsättningen med en vinna-vinna-lösning där allas behov tillgodoses i 

största möjliga utsträckning. (Utas Carlsson 2001, s. 200, 214). 

 

Ekeland beskriver hur känslor påverkar vårt sätt att tänka och handla. Därför gäller det att i 

mellanmänskliga konflikter inte låta känslorna ta överhanden. Om vi i en konfliktsituation, 
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som han uttrycker det, låter ”tankarna sätta sig i förarsätet och utöva en viss kontroll över 

känslorna, över vad vi säger och vad vi gör”, innebär det att vi istället för maktlöshet känner 

en begynnande kontroll. Han vidhåller, liksom Utas Carlsson, att det inte är fråga om att 

undertrycka sina känslor utan snarare att vi observerar och förstår dom. Detta hjälper oss att 

kommunicera med jag-budskap (Ekeland, s 193-194). 

 

Självkännedom handlar om att kunna identifiera de känslor vi upplever och förstå dom. Detta 

för att klara av att fatta rationella beslut och inte låta känslorna ta över och styra vårt 

handlande. Det kan hjälpa till att hantera sina känslor om man kan ge dom ett namn. Detta är 

att tänka på då man interagerar med barn. De har vanligtvis ett begränsat ordförråd, och finns 

inte en beskrivning eller ord för vad man känner riskerar den känslan att bli mer obegriplig än 

andra. Dessa känslor kommuniceras då gärna som direkta känsloyttringar. (Wennberg 2000, s. 

28-29) 

 

T Jordan beskriver i sin artikel, Brist på självinsikt: En viktig orsak till elakartade konflikter 

vikten av förstå och hantera sina känslor. Han menar att det är lätt att man förlorar sig sina 

inre känslor och processer och därmed blir ens handlade i stor utsträckning styrt av dessa. 

Man tappar initiativ och förmåga att reflektera över varför man känner det man känner, man 

saknar självinsikt. Jordan hävdar att man då måste utveckla sin självinsikt och grundlägga vad 

han kallar vittnessjälvet. Vittnessjälvet kan frigöra sig från de känslomässiga processerna, och 

distanserad till dessa observera det inre som då övergår från att vara subjekt till objekt. När 

känslorna är subjekt, d.v.s. regisserar personens kommunikation och handlingar, blir resultatet 

ofta negativa känslolägen som bitterhet, hat och låg självkänsla. Dessutom är personen ifråga 

ovetande om mekanismerna och handlingsmönstret. Jordan framhåller att när människor med 

svag självinsikt hamnar i konflikter är risken stor att dessa får ett negativt handlingsförlopp. 

Jordan beskriver en utveckling av självinsikt i tre faser: 

• Fas 1. Observera och uppmärksamma sina egna tankemönster. 

• Fas 2. Att rutinmässigt utvärdera sina tankemönster och att försöka detektera 

återkommande negativa mönster. 

• Fas 3. Försöka förändra dåliga mönster samt tillföra nya positiva tankemönster. 

 

(T. Jordan 2002) 
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3 Teoretisk ram 

3.1 Identitet 

Karin Utas Carlsson tar upp och behandlar frågeställningar kring identitet och identifikation i 

boken. Hon betraktar identitetsbildningen som en människans grundläggande behov. Identitet 

hör samman med att bli erkänd, känna tillhörighet och självkänsla. Utas Carlsson baserar sitt 

resonemang delvis på Eriksons modell för hur personligheten skapas genom ett samspel med 

förebilder barnet exponeras för. Hon för även fram Eriksons idéer om såväl föräldrars som 

samhällets ansvar i identitetsskapandet - om en individ inte känner sig tillräcklig och 

accepterad kommer hon att på ett eller annat sätt försöka tillgodose detta behov genom att 

utöva negativt ledarskap (Utas Carlsson 2001, s. 33-34). 

 

Freud vidhöll att identifikationsprocessen tar sin början i tidiga år. Då barnet är ungefär fyra 

år inträder det i den s.k. fallosfasen. Driven av sin nyvaknade sexualdrift utvecklar de lilla 

barnet en stark dragning till föräldern av motsatt kön. Detta är känt som oidipuskonflikten 

respektive elektrakomplexet. Då denna sexuella attraktion blir obesvarad försöker barnet att 

upprätta en indirekt kärleksförbindelse genom att identifiera sig med föräldern av samma kön. 

Denna identifikationsprocess är enligt Freud av stor betydelse för en människas 

identitetsbildning. Efter fallosfasen vidtar latensfasen. Barnet vänder sig då mot andra 

jämnåriga barn och nästan uteslutande av samma kön. Freud ansåg att efter denna latensfas 

var barnets personlighet i stort sett färdigutvecklad och att den drivande mekanismen för detta 

var människans biologiska drifter (Karlsson 2004, s. 142-143). 

 

Erik Homburger Erikson var lärjunge till Freud. Han delade i stort Freuds uppfattning om 

livets första stadier, och det som drev identitetsbildningen under denna period. Dock skiljer 

sig Eriksons idéer från Freuds på några övergripande punkter - han ansåg nämligen att 

identitetsskapandet pågår under hela livet, och att det var de livskriser människan går igenom 

som var drivande i detta.  
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Han menade 

1) att det sociala samspelet mellan människor är personlighets- och identitetsbildande, 

d.v.s. Erikson betonar det sociala samspelet och de konflikter som uppstår i detta, och 

att  

2) en logisk följd av detta är att personligheten utvecklas hela livet eftersom det sociala 

samspelet pågår hela livet. 

 

(Karlsson 2004, s. 143) 

 

Erikson delade som nämnts även han in de tidiga levnadsåren i faser som i mångt och mycket 

överensstämmer med Freuds. Under varje fas anger han den dominerande konflikten, krisen, 

som han menar är det som präglar identiteten i störst utsträckning under perioden. 

Identitetsskapandet tar sin början i stort sett från den nyfödda bebisens första interaktion med 

sin nya tillvaro, och inte helt oväntat har föräldrarna den mest påverkande rollen. (Karlsson 

2004, s. 143-144) 

 

När barnet når 4-årsåldern inträder det i den genitala fasen (4-6 år). Erikson framhåller att 

barnets nyfikenhet tillåts ett tämligen fritt spelrum i den här åldern. I så fall blir 

initiativrikedom det positiva tillskottet till identiteten från denna period. Om å andra sidan 

upptäckarglädjen hindras kan barnet utveckla mindervärde och skuld inför sina behov 

(Karlsson 2004, s. 145). Enligt Permer framhöll Erikson också att det är viktigt att barnet 

under den genitala fasen upplever att sina föräldrar, och andra vuxna också för den delen, 

själva efterlever de moraliska regler som dom förespråkar. Rollen som förebild och 

identitetsskapare riskerar annars att haverera (Permer 1989, s. 177). 

 

Latensfasen (7-12 år) är det sista stadiet innan barnet inträder i puberteten. Det som präglar 

fasen är arbetsflit kontra mindervärde. Det är nu viktigt att barnet får känna att det duger, att 

det klarar de uppgifter det ställs inför och får känna sig uppskattad. Får det göra det utvecklar 

det vad Erikson kallar arbetsflit, annars är det risk att tillskottet till identiteten från den här 

perioden blir mindervärde (Karlsson 2004, s. 145). 

 

Tonårsperioden, som följer efter latensfasen, är enligt Erikson en av de mest kritiska perioden 

i utvecklingen av identiteten. Fasens kris kallar han identitet kontra förvirring och han menar 
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att övergången från att vara barn till att bli vuxen leder till en stor osäkerhet i identiteten. 

Detta leder enligt Erikson till att tonåringen söker sin identitet genom att experimentera och 

pröva olika roller. Genom att ty sig till en grupp kan den egna identiteten stärkas (om 

individen har en osäker identitet), och på detta sätt ger gruppen en trygghet och en identitet till 

den osäkra individen. Oftast motsvarar den nya identitet som tonåringen söker inte alls det 

som föräldrarna representerar. Detta är dock helt planenligt, hur svårt det än kan vara för 

föräldrarna att acceptera. Detta är fasen då experimenterandet och utforskandet av olika själv 

förhoppningsvis leder fram till en stabil identitet som individen är trygg och tillfreds med, 

annars blir resultatet förvirring (Karlsson 2004, s. 146). 

 

Karlsson understryker vetenskapens enighet i den stora betydelse som tillskrivs 

identitetsbildningen. En tydlig identitet innebär att individen vet vad han eller hon vill och 

tror på samt värderar i livet. Dessutom kommer de med en säker identitet att prestera bättre i 

skolan, bli intelligentare, vara mer självständiga, ha en bättre självkänsla samt lyckas bättre i 

sociala samspel än de som inte funnit sin identitet (Karlsson 2004, s. 146-147). 

 

3.2 Självförtroende och konflikthantering 

Utas Carlsson för också ett resonemang kring självförtroendets betydelse vid 

konflikthantering. För att kunna kommunicera med ett jag-budskap krävs att man vågar säga 

vad man känner. För att uppbringa detta mod måste man besitta en viss portion 

självförtroende, att vara jag-stark (Utas Carlsson 2001, s. 186). Hon påtalar även ett samband 

mellan en människas självkänsla och hennes förmåga att respektera andra. Är självkänslan 

hög känner vi att vi betyder något och har då lättare att även se andras värde medan en låg 

självkänsla nästan leder till självförakt. Utas Carlsson menar att detta är av stor betydelse vid 

konflikter, eftersom dessa enligt henne drivs av våra grundläggande behov, och längtan efter 

erkännande och självkänsla är stark hos människan (Utas Carlsson 2001, s. 44). 

 

Ellmin fördjupar sig i vad han kallar resursaspekten och som han förklarar som ”de 

inblandades konflikthanteringsförmåga” (Ellmin 1992, s. 12). Bl a tar han upp 
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självförtroendets inverkan på denna förmåga. Självförtroendet är avgörande när det gäller att 

gå in i en konfliktsituation och våga formulera sig. Även Ellmin menar att sättet att 

kommunicera på är av mycket stor vikt vid konfliktsituationer, det gäller att kunna ge och ta 

emot budskap. Man måste kunna tala för sig och förmedla vad man känner och vad man vill. 

Ellmin framhåller också han att jag-budskap är att föredra framför du-budskap som lätt blir av 

anklagande karaktär (Ellmin 1992, s. 14-15). 

 

Axelsson och Thylefors instämmer i att den individuella personligheten spelar en viktig roll i 

mellanmänskliga konflikter. Dom använder sig även dom av begreppet jag-stark, och 

beskriver detta som en person som är stabil och står för något relativt entydigt, samt med en 

sammanhängande identitet. Den jag-starka människan kan möta motsättningar utan att känna 

sin person hotad. De är dessutom öppna för andras uppfattningar samtidigt som dom är drivna 

i sin strävan att genomföra det som själva tror är riktigt (Axelsson & Thylefors 1996, s. 30). 
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4 Metod 

4.1 Intervjuer 

En kvalitativ metod har använts. Med avseende på studiens syfte och frågeställningar har 

intervjuer gjorts för att finna svar på frågeställningarna. De intervjuer som har gjorts har haft 

låg grad av standardisering (Trost 1997, s. 19). Med detta menas att den intervjuade gärna fått 

styra ordningsföljen på frågorna och att följdfrågor formuleras efter vad den intervjuade ger 

för svar på dessa. Trost menar att följsamhet är viktigt under intervjun och att frågorna ska 

komma som en följd av svaren. Det är därför viktigt att följa den intervjuades tankegångar 

och att inte pressa på med frågor i den ordning som intervjuaren har tänkt sig (Trost 1997, s. 

51). Inför intervjun förbereddes en intervjuguide med en lista över frågeområden för hur 

intervjuerna skulle genomföras. Innehållet i guiden bestämdes efter studiens syfte, där 

frågeområdena var få men av stor bredd (se bilaga 1) (Trost 1997, s. 50 - 51). Intervjuguiden 

var halvstrukturerad, d.v.s. den omfattar en rad frågeområden och förslag till relevanta frågor 

(Kvale 1997, s. 117). På samma sätt som Trost menar här Kvale att det är viktigt att kunna 

följa upp svaren från respondenten genom att göra förändringar vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd om så krävs.  

 

I sammanställningen av intervjuguiden användes en inledning som bland annat Annika Lantz 

förespråkar (Lantz 1993, s. 62 – 64). Lantz menar att man ska börja med att sätta in 

intervjupersonen i ämnet för intervjun med bakgrund och syfte. Att informera om ramarna 

med uppsatsens syfte är också viktigt, därefter följer intervjufrågorna, (se även Kvale (Kvale 

1997, s.120)). Det är viktigt att börja med frågor av faktakaraktär, som är lätta att svara på och 

som får informanten att känna sig trygg och lugn. Exempel på sådana frågor är namn, ålder, 

utbildning, bakgrund osv. 



 22 

4.2 Urval 

En av författarna hade under sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) kontakt med skolan 

där studien gjordes, d.v.s. skolan var ett bekvämlighetsurval. Urvalet av informanter gjordes 

utefter lärarnas kompetens inom Projekt Charlie och Gruppen som grogrund. Det var lärare 

som hade arbetat med dessa en längre tid och som var kunniga inom områdena som 

intervjuades. Skolan kontaktades men det var skolan som själva valde vilka lärare som skulle 

intervjuas. Fyra intervjuer gjordes på skolan. Trost menar att det är bra att begränsa sig till få 

intervjuer (Trost 1997, s. 123). Han skriver att för många intervjuer lätt kan bidra till att 

materialet blir ohanterligt och att det är lätt att missa viktiga detaljer som skiljer eller förenar 

materialet. Det är viktigt att få en överblick över materialet, skriver Trost. ”Viktigt är att 

komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl 

utförda” (Trost 1997, s. 123). 

Såväl som under genomförandet av intervjuerna som sammanställandet av dessa, var vi väl 

medvetna om risken att de lärare vi intervjuade skulle vara okritiska till den arbetsmetod de 

tillämpade. Det är troligt att flera av svaren i stort sett är hämtade ur metodböckerna och inte 

till fullo är respondentens egen uppfattning. Dock ser vi oss tvungna att förlita oss på de svar 

vi fått eftersom vi anser att det är vanskligt att alltför vidlyftigt tolka svaren på annat sätt. 

 

4.3 Genomförandet 

Före genomförandet av intervjuerna gjordes en pilotintervju för att se ungefärligt hur lång tid 

intervjun skulle ta och för att få feedback på intervjuguiden (Kvale 1997, s. 137).  

 

Eftersom uppsatsen bygger på att intervjuer kunde göras med lärare som var väl insatta i 

Projekt Charlie och från Gruppen som grogrund, kontaktades skolan via telefon när syfte och 

frågeställningar var klara. Arbetslagsledare för de två gårdarna som arbetar med Project 

Charlie och Gruppen som grogrund informerades då om syftet med uppsatsen samt 

frågeställningarna och om det gick att utföra intervjuer på skolan. Detta för att se om studien 

var möjlig att genomföra. Skolan kontaktades sedan ytterligare en gång via telefon då tider för 

intervjuer bokades med lärare. 
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En av författarna intervjuade och styrde samtalet, medan den andre författaren observerade, 

antecknade samt kontrollerade att alla frågeområden behandlades. Detta för att stärka kvalitén 

på intervjun och undvika felkällor. Detta underlättade även för respondenten, eftersom att 

samtalet i huvudsak genomfördes med en person. 

 

Bärbar dator användes för att spela in intervjuerna, med informantens godkännande. Detta för 

att intervjuaren skulle kunna koncentrera sig på dynamiken i intervjun (Kvale 1997, s.147). 

Intervjuerna varade i ca 30 minuter och genomfördes i enskilda rum på skolan under vecka 16 

och 18. 

4.4 Databearbetning 

Transkribering av intervjuerna gjordes ordagrant dagarna efter intervjuerna. En av författarna 

gjorde transkriberingarna. Kvale menar att i största möjliga mån ska samma förfaringssätt 

göras av utskrifterna för att det ska vara lättare att göra jämförelser mellan intervjuerna (Kvale 

1997, s. 155 - 156). De transkriberade intervjuerna lästes sedan igenom var för sig av båda 

författarna. Markeringar gjordes av författarna i transkriberingen och citat plockades ut. De 

framkomna resultaten som författarn var för sig kommit fram till, sammanställdes sedan till 

ett resultatavsnitt där citat från intervjuerna fick utgöra en grund. Intervjuerna av Project 

Charlie och Gruppen som grogrund behandlades var för sig för att sedan ställas i relation till 

varandra i diskussionsavsnittet. Datamaterialet finns i författarnas ägo. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Resultatet har blivit färgat av författarnas tankar och sätt att tolka intervjuerna. Men för att 

tolkningarna ska bli trovärdiga och tillförlitliga har materialet tolkats av författarna var för 

sig, för att sedan sammanföra tolkningarna (Kvale 1997, s. 188). Enligt Kvale styrks 

reliabiliteten av intervjun om två olika personer tolkar den på samma sätt.   

 

Författarna till uppsatsen är medvetna om att deras personliga relation till ämnet kan ha 

inverkat på resultatet, genom att omedvetet ha styrt respondenterna vid intervjuernas 
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genomförande. Men ledande frågor som inverkar på svaren från informanten har försökt att 

undvikas, för att reliabiliteten ska vara stor (Kvale 1997, s.213) .  

 

Lärarna bedömdes vara väl insatta i ämnet och svaren kan därför anses tillförlitliga (Kvale 

1997, s. 197). Intervjufrågorna konstruerades utefter frågeställningar och syfte. Detta ger 

studien och intervjuerna hög validitet (Trost 1993, s.113). 
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5 Resultat 

I nedanstående resultat har vi försökt att finna de meningar och de meningsgivande 

kommentarer som våra informanter har givit oss i våra intervjuer. Vi har försökt att ställa upp 

det systematiskt för att få en överskådlig och lättläst framställning. Detta kan göras eftersom 

alla fyra informanter har blivit ställda frågor utifrån samma intervjuguide.  

 

Undersökningsmaterialet från Projekt Charlie och Gruppen som grogrund analyseras och 

presenteras i två skilda delar och sammanställs därefter. Materialet som innefattar Projekt 

Charlie presenteras under ett antal ämnesområden. Under rubriken Gruppen som grogrund 

presenteras materialet på liknande sätt. Analysen grundar sig på valda delar från intervjuerna. 

 

Figurerade namn används på informanterna. På gården som arbetar med Projekt Charlie har vi 

valt att kalla de två informanterna för Lena och Karin. På den andra gården som arbetar med 

Gruppen som grogrund har vi valt att kalla informanterna för Sara och Vera.  

5.1 Resultat av intervjumaterial från Projekt Charlie 

5.1.1 Lärarnas arbetssätt med Projekt Charlie 

Informanterna Lena och Karin är överens om hur arbetet med Projekt Charlie ska bedrivas på 

skolan. De berättar att på skolans ena gård är samtliga lärare väl insatta i Projekt Charlie. 

Lärarna är inte tvungna att arbeta med Projekt Charlie fast de flesta har valt att arbeta med 

metoden. Det finns en informell samstämmighet bland lärarna på gården att Projekt Charlie är 

metoden att utgå från.  

 

Det står i skollagen att man ska arbeta med relationer och stärkningar, så då har vi tagit det 

här till vårat hjärta. Lena 
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Vidare berättar Lena att lärarna tillsammans har satt upp tydliga mål och syften med projektet. 

Det är viktigt att alla lärare jobbar efter samma riktlinjer utifrån samma utgångspunkt. Det 

bidrar till en förstålig helhet för eleverna på gården som arbetar med projekt Charlie, d.v.s. 

Projekt Charlie löper som en röd tråd genom skolgången. Gården som arbetar med Projekt 

Charlie är uppdelad på en yngre gård, F-5 och en äldregård år 6-9. På gården F-5 har de flesta 

lärare valt att arbeta med Projekt Charlie. Klasserna består av ca 25 till 30 elever och när de 

arbetar med projekt Charlie delas klasserna upp i två grupper för att kunna arbeta optimalt. 

 

Lena och Karin redogör för hur arbetet med Projekt Charlie utformas. Projekt Charlie består 

av både teoretiska och praktiska övningar. De klasser som arbetar med Projekt Charlie har 

övningar en gång i veckan. Läraren arbetar tillsammans med sin grupp, ca sju åtta elever, i ca 

40 minuter beroende på vilken övning det är. De första 20 minuterarna av ett arbetspass med 

Projekt Charlie, består av att alla sitter i en ring och diskuterar kring ett bestämt ämne. 

Samtalsämnet varierar från gång till gång, men läraren väljer ut och följer övningar från 

arbetsmetodens pärm. Det kan vara teman som tar upp hur en vän bör vara, vad familjen har 

för betydelse eller hur känslor hanteras. När grupperna har diskuterat kring ett samtalsämne är 

det dags för en praktisk övning i ca 20 minuter.  

 

När eleverna sitter i ringen gäller klara förhållningsregler. Reglerna står tydligt i riktlinjerna 

för hur Projekt Charlie metoden ska genomföras. Eleverna är väl medvetna om vilka 

förhållningsregler som gäller när de sitter och samtalar i ringen. Karin menar att det är viktigt 

att eleverna känner sig högst delaktiga i övningens regler och ramar. Är det någon elev som 

vill berätta något räcker eleven upp handen och får sedan ordet av läraren. Medan en elev 

berättar om något är det viktigt att alla andra elever är tysta och lyssnar på vad den berättande 

eleven har att säga. Om det finns en elev som inte vill prata, finns det magiska ordet ”pass” att 

ta till.  

 

Det är ju alltid några elever som i början av terminen inte vill säga något.  Sedan när 

terminen går, så är det ingen som säger pass, för alla vill berätta, och känner att det här 

måste jag få säga. Karin 

 

Karin fortsätter att berätta om förhållningsreglerna. Att visa hänsyn till varandra, genom att 

lyssna på vad sin kompis har att säga, är något som genomsyrar hela skolundervisningen och 
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skolgången. Även eleverna blir väl medvetna om hänsyntagnadet och är med att rätta 

varandra. 

 

Vidare berättar Lena om andra förhållningsregler som gäller i ringen vid samtalen är att 

eleverna är förbjuda att kommentera varandra med negativa kommentarer.  

 

Man får kommentera och säga bra saker om varandra, men man får aldrig kommentera och 

säga något dumt, vi kallar det för uppåtpuffar och nedåtpuffar. Eleverna får aldrig säga 

nedåtpuffar. De får man hålla inombords, om man har sådana. Lena 

 

Eleverna är också medvetna om att det som sägs i ringen stannar bland kamraterna.   

 

Lena och Karin berättar om hur de praktiska övningarna utformas. Övningarna som följer 

efter samtalet i ringen fortsätter på samma tema. Det kan vara rit- och skrivövningar eller 

rollspel. 

 

Karin nämner ett exempel på en efterföljande praktisk övning med tema familjen. Det kan 

vara att rita och skriva om familjen, var familjen bor och vad som är roligt att göra med sin 

familj. Om eleverna är för unga och inte lärt sig att skriva kan de uttrycka sig med hjälp av 

bilder. 

 

Allt eftersom eleverna mognar trappas övningarna upp. Äldre elever samtalar mer kring 

ämnen som berör känsligare områden. Rollspel används oftare som övning ju äldre eleverna 

är. Karin berättar om att hennes förskoleklass fick pröva på rollspel i slutet av den andra 

terminen.  

  

Projekt Charlie behandlar också övningar som förebygger användandet av droger. Övningar 

som berör droger arbetar lärarna med elever i åldrarna tretton till fjorton år. Det kan vara 

projektarbeten som berör alkohol, rökning, droger, anabola steroider mm. Elever på 

mellanstadiet anses vara för unga för att kunna ta till sig den informationen och kunskapen. 

Dessutom berättar Lena och Karin att elever i de yngre åldrarna inte använder någon typ av 

droger.  
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5.1.2 Verktyg för konflikthantering 

Lena och Karin berättar om verktygen som eleverna får med sig i konflikthanteringsarbetet. I 

Projekt Charlie tränas eleverna socialt, genom att alla får chansen att prata i lugn och ro, får 

lära sig att vänta på sin tur och lära sig att lyssna på sina kamrater.  

 

Genom förhållningsreglerna kan elever, som annars aldrig skulle våga prata få chansen att 

komma till tals. Det är viktigt att alla tidigt i skolåren får chansen att prata och känna att det är 

någon som lyssnar, är båda informanterna överens om. Elever som inte vågar prata på övriga 

lektioner får genom Projekt Charlie lära sig ta plats och lära sig våga föra sin talan. Dessa 

elever skulle annars kanske sitta tysta och inte våga prata inför andra elever. Elever som vågar 

prata inför varandra känner att de är betydelsefulla och på så vis byggs ett bra självförtroende 

upp från tidig skolålder. Elever som är tysta och blyga kan på så sätt stärkas upp. Karin 

berättar att olika stegringsövningar stärker upp elevernas självförtroende. Inom gruppen 

skapas ett förtroende för de andra eleverna. Det bidrar till att eleverna vågar öppna sig för 

varandra.  

 

Ett sätt att stärka självförtroendet är när Lena och Karin arbetar med ”varma kramar” 

tillsammans med elever i yngre skolåldrar. Informanterna berättar hur de går till väga med 

övningen. Alla elever ritar varsitt hjärta och färglägger det för att sedan ge bort det till någon 

som de tycker om. I förskoleklasser är det oftast någon i familjen som får hjärtat, när eleverna 

sedan gör om samma övning i år 1 är det oftare som kamrater får hjärtat. Med hjälp av 

övningen övar eleverna upp sitt självförtroende och i år 1 har eleverna utvecklat en styrka som 

gör att de vågar ge bort sin kram till en kamrat. Successivt byggs elevernas självförtroende 

upp. 

 

Genom Charlieövningarna skapas en trygg identitet, förklarar informanterna. Övningarna som 

ingår i konflikthanteringsarbetet medverkar till att eleverna lär känna sig själva, de formar sin 

egen identitet. Övningar bidrar också till att eleverna lär sig att kommunicera och uttrycka det 

som de känner och tycker. Ringövningarna där eleverna sitter och pratar är exempel på en 

övning, som Lena nämner, som bidrar till att eleverna får syn på sig själva och börjar lyssna 

till vad de själva säger. Lena menar att övningen skapar självinsikt hos var och en av eleverna.  
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I Charlie gruppen får eleverna verkligen uttrycka sig om vad de känner, vad de tycker och hur 

de tänker. Lena 

 

Karin berättar om elevernas identitetsbildning. Eftersom eleverna har arbetat med övningar 

som stärker deras identitet leder det många gånger till att eleverna kanske inte behöver göra 

revolt.  

 

Det tycker jag är det mest positiva med Charlie övningar, att man verkligen kan hitta och 

stärka de som är svaga. Karin 

 

Att de vet sin egen kapacitet. Så här mycket tål jag, så här mycket klarar jag av själv. Och då 

blir man ju väldigt stark i sig själv, i ryggen, och vet vad man ska göra om man hamnar i en 

situation med ilska och även med ledsamhet. Karin 

 

Trots att Projekt Charlie inte är en renodlad metod för konflikthantering anser informanterna 

att metoden kan användas för att förebygga och hantera konflikter. Projekt Charlie skapar en 

bra grund för eleverna att stå på. Under skolgången är det ofta olika konflikter som elever 

utsätts för. Genom att ha arbetat med Projekt Charlie klarar eleverna bättre av att hantera kon-

fliktsituationer, eleverna har de rätta verktygen för att försöka lösa en konflikt, berättar infor-

manterna. I parallellt arbete med Projekt Charlie och konflikthantering används även annat 

material bl. a. rollspelsövningar och forumspel. 

 

Eleverna lär sig att sätta ord på känslor och att kunna uttrycka vad de känner. För vi pratar 

ju väldigt mycket när vi kommer upp i tvåan, trean, fyran, hur vi gör för att hantera våran 

ilska. Olika tips och så. Lena 

 

Eleverna lär sig att det finns olika valmöjligheter inför konflikter. Informanterna menar att det 

är viktigt att eleverna lär sig att det inte bara finns ett sätt att hantera en konflikt, utan flera.   

Många elever uppskattar arbetet kring Projekt Charlie. Under övningarna har eleverna 

chansen att få ventilera och uttrycka deras tankar och känslor. Projekt Charlie är ett bra 

tillfälle för elever och lärare att lära känna varandra. Lena och Karin berättar att de under 

samtalen tillsammans med eleverna kan upptäcka signaler på att allt inte är som det bör vara. 
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Konflikter som är under upptrappning kan på så sätt förebyggas och hanteras. Elever kan 

ventilera och läraren kan lyssna och hjälpa till.  

 

Barn är ju kluriga, de pratar inte ofta om hur de egentligen mår, utan de pratar runt det. Jag 

får reda på det eller förstår det, att det här är något som inte stämmer. Då låter jag ju inte det 

vara, utan jag tar hand om det efteråt och försöker lista ut vad det var som var fel. Och då 

kan man få fram väldigt mycket under samtalen och eftersamtalen. Karin 

 

Informanterna förklarar hur arbetet med juste kamrat går till. Ett sätt att förebygga konflikt är 

att arbeta med övningar som berör hur man är som en juste kamrat. Samtal om hur en juste 

kamrat bör vara löper som en röd tråd genom skolgången, inte bara under Projekt Charlie 

övningar.  

 

Och där är de ju så klara, de är ju så rakt fram hur man är som en just kompis. Det vet de ju, 

och sen om eleverna efterföljer det eller inte fullt ut är frågan. Barn är barn. Lena 

 

5.1.3 Sammanfattning Projekt Charlie 

Det finns en informell samstämmighet bland lärarna på gården att Projekt Charlie är metoden 

att utgå från. Tillsammans har lärarna satt upp tydliga mål och syften med projektet. Arbetet 

med Projekt Charlie består av både teoretiska och praktiska övningar.  

 

De klasser som arbetar med Projekt Charlie har övningar en gång i veckan i 40 minuter. De 

första 20 minuterarna av ett arbetspass med Projekt Charlie, består av att alla sitter i en ring 

och diskuterar kring ett bestämt ämne. När eleverna sitter i ringen gäller klara 

förhållningsregler. Reglerna står tydligt i riktlinjerna för hur Projekt Charlie metoden ska 

genomföras. De resterande 20 minuterna består av en praktisk övning som fortsätter på det 

tema som grupperna har samtalat om i ringen. Det kan vara rit- och skrivövningar eller 

rollspel.  

 

Allt eftersom eleverna mognar trappas övningarna upp. Äldre elever samtalar mer kring 

ämnen som berör känsligare områden. Projekt Charlie behandlar också övningar som 

förebygger användandet av droger. 
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I Projekt Charlie tränas eleverna socialt, genom att alla får chansen att prata i lugn och ro, får 

lära sig att vänta på sin tur och lära sig att lyssna på sina kamrater. Genom olika 

stegringsövningar stärks elevernas självförtroende. 

 

Genom Charlieövningarna skapas en trygg identitet. Övningarna som ingår i 

konflikthanteringsarbetet medverkar till att eleverna lär känna sig själva, de formar sin egen 

identitet. Övningar bidrar också till att eleverna lär sig att kommunicera och uttrycka det som 

de känner och tycker. 

 

Genom att ha arbetat med Projekt Charlie klarar eleverna bättre av att hantera 

konfliktsituationer, eleverna har de rätta verktygen för att försöka lösa en konflikt. I parallellt 

arbete med Projekt Charlie och konflikthantering används även annat material bl. a. 

rollspelsövningar och forumspel. Eleverna lär sig att det finns olika valmöjligheter inför 

konflikter. Det är viktigt att eleverna lär sig att det inte bara finns ett sätt att hantera en 

konflikt, utan flera.   

 

Läraren kan upptäcka signaler på att allt inte är som det bör vara. Konflikter som är under 

upptrappning kan på så sätt förebyggas och hanteras. Elever kan ventilera sina tankar och 

känslor och läraren kan lyssna och hjälpa till.  

5.2 Resultat av intervjumaterial från Gruppen som grogrund 

5.2.1 Lärarnas arbetssätt med Gruppen som grogrund 

Informanterna Sara och Vera är eniga om hur arbetet med Gruppen som grogrund ska 

bedrivas på skolan. De berättar att på den ena gården på skolan har lärarna valt att arbeta med 

Gruppen som grogrund. Det är ett beslut som lärarna själva har tagit i det två arbetslagen. 

Gården består av en yngre gård, F-5 och en äldre gård, år 6-9. Informanterna förklarar att 

valet av Gruppen som grogrund beror på att de anser att metoden är ett bra arbetsredskap. 

Gruppen som grogrund erbjuder tydliga och färdiga koncept att arbeta kring med både stora 

och små grupper. Det finns många blandade övningar i metodboken som har ett tydligt 

förhållningssätt på hur man ska arbeta med en grupp. 
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Då jobbar man ju mycket med det här med gruppen just. Jag fastnade väl för den här 

metoden, just för att det finns ett klart och tydligt upplägg. Vera 

 

På den yngre gården arbetar lärarna olika med hur grupperna konstrueras i klasserna. Det 

beror på omständigheterna kring hur lärarnas arbetssituation ser ut. Ofta arbetar läraren i hela 

klassen med Gruppen som grogrund, d.v.s. ca 30 elever. Ibland arbetar klasserna i 

könshomogena grupper och ibland könsheterogena grupper, berättar Sara.      

 

Sara och Vera förklarar hur arbetet med Gruppen som grogrund utformas. Varje vecka arbetar 

lärarna på gården i 60 minuters pass med Gruppen som grogrund. Gruppen som grogrund 

innehåller övningar både för helklass och för halvklass. Metoden innefattar både teoretiska 

och praktiska övningar. Först börjar klassen med en teoretisk del för att sedan avsluta med en 

praktisk del. Varje klass har ett exemplar av metodboken Gruppen som grogrund att arbeta 

utifrån.  

 

Informanterna redogör för de teoretiska övningarna. De innehåller samtal och diskussioner 

kring utvalda uppgifter eller teman som valts ur metodboken Gruppen som grogrund. Ibland 

samtalar klasserna kring ämnen som är aktuella i undervisningen. När klasserna samtalar 

tillsammans sitter alla i en ring på stolar eller på golvet, det är viktigt att eleverna ser 

varandra.  

 

När eleverna sitter i ringen gäller klara förhållningsregler, påpekar Sara och Vera. Reglerna 

står tydligt i riktlinjerna för hur metoden Gruppen som grogrund ska genomföras. Eleverna är 

väl medvetna om vilka förhållningsregler som gäller när de sitter och samtalar i ringen. Det är 

viktigt att eleverna känner sig högst delaktiga i övningens regler och ramar. Informanterna 

påpekar tyngden av att eleverna förstår vad respekt innebär. Medan en elev berättar om något 

är det viktigt att alla andra elever är tysta och lyssnar på vad den berättande eleven har att 

säga. Det handlar inte bara om respekt gentemot sina kamrater, utan också respekt för lärarna. 

Att visa hänsyn till varandra är viktigt. Andra förhållningsregler som gäller i ringen vid 

samtalen är att eleverna bara får ge varandra positiva kommentarer, aldrig kritisera någon. 
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Man lyssnar på varandra, inga negativa kommentarer här. Det tycker jag är riktigt bra 

faktiskt. För det skapar en trygghet i gruppen, det här gäller här och nu. Och man lyssnar på 

den som har ordet. Sara 

 

Vera berättar om de praktiska övningarna som kan bestå av skriv- och rituppgifter, rollspel 

och samarbetsövningar. Rollspel kräver inte någon speciell mognad berättar Vera, snarare är 

det ämnesvalet som har betydelse. Det handlar om att kunna identifiera sig med de givna 

situationerna som uppstår. En övning kan vara att försöka känna och ge ord till känslor. 

Rollspel fungerar bra genom att eleverna får chansen att släppa sin identitet för en stund, 

berättar Vera. 

5.2.2 Verktyg för konflikthantering 

Att arbeta med Gruppen som grogrund i en helklass är positivt, anser Sara och Vera. Eleverna 

delger varandra sina tankar och idéer och ju fler eleverna är i arbetet, ju fler infallsvinklar 

kring diskussioner kommer upp. Eftersom arbetet utgår från helklass lär eleverna känna 

varandra på ett bra sätt, menar informanterna. Det är viktigt att klassen lär känna varandra 

som en stor grupp eftersom undervisningen oftast sker i helklass. 

 

Det är viktigt att lägga ned mycket tid på att arbeta med att klassen ska fungera tillsammans. 

Ett trevligt klassrumsklimat värderas högt av informanterna. Genom att skapa en trygg grupp 

ger det förutsättningar för färre konflikter i klassrummet och i skolan i övrigt. Är det elever 

som inte tror på sig själva blir de mer konfliktbenägna.  

 

Sara berättar om diskussioner i lärarrummet som tar upp om lärarna ska arbeta med ämnena 

eller elevernas sociala utveckling. Den sociala delen tar stor tid av undervisningen och Sara 

påpekar att det är viktigt att eleverna blir införstådda med innebörden av ett socialt samspel i 

vårt samhälle. 

 

Vi måste ta det här ansvaret för den sociala utvecklingen. För annars fungerar inte de 

vanliga skolämnena heller. Så hur man än vrider och vänder så står man där och måste lägga 

ner tid på att få gruppen att fungera. Sara 
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Sara och Vera framhåller att den största behållningen av arbetet med metodboken Gruppen 

som grogrund är att utgå från varje enskild elev och stärka dess självförtroende. Metodboken 

ger många lärorika övningar på hur elevernas självkänsla och identitet kan utvecklas i 

gruppen. Eleverna arbetar kring att stärka sig själva och få insikt om att en konflikt kan lösas 

på många olika vis. Informanterna berättar att metodboken ger bra exempel på verktyg som 

kan användas i förebyggande arbete mot konflikter. 

 

Istället för att eleverna bara har ett eget sätt att lösa konflikter på, så lär de sig att det finns 

många olika lösningar och att man alltid liksom kan göra någonting. Vera 

 

Övningarna handlar till stor del om att låta eleverna förstå vad andra känner och tycker. Att 

kunna bemöta varandra på ett trevligt sätt, så att alla parter känner sig tillfredsställda, tycker 

Sara är viktigt. Det är viktigt att eleverna lär sig civilkurage. Uppstår en konfliktsituation är 

det viktigt att eleverna kan stå upp för de som är svaga, att inte bara vara passiv och stå och 

titta på, anser Sara. Vidare berättar Sara att det också innebär att eleverna lära sig de rätta 

verktygen för att klara av och hantera grupptryck.  

 

Metodboken ger flera övningar på så kallade förståelseövningar, övningar som stärker 

elevernas empatiförmåga. Vera nämner ett exempel. En av övningarna är ett rollspel som går 

ut på att eleverna ska lära sig att sätta sig in i andra människors känslor. Det är en 

empatiövning som utgår från att några elever står som statyer. Några elever får till uppgift att 

vara förtryckare och några får som uppgift att vara offer. Resterande elever beskriver sedan 

vilken staty som de känner starkast med och får motivera sitt svar. I helklass diskuteras och 

utvärderas sedan övningen. Vera berättar att övningar som tar upp förståelseövningar är 

relevanta och nyttiga. 

 

Förhållningsreglerna som läraren satt upp tillsammans med sin klass utifrån metodboken 

Gruppen som grogrund skapar en trygghet i gruppen. Eleverna litar på varandra och vågar 

uttrycka känslor utan att få negativa kommentarer mot sig. Det handlar om att lyssna på den 

som har ordet, berättar Vera. Genom att eleverna lär sig att alla lyssnar på den som har ordet 

stärks självkänslan hos den elev som talar eftersom den eleven känner sig betydelsefull. 
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Ett bra exempel där eleverna får lära sig att lyssna aktivt är kommunikationsövningen som går 

ut på att lära sig att hantera lyssnarverktyget, berättar Sara och Vera. Eleverna lär sig att 

utveckla sin lyssnarförmåga genom att inta en lyssnarposition. Genom att arbeta i rollspel 

parvis uppstår situationer där eleverna får inta varsin roll, antingen rollen som en god lyssnare 

eller rollen som en mindre god lyssnare. Rollspelet ger eleverna funderingar kring hur man 

bör vara en god lyssnare, vad man ska tänka på som lyssnare, m m. Sara och Vera berättar att 

eleverna lär sig att bli medvetna om sitt egna kroppsspråk och sin ögonkontakt, hur väsentligt 

det är att bli medveten om vilka signaler man som lyssnare sänder ut. Det handlar om att visa 

att man är intresserad av den som pratar, anser informanterna. 

  

Genom arbete med Gruppen som grogrund skapas en känsla av att tro på sig själv, antyder 

Sara. Det är viktigt att eleverna får en känsla av att vara nöjda med sig själva. Sara menar att 

det är viktigt att försöka stärka sin tillit till sig själv och kunna se sin egen del i det som 

händer. Genom att låta alla elever få framträda och få säga och göra saker, utan att det 

kommenteras på ett negativt sätt, stärks gruppen och det blir ett positivt klimat. Arbetet går 

också ut på att eleverna ska få förståelse för hur man bör bemöta andra, att vara en juste 

kamrat. Genom att vara en juste kamrat uppstår färre konflikter och det leder till att klassen 

fungerar bra.  

 

Självklart är det här med självkänsla också viktigt, att jag är bra som jag är. För blir de en 

individ som tror på sig själva så kan de ju bjuda runt och bjussa på sig själva och kommer då 

att fungera bättre i gruppen också. Sara 

 

Vera nämner några övningar ur metodboken som tar upp värderingsfrågor. Genom dessa 

övningar lär eleverna känna varandra ännu mer. De får lära sig lyssna och ta del av vad deras 

klasskamrater har för olika funderingar och tankar kring diverse ämnen.  

 

Så börjar de liksom tänka lite mera filosofiskt, att de tar upp olika värderingsfrågor. Vera 

 

Vera menar att varje elevs självinsikt skapas gemensamt med klasskamraterna. Eftersom 

eleverna speglar sig i varandra. 

 

Tycker du så här, så tycker jag också. Vera 
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Vid sidan av metodboken Gruppen som grogrund använder sig lärarna även av annat material. 

Sara och Vera menar att det är viktigt att få infallsvinklar från andra håll, t.ex. i övningar med 

forumspel.  

 

5.2.3 Sammanfattning Gruppen som grogrund 

Varför den ena gården på skolan har valt att arbeta med Gruppen som grogrund beror på att 

metoden är ett bra arbetsredskap och erbjuder tydliga och färdiga koncept att arbeta kring med 

både stora och små grupper. 

 

På den yngre gården arbetar lärarna olika med hur grupperna konstrueras i klasserna. Ofta 

arbetar läraren i hela klassen med Gruppen som grogrund, d.v.s. ca 30 elever. Ibland arbetar 

klasserna i könshomogena grupper och ibland könsheterogena grupper. Varje vecka arbetar 

lärarna i 60 minuterspass med Gruppen som grogrund, där finns övningar för både hel- och 

halvklass.    

 

Klasserna börjar arbetet med Gruppen som grogrund med en teoretisk del för att sedan avsluta 

med en praktisk del. De teoretiska övningarna innehåller samtal och diskussioner kring 

utvalda uppgifter eller teman som valts ur metodboken Gruppen som grogrund. När eleverna 

sitter i ringen gäller klara förhållningsregler. Reglerna står tydligt i riktlinjerna för hur 

metoden Gruppen som grogrund ska genomföras. De praktiska övningarna kan bestå av skriv- 

och rituppgifter, rollspel och samarbetsövningar. 

 

Arbetet utgår från helklass och eleverna lär känna varandra på ett bra sätt. Det är viktigt att 

klassen lär känna varandra som en stor grupp eftersom undervisningen oftast sker i helklass. 

Ett trevligt klassrumsklimat värderas högt. Genom att skapa en trygg grupp ger det 

förutsättningar för färre konflikter i klassrummet och i skolan i övrigt. Den sociala delen tar 

stor tid av undervisningen och det är viktigt att eleverna blir införstådda med innebörden av 

ett socialt samspel i vårt samhälle. 
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Den största behållningen av arbetet med metodboken Gruppen som grogrund är att utgå från 

varje enskild elev och stärka dess självförtroende. Metodboken ger många lärorika övningar 

som hjälper elevernas självkänsla och identitet att utvecklas i gruppen.  

 

Eleverna arbetar kring att stärka sig själva och få insikt om att en konflikt kan lösas på många 

olika vis. Metodboken ger också bra exempel på verktyg som kan användas i förebyggande 

arbete mot konflikter. 

 

Det är viktigt att eleverna lär sig civilkurage. Metodboken ger flera övningar på 

förståelseövningar, empatiövningar. Förhållningsreglerna som läraren satt upp tillsammans 

med sin klass utifrån metodboken Gruppen som grogrund skapar en trygghet i gruppen. 

Eleverna litar på varandra och vågar uttrycka känslor utan att få negativa kommentarer mot 

sig. Genom att eleverna lär sig att alla lyssnar på den som har ordet stärks självkänslan hos 

den elev som talar eftersom den eleven känner sig betydelsefull. Eleverna lär sig att utveckla 

sin lyssnarförmåga genom att inta en lyssnarposition. 

 

Genom arbete med Gruppen som grogrund skapas en känsla att tro på sig själv. Det är viktigt 

att eleverna får en känsla av att vara nöjda med sig själva. Arbetet går också ut på att eleverna 

ska få förståelse för hur man bör bemöta andra, att vara en juste kamrat. Genom 

värderingsövningar lär eleverna lära känna varandra ännu mer. De får lära sig lyssna och ta 

del av vad sina klasskamrater har för olika funderingar och tankar kring diverse ämnen. 

 



 38 

6 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att studera och jämföra hur två olika metoder för att förebygga 

konflikter införlivas i en svensk grundskola. För att uppfylla syftet har frågeställningarna 

besvarats i resultatdelen. De utgångspunkter som setts som mest relevanta har sammanfattats i 

resultatdelen. Det är dessa utgångspunkter som kommer att ligga till grund för den avslutande 

diskussionen. 

 

Vår uppfattning är att Projekt Charlie och Gruppen som grogrund är två arbetsmetoder som är 

i stort sett lika i arbetet med att förebygga konflikter. Båda arbetsmetoderna har många 

lärorika och relevanta övningar som stärker varje elevs självförtroende. Vi anser att 

arbetsmetoderna ger ett stort smörgårdsbord med övningar som ger eleverna de rätta verktyg 

som behövs i det sociala samspelet och i en eventuell konfliktsituation. Vilket vi tycker är 

relevant i dagens skola. Elevernas formas för att lättare förstå hur en god kamrat, aktiv 

lyssnare och en god kommunikatör bör vara.   

 

Den stora skillnaden som vi ser är arbetet med identitetsbildningen. Vi ser också en skillnad i 

gruppstorlek. Projekt Charlie vänder sig till mindre grupper medan Gruppen som grogrund 

vänder sig till större grupper. 

 

I både Projekt Charlie och Gruppen som grogrund arbetar lärarna på skolan med att införliva 

konfliktförebyggande arbetsmetoder. På båda gårdarna på skolan är samtliga lärare 

införstådda med att en informell samstämmighet finns för vilken metod som valts att arbeta 

med. Arbetet med att förebygga konflikter löper som en röd tråd i undervisningen under hela 

skolgången på båda gårdarna. Båda metoderna, Projekt Charlie och Gruppen som grogrund, 

utgår från färdigkonstruerade metodböcker. Metodböckerna rymmer många övningar som 

bygger på att stärka elever och ge verktyg inför eventuella konflikter. 

 

Arbetet med Projekt Charlie utgår från både teoretiska och praktiska övningar. Likaså arbetar 

lärarna med Gruppen som grogrund. De klasser som arbetar med Projekt Charlie har övningar 
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en gång i veckan i 40 minuter. Vidare arbetar lärarna i 60 minuters pass en gång i veckan med 

Gruppen som grogrund, där det finns övningar för både hel- och halvklass. Projekt Charlie 

vänder sig till mindre grupper, om ca sex till åtta elever. I Gruppen som grogrund arbetar 

klasserna ibland i könshomogena grupper och ibland könsheterogena grupper eller i helklass. 

Under första delen av arbetstiden med båda metoderna börjar med en samling i ring, där 

elever och lärare diskuterar kring ett bestämt ämne. Inom båda arbetsmetoderna gäller klara 

förhållningsregler under samtal i ring. Reglerna står tydligt i var och en av metodböckerna. 

Tillsammans med elever och lärare skapas på så vis ett trivsamt klimat. 

 

Andra hälften av arbetet i Projekt Charlie och Gruppen som grogrund består av en praktisk 

övning som fortsätter på det tema som grupperna har samtalat om i ringen. I Projekt Charlie 

kan övningarna vara rit- och skrivövningar eller rollspel. Gruppen som grogrund erbjuder 

också rit- och skrivövningar, rollspel samt samarbetsövningar. Allt eftersom eleverna mognar 

trappas övningarna upp inom de båda metoderna. I Projekt Charlie får äldre elever samtala 

mer kring ämnen som berör känsligare områden. Projekt Charlie kan också erbjuda elever 

övningar som förebygger användandet av droger. Det har inte Gruppen som grogrund att 

erbjuda. 

 

För att återkomma till metodernas teoretiska delar vill vi påpeka vikten av lärarnas arbete 

kring att skapa en trygg identitet hos varje individ i samtal i ring. Här ser vi en skillnad mellan 

de olika metodernas arbetssätt. Visserligen arbetar både Projekt Charlie och Gruppen som 

grogrund med inriktning på individen, men Gruppen som grogrund hanterar till större del 

samspelet mellan individen och den stora gruppen i arbetet, anser vi. I arbetet med Gruppen 

som grogrund skapas en trygg grupp som ger förutsättningar för färre konflikter i 

klassrummet och i skolan i övrigt. I Projekt Charlie arbetar läraren tillsammans med elever i 

små grupper. Vi funderar på hur det formar resten av skolundervisningen i helklass. Har 

arbetet i smågrupper någon negativ betydelse hos eleverna i de yngre åldrarna när det gäller 

att träna samtal i helklass?  

 

Projekt Charlie och Gruppen som grogrund medverkar till att eleverna lär känna sig själva, de 

formar sin och gruppens identitet. Inom båda arbetsmetoderna i arbetet i ring ligger fokus på 

att stärka varje individ. Lärarna som arbetar med Projekt Charlie och Gruppen som grogrund 

lägger stor tyngd vid förhållningsreglerna som råder i ringen. Vi tycker att det är 
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förhållningsreglerna som skapar förutsättningarna för ett lyckat arbete i Projekt Charlie och 

Gruppen som grogrund. Här ser vi tydliga och klara ramar som möjliggör elevernas 

personliga utveckling. Genom intervjuerna ser vi att elever stärks upp genom att de både 

vågar träda fram och få chansen att prata. Då får de känna att de är betydelsefulla genom att 

andra lyssnar på dem, de känner att de har en plats i gruppen. Eleverna lära sig också att 

lyssna aktivt på sina klasskamrater och kommentera med positiva kommentarer istället för 

negativ kritik. De får lära sig lyssna och ta del av vad sina klasskamrater har för olika 

funderingar och tankar kring diverse ämnen. Utas Carlsson tar upp empatisk kommunikation 

och menar att det är nyckeln till aktivt lyssnade (Utas Carlsson, 2001, s. 68-69). Vi anser, 

precis som Utas Carlsson, att det är högst relevant att elever lär sig känna in sig i vad andra 

känner. Därigenom kan eleverna lära sig att formulera sig på ett sätt som inte nedvärderar 

eller kritiserar på ett negativt sätt den dem talar med.  

 

Även Maltén beskriver begreppet aktivt lyssnade och ger några exempel på frågor som man 

ska ställa sig inför en lyssnarsituation (Maltén 1998, s. 48-49). Det är frågor som berör 

känslor, upplevelser och de signaler som man som lyssnare sänder ut till den som samtalar. 

Budskap som t.ex. kroppsspråket tar Maltén upp. Vi ser en viktig koppling i det som Maltén 

skriver om och hur arbetet med Gruppen som grogrund ter sig i övningar med kroppsspråk 

och ögonkontakt. Axelsson och Thylefors vill vi också nämna i arbetet i aktivt lyssnade 

(Axelsson och Tylefors 1996, s.113-114). Författarna tar nämligen upp aktivt lyssnade som en 

av två tekniker som är nödvändig att behärska för konstruktiv problemlösning. Vilket är 

relevant i en eventuell konfliktsituation, anser vi.  

 

Ytterliggare en god byggsten i arbetet för att förebygga konflikter som elever tränar på i 

ringen är övningar som skapar möjlighet för eleven att bli sedd. Här vill vi ta upp det som rör 

det sociala samspelet. I Projekt Charlie och Gruppen som grogrund tränas eleverna i socialt 

samspel. Arbetet går ut på att eleverna ska få förståelse för hur man bör bemöta andra. Hur är 

man en juste kamrat? Genom värderingsövningar lär eleverna lära känna varandra ännu mer. 

Erikson menar att det sociala samspelet mellan människor är personlighets- och identitets-

bildande (Karlsson 2004, s.143). Det sociala samspelet pågår hela livet och därför anser vi att 

det är viktigt att alla elever i unga år får samma chans att socialisera sig. 
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För att kunna fungera i ett socialt samspel är det viktigt med en trygg identitet, anser vi. Utas 

Carlsson skriver om att identitetsbildningen hör ihop med att bli erkänd, känna tillhörighet 

och självkänsla (Utas Carlsson 2001, s.33-34). Vi ser en tydlig koppling mellan Eriksons teori 

och Utas Carlssons forskning som rör människans identitetsbildning. Genom arbete med 

Gruppen som grogrund skapas en känsla att tro på sig själv. Det är viktigt att eleverna får en 

känsla av att vara nöjda med sig själva. I båda arbetsmetoderna finner vi olika 

stegringsövningar som stärker elevernas självförtroende.  

 

Precis som vi nämnt ovan, med att arbetet med att förebygga konflikter löper som en röd tråd 

i undervisningen under hela skolgången, menar Erikson att identitetsskapandet pågår under 

hela livet (Karlsson 2004, s.143). Därför anser vi att ett tydligt och klart arbete med Projekt 

Charlie och Gruppen som grogrund skapar en trygg identitet och ett bra självförtroende. 

Förhoppningsvis ger det elever en trygg grund att stå på senare i livet. Vi är införstådda med 

Eriksons teori, att identitetsutvecklingen pågår hela livet, och med de rätta verktyg och 

redskap kan livet mötas med färre personliga konflikter i det sociala samspelet som skapar 

identiteten. Om elever inte får med sig en trygg identitet finns en risk att gemenskap och 

vänskap ersätts med ett maktutövande mot andra, som Utas Carlsson skriver (Utas Carlsson 

2001, s.34). Alltså, menar vi, är det viktigt att eleverna får med sig kunskap om vad ett socialt 

samspel i vårt samhälle betyder. Dessutom kommer elever med en säker identitet att prestera 

bättre i skolan, bli intelligentare, vara mer självständiga, ha en bättre självkänsla samt lyckas 

bättre i sociala samspel än de som inte funnit sin identitet, som Karlsson skriver i sin bok 

(Karlsson 2004, s 146-147). 

 

I Projekt Charlie får eleverna med sig verktyg för att bättre hantera en konfliktsituation. Vi 

menar för att klara av att hantera en eventuell konfliktsituation behövs en trygg identitet att 

kunna luta sig mot. Utas Carlsson beskriver identitetsbildningen som en människans 

grundläggande behov (Utas Carlsson 2001, s. 33-34). Hon menar alltså att identitet hör 

samman med att bli erkänd, känna tillhörighet och självkänsla. Precis de här grundstenarna 

bygger arbetet i Projekt Charlie och Gruppen som grogrund på anser vi. Här får eleverna 

känna sig delaktiga i övningar och de känner att deras klasskamrater lyssnar på dem. 

Övningarna i de två arbetsmetoderna bidrar till bättre självkänsla och självförtroende hos 

eleverna.  
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Självförtroendet är avgörande när det gäller att gå in i en konfliktsituation och våga formulera 

sig, skriver Ellmin (Ellmin 1992, s. 14-15). Får inte elever uppleva att de inte tillhör 

gemenskap kommer de, enligt Utas Carlsson, på ett eller annat sätt försöka tillgodo se detta 

behov (Utas Carlsson 2001, s. 33-34). Elevernas sökande behov kan komma att te sig i form 

av konflikter. Eftersom om det grundläggande behovet inte tillfredsställs kommer en 

konfliktsituation att uppstå, tror vi. Ekeland beskriver att våra behov i stor utsträckning styr 

vårat handlande och konflikter som har sin grund i behoven blir på så vis de svåraste 

konflikterna (Ekeland 2004, s. 86-87). Axelsson och Thylefors nämner begreppet ”jag-stark” 

och här ser vi en tydlig koppling som kan dras till elever som inte får en stark identitet. 

Författarna beskriver en person med starkt jag som en stabil människa som står för något 

relativt entydigt och som har en sammanhängande identitet. Den jag-starka människan kan 

möta motsättningar utan att känna sin person hotad (Axelsson och Thylefors, s 30). 

 

I vår inledning nämnde vi att ämnet Livskunskap står på många skolors schema. Vi skulle 

efter den här studien vilja sätta upp ännu ett ämne på schemat, nämligen konflikthantering. På 

skolan där vi genomförde vår studie fungerade arbetet som en röd tråd genom hela 

skolundervisningen. Något som vi anser är högst relevant. Därför anser vi att konflikt-

hantering ska vara det nya ämnet i skolan och ska alltså få en obligatorisk plats även i Lpo94. 

Om konflikthantering blir ett nytt ämne på skolschemat innebär det även att alla lärare bör 

utbilda sig extra inom det aktuella området. Vi menar att innan vi som lärare kan förmedla 

kunskap till elever är det viktigt med ett trivsamt klassrumsklimat och trygga individer. Utan 

en trygg identitet och självkänsla hos eleverna är det svårt att bedriva kvalitativ undervisning, 

där både lärare och elevers energi går åt till konflikter. Med trygga och säkra individer skapas 

en trygg och lugn miljö som är optimal för kunskapsinhämtning. 

6.1 Vidare forskning 

Under studiens gång har funderingar väckts kring huruvida eleverna uppfattar arbetet med 

förebyggande av konflikter och vad de anser att eleverna lär sig. Förmedlas det som lärarna 

påstår att de förmedlar i arbetet? 
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En liknande frågeställning kan också vara intressant att angripa genom att genomföra en 

längre observationsstudie. Ett par klasser kan då observeras under en längre tidsperiod. 

Frågeställningen kan då lämpligen utökas till att även inkludera effekten av arbetsmetoderna. 
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8 Bilaga 

8.1 Intervjuguide 

1. Vad är Projekt Charlie/Gruppen som grogrund? 

2. Hur arbetar ni med Projekt Charlie/Gruppen som grogrund på ett övergripande plan på 

skolan? 

3. Hur arbetar du med Projekt Charlie/Gruppen som grogrund? 

4. Är Projekt Charlie/Gruppen som grogrund en metod för att hantera och förebygga 

konflikter? 

5. Vad är bra/dåligt? Vad har ni lyft fram/tagit bort? 

 

 


