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i grundskolen og på ungdomsuddannelser



Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalu-
eringsforløb med fokus på jeres håndtering af konflikter 
på skolen. Forløbet understøtter særligt jeres fælles 
indsats som team for at evaluere og lære af konflikterne 
med henblik på at styrke jeres systematiske håndtering 
af lignede situationer i fremtiden.

Tre trin i en proces til selvevaluering
Med støtte i udviklingsredskabet kan I systematisk arbej-
de jer gennem en evalueringsproces med de tre trin, som 
fremgår af figuren herunder.

Når I anvender udviklingsredskabet, skal I tage udgangs-
punkt i konkrete eksempler fra jeres egen praksis på 
skolen. 

Som individuel forberedelse skal I hver især medbringe 
et eksempel på en konflikt, som I har oplevet for nylig. 
Det kan både være en konflikt, som I selv har været 
involveret i, eller en konflikt, som I har observeret fra 
sidelinjen. 

Hvert af de tre trin i evalueringsprocessen rummer en 
række refleksionsspørgsmål. Når I drøfter spørgsmålene 
i fællesskab, kommer I rundt om væsentlige aspekter af 
jeres håndtering af konflikter - både nu og i fremtiden. 

Hensigten er, at I drøfter de tre trin på et eller flere  
møder i jeres team, gerne med inddragelse af ledelsen.

Kære team

2 •  Udviklingsredskab til det pædagogiske personale i grundskolen og på ungdomsuddannelser



Kort om konflikter
Konflikter er dynamiske og kan vokse, mindskes eller 
på anden måde ændre karakter over tid. Center for 
Konfliktløsning definerer konflikter som uoverens-
stemmelser, der indebærer spændinger i og mellem 
mennesker. 

• Uoverensstemmelser henviser til indholdet af den 
sag, der er konflikt om. 

• Spændinger henviser til relationen mellem de 
personer, som er uenige. 

Det vil sige, at konflikter drejer sig om en sag og 
påvirker en relation.

Overordnet set kan konflikter udspille sig inden for 
tre niveauer, som stiller forskellige krav til håndtering. 
I konflikttrekanten illustrerer farverne på hvert niveau 
(grøn, gul og rød) alvoren af konflikten. 

• Grøn er uenigheder uden stærke spændinger. 

• Gul er mindre konflikter, der giver anspændthed og 
ubehag. 

• Rød er større og alvorlige konflikter, eventuelt med 
chikane, vold og trusler.

Konfliktniveauerne er ikke absolut adskilte – konflik-
ter kan udvikle sig fra et niveau til et andet eller være 
i en gråzone. 

I den pædagogiske praksis kan god håndtering af en 
konflikt på ét niveau have virkning på et andet ni-
veau. Eksempelvis kan det styrke klassefællesskabet 
og det ”normale”, grønne konfliktniveau i en klasse, 
når der tages hånd om konflikter på det gule eller 
røde niveau. Det er derfor væsentligt at have fokus 
på konflikter som en helhed og ikke blot fokusere 
på konflikter på enten det grønne, gule eller røde 
niveau. 

Læs mere om konflikttrekanten i den faglige artikel Konflikttrekantens tre niveauer. Find den på www.emu.dk. 

Konflikttrekantens tre niveauer
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Trin 1:  
Beskrivelse af nuværende praksis

Beskriv hver jeres konflikt
Det er vigtigt, at I hver især beskriver den valgte konflikt, 
så den fremstår så tydeligt som muligt for alle. I må gerne 
stille opklarende eller uddybende spørgsmål til hinan-
den undervejs, men undlad at vurdere og give hinanden 
gode råd. Vær opmærksom på, at det kan være en sårbar 
proces at dele egne erfaringer med konflikter.

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Beskriv konflikten upartisk: Hvem er parterne i konflik-
ten? Hvad er der helt konkret og faktuelt sket (beskriv 
hændelser, udelad vurderinger)?

• Reflektér over forskellige fortolkninger af konflikten: 
Hvordan forstår de forskellige parter det, der er sket? 
Hvilke tanker gør de sig? 

• Sæt ord på parternes følelser: Hvilke følelser har de 
forskellige parter i situationen? Hvordan kommer 
følelserne til udtryk?

• Overvej parternes behov og værdier: Hvad vil parterne 
hver især gerne opnå i situationen? Hvad er vigtigt for 
dem, og hvad har de hver især brug for? Hvilke behov 
og værdier er de eventuelt enige om?

• Beskriv parternes handlemuligheder i konflikten: Hvad 
blev der helt konkret gjort for at håndtere konflikten? 
Hvordan blev der arbejdet med at genoprette rela-
tionen og håndtere de uenigheder, der var baggrund 
for konflikten? 

• Vurder håndteringen: Hvad gik efter din opfattelse 
godt eller mindre godt i håndteringen af konflikten? 
Hvad kunne have været gjort anderledes?

Reflektér på tværs af konflikterne
Efter at have hørt om jeres forskellige erfaringer med 

konkrete konflikter, skal I analysere jeres erfaringer, hand-
lemåder og handlemuligheder på tværs af konflikterne. 

Tag udgangspunkt i disse spørgsmål: 

• Kan I se mønstre i forhold til, på hvilke niveauer i 
konflikttrekanten (grøn, gul, rød) jeres eksempler på 
konflikter udspiller sig? Hvis I kan identificere mønstre 
i niveauerne, hvilke forklaringer kan der i så fald ligge 
bag? Overvej, hvad der kan handle om strukturelle/ 
kontekstuelle faktorer (eksempelvis i skolens fysiske 
under visningsmiljø) eller om relationelle faktorer (eksem-
pelvis i samspillet mellem skolens forskellige aktører)?

• Kan I se særlige mønstre i forhold til håndteringen af 
konflikter på tværs af jeres forskellige erfaringer? Hvilke 
tilgange, metoder eller redskaber til konflikthåndtering 
blev anvendt? Hvilken rolle spillede samarbejdet med kol-
leger, ledelsen eller elever i situationerne? Hvor bevidst 
og systematisk blev der arbejdet med konflikthåndtering i 
eksemplerne? Kan I fremhæve positive elementer i møn-
strene? Eller kan I omvendt se mønstre, der hæmmer en 
konstruktiv praksis i forhold til konflikthåndtering? 

• Hvilke systematiske procedurer, værdier eller tilgange 
til konflikthåndtering er I fælles om at stå på, når I 
håndterer små eller store konflikter på skolen – før, 
under og efter konflikterne udspiller sig?

• Vil I vurdere, at I på nuværende tidspunkt håndterer 
konflikter godt nok på jeres skole? Ud over jeres egne 
erfaringer, hvilken viden bygger jeres vurdering så på?

• Er der andre spørgsmål til jeres fælles praksis for kon-
flikthåndtering, som det er relevant at drøfte? 

Det første, I skal gøre, er at beskrive og analysere, hvordan I lige 
nu arbejder med at håndtere konflikter på skolen. I skal skiftes til 
at fortælle om en konflikt, som I har været involveret i eller tæt på. 
Dernæst skal I reflektere i fællesskab over mulige mønstre i jeres 
tilgang til konflikthåndtering.

Notér stikord fra jeres drøftelse på tværs af konflik-
terne på side 7.

4 •  Udviklingsredskab til det pædagogiske personale i grundskolen og på ungdomsuddannelser



Trin 2:  
Forslag til justeringer af praksis 

Diskutér fælles indsatser og 
handlemuligheder
Drøft, hvilke behov for forbedringer der er brug for at 
igangsætte i forhold til skolens fælles tilgang til konflikt-
håndtering. Tag udgangspunkt i disse spørgsmål:

• Hvilke forbedringer i forhold til systematisk erfarings-
udveksling og fælles refleksion omkring konkrete 
konflikter vil være relevante for jer? Er der brug for at 
arbejde med trygheden og tilliden blandt det pæ-
dagogiske personale og i forhold til ledelsen, for at 
erfaringsudveksling og fælles refleksion i højere grad 
kan ske?

• Er der brug for fælles processer med fokus på pæ-
dagogisk og didaktisk udvikling på skolen, der kan 
styrke jeres håndtering af konflikter? Er der brug for 
kompetenceudvikling hos det pædagogiske personale 
i forhold til at håndtere konflikter eller i forhold til 
klasserumsledelse? Er der brug for at arbejde mere 
systematisk med udvikling af elevernes kompetencer 
til håndtering af konflikter? 

• Hvilke ændringer af skolens faste procedurer og poli-
tikker for håndtering af konflikter kan der være behov 
for? Er der brug for at øge kendskabet til fælles proce-
durer blandt det pædagogiske personale? Er der brug 
for bedre at understøtte nyuddannede eller nyansatte 
medarbejdere i skolens tilgang til konflikthåndtering? 
Hvordan ville det i så fald kunne gøres?

• Er der organisatoriske eller strukturelle forhold, der 
enten fremmer eller hæmmer konstruktiv konflikt-
håndtering på skolen, eksempelvis særlige organise-
ringer af undervisningen, overgange mellem pauser og 
undervisning eller indretning af fysiske rum?

• Er der andre forbedringer af jeres fælles praksis for 
konflikthåndtering, som det er relevant at pege på? 

Reflektér over individuelle  
handlemuligheder
Med udgangspunkt i jeres fælles drøftelser skal I nu re-
flektere over, hvad I hver især selv kan gøre for at styrke 
jeres arbejde med konflikthåndtering på skolen. Denne 
refleksion kan I vælge at gennemføre i fællesskab eller 
individuelt. Overvej følgende spørgsmål: 

• Hvordan kan I styrke jeres individuelle forudsætninger 
for at håndtere konflikter konstruktivt? Hvad vil være 
hhv. udfordrende og let for jer at forbedre? 

• Hvordan kan I individuelt blive bedre til at bringe 
kolleger, ledelse eller andre konstruktivt i spil, når I op-
lever konflikter? Hvordan kan I overkomme eventuelle 
barrierer i denne sammenhæng? 

• Hvilke indsatser, der vil kunne forbedre konflikt-
niveauet og praksis for håndtering af konflikter i 
klassen eller på skolen, kan I selv igangsætte i forhold 
til jeres elever? Hvem vil I eventuelt have brug for at 
samarbejde med om dette?

• Er der andre forbedringer i jeres individuelle praksis for 
konflikthåndtering, som vil være relevante?

Med afsæt i jeres fælles refleksioner fra trin 1 skal I nu formulere 
forslag til, hvordan jeres praksis for håndtering af konflikter kan 
forbedres. Forslagene skal både rette sig imod fælles indsatser i 
teamet og individuelle handlemuligheder til at styrke håndtering og 
forebyggelse af konflikter i den pædagogiske praksis. Ledelsen kan 
med fordel deltage i disse refleksioner.

Notér stikord til jeres fælles og individuelle forslag til  
justering af praksis for håndtering af konflikter på 
skolen på side 7.
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Trin 3: 
Mål for ny praksis 

Overvej fælles fokus og mål
Se tilbage på jeres beskrivelser og drøftelser i trin 1 og 
2 og overvej, hvilke fælles fokusområder og mål der bør 
være for teamets eller skolens fremtidige arbejde med 
konflikthåndtering. Tag udgangspunkt i disse spørgsmål:

• Hvilke områder til forbedring af konflikthåndte ringen 
i teamet eller på skolen er I enige om, at det vil være 
væsentligst at fokusere på? Er det eksempelvis udar-
bejdelse af fælles procedurer eller større kendskab til 
eksisterende procedurer? Kan kompetenceudvikling 
af elever, pædagogiske personale eller ledelse sikre, at 
alle har viden og relevante redskaber? Eller er der brug 
for en generel forbedring af skolens undervisnings-
miljø? 

• Inden for disse fokusområder: Hvilke mål på langt og 
kort sigt vil det være vigtigst at arbejde frem imod? 
Formulér målene så præcist som muligt.

• Med udgangspunkt i målene, hvilke konkrete indsatser 
vil det være vigtigst for jer at teamet eller skolen prio-
riterer? Hvem kan involveres i arbejdet med at udvikle 
og implementere disse indsatser i praksis? Hvilket 
ansvar spiller ledelsen og andre aktører i udviklingen 
og implementeringen? 

Lav plan for ny praksis
Notér de vigtigste elementer i en plan for justering af 
teamets eller skolens praksis for konflikthåndtering. Sørg 
for at inkludere overvejelser om, hvordan arbejdet kan 
organiseres, hvordan det eventuelt hænger sammen med 
andre indsatser, og hvordan ledelsen kan involveres i 
arbejdet. Notér også konkrete forslag til, hvad I selv kan 
iværksætte uden involvering af andre.

Med udgangspunkt i jeres beskrivelser og refleksioner fra trin 1 og 
2 skal I nu drøfte de fælles mål og indsatser, I ønsker at sætte fokus 
på fremadrettet i jeres praksis for konflikthåndtering. Ledelsen kan 
med fordel deltage i denne del af processen, eksempelvis ved at del-
tage i udvikling eller kvalificering af målene eller ved, at I præsente-
rer jeres skitse til en ny plan for praksis for dem.

Notér stikord om jeres fokusområder og mål samt 
skitse til plan for ny praksis på side 7.
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Noter
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Inspirationsmateriale om håndtering af konflikter
Udviklingsredskabet indgår som en del af et inspirations-
materiale om håndtering af konflikter i grundskolen og på 
ungdomsuddannelser. Materialet indeholder faglige artikler, 
to udviklingsredskaber, fem refleksionsredskaber med cases 
samt en kort animationsfilm. Find hele materialet på  
www.emu.dk. 

Udviklingsredskabet understøtter jeres arbejde med at følge 
anbefalingerne i Børne- og Undervisningsministeriets vejled-
ning Forebyg og håndter vold og trusler – vejledning til skoler og 
skolernes fritidsordninger. Find vejledningen på www.emu.dk

https://www.emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/vold-og-%C2%ADtrusler/vejledning-forebyg-og-handter-vold-og-trusler

	Hvordan håndterer I 
	Udviklingsredskab til det pædagogiske personale 
	

	

	

	 

	

	Kære team
	

	

	

	 

	

	

	

	

	 

	

	Trin 1: 
	

	

	 

	

	

	Trin 2: 
	

	 

	

	

	

	Trin 3:

	

	

	

	
  
	Noter

	

	

	

	
  




