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Sammanfattning 
Abstract 
 
Examensarbetets syfte är att fungera som en förberedelse i hur man som lärare kan hantera konflikter i klassrummet mellan sig 
själv som lärare och elever. Arbetets frågeställningar har varit: Vad är en konflikt? Vilka orsaker till konflikter finns i 
klassrummet mellan lärare och elever? Hur kan man förebygga och hantera konflikter i klassrummet mellan lärare och elever?  
 
En kvalitativ studie har gjorts med en teoretisk och en empirisk del. Litteraturstudien bygger på olika författares syn på 
konfliktdefinition, orsaker till konflikter rent allmänt och vilka orsaker till konflikter som finns i klassrummet, och hur de tycker 
man som lärare skall gå tillväga vid konflikthantering. Modeller och mer konkreta förslag har hittats. Den empiriska delen av 
arbetet är gjord på en grundskola och omfattar två intervjuer med lärare och 62 berättelser gjorda av elever mellan år 7-9. Lärarna 
har tagit upp de situationer de anser ger upphov till konflikter och hur de hanterar dem. Eleverna har skrivit ner situationer där de 
hamnade i konflikt med en lärare. 
 
Litteraturstudien och den empiriska studien har visat att man i klassrummet ofta använder sig av en skenbar konfliktlösning 
genom tillsägning. Det innebär att man oftast endast tar hand om de yttringar och symptom som visar sig och inte de 
grundläggande orsakerna. Detta kräver ett samtal med eleven, antingen enbart i form av lärare och elev eller i ett trepartsamtal 
med en medlare vid ett annat tillfälle. Är det en konflikt som rör flera i klassen tas problemet upp för diskussion i helklass och där 
man gemensamt försöker komma fram till en lösning som alla kan acceptera. Att förebygga konflikter så att de inte uppstår är det 
bästa. Elevernas berättelser tog upp konfliktorsakerna respektlöshet, tillsägelser, felriktade tillsägelser och hur eleverna försöker 
undvika konflikter. Lärarna tog upp tillsägelser och hårda ord. Eleverna och de intervjuade lärarna anser oftast att det är den andre 
partens fel då konflikter uppstår. Diskussionen fortsätter genom att bl.a. diskutera de motstridigheter läraren känner mellan sin 
uppfostrande roll och de grundläggande demokratiska värderingar som ska främjas i mötet med elever. 
 
 
 
 

Nyckelord 
Keyword 
Konflikthantering, lärare, elever, klassrum 
 
 



Sammanfattning 
 
Examensarbetets syfte är att fungera som en förberedelse i hur man som lärare 
kan hantera konflikter i klassrummet mellan sig själv som lärare och elever. 
Arbetets frågeställningar har varit: Vad är en konflikt? Vilka orsaker till 
konflikter finns i klassrummet mellan lärare och elever? Hur kan man förebygga 
och hantera konflikter i klassrummet mellan lärare och elever?  
 
En kvalitativ studie har gjorts med en teoretisk och en empirisk del. 
Litteraturstudien bygger på olika författares syn på konfliktdefinition, orsaker till 
konflikter rent allmänt och vilka orsaker till konflikter som finns i klassrummet, 
och hur de tycker man som lärare skall gå tillväga vid konflikthantering. 
Modeller och mer konkreta förslag har hittats. Den empiriska delen av arbetet är 
gjord på en grundskola och omfattar två intervjuer med lärare och 62 berättelser 
gjorda av elever mellan år 7-9. Lärarna har tagit upp de situationer de anser ger 
upphov till konflikter och hur de hanterar dem. Eleverna har skrivit ner 
situationer där de hamnade i konflikt med en lärare. 
 
Litteraturstudien och den empiriska studien har visat att man i klassrummet ofta 
använder sig av en skenbar konfliktlösning genom tillsägning. Det innebär att 
man oftast endast tar hand om de yttringar och symptom som visar sig och inte 
de grundläggande orsakerna. Detta kräver ett samtal med eleven, antingen enbart 
i form av lärare och elev eller i ett trepartsamtal med en medlare vid ett annat 
tillfälle. Är det en konflikt som rör flera i klassen tas problemet upp för 
diskussion i helklass och där man gemensamt försöker komma fram till en 
lösning som alla kan acceptera. Att förebygga konflikter så att de inte uppstår är 
det bästa. Elevernas berättelser tog upp konfliktorsakerna respektlöshet, 
tillsägelser, felriktade tillsägelser och hur eleverna försöker undvika konflikter. 
Lärarna tog upp tillsägelser och hårda ord. Eleverna och de intervjuade lärarna 
anser oftast att det är den andre partens fel då konflikter uppstår. Diskussionen 
fortsätter genom att bl.a. diskutera de motstridigheter läraren känner mellan sin 
uppfostrande roll och de grundläggande demokratiska värderingar som ska 
främjas i mötet med elever. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag började lärarutbildningen hösten 1998, med inriktningen textil/svenska 4-9. 
När halva utbildningstiden var gången så fick vi tips om att det var dags att börja 
tänka på examensarbetet. Jag var helt uppe i mina övriga studier och ville inte 
tänka på det ännu, så det var inte förrän hösten 2001 vid informationsmötet inför 
examensarbetena som jag började grunna på vad jag skulle skriva om. Jag hade 
ju ingen som helst aning vad jag ville skriva om. Paniken kom och jag fortsatte 
med de rådande studierna som vanligt. En dag så slog det mig. Vad har jag så 
länge gått och tänkt på? Vad är som jag känner är det svåraste i och med 
läraryrket? Jag hade varit helt hemmablind och bara tänkt i textila banor när det 
gällde examensarbetet. När jag började tänka mer på de svårigheter jag skulle få 
möta i framtiden, så var det inget svårt val. Jag skulle ta reda på hur man som 
lärare tar hand om bråkiga och stökiga elever i klassrummet.  
 
En lärare kan uppleva konflikter på flera nivåer i detta sammanhang. Det kan 
vara mellan elever i klassen, mellan klassen och läraren själv, mellan sig själv 
och andra lärare och personal eller mellan sig själv och föräldrar. Det jag ska 
koncentrera mig på i detta arbete är konflikter mellan lärare och elever i 
klassrummet. 
 
Under mina praktikveckor under lärarutbildningen har jag ofta känt mig lite 
spänd över att jag ska hantera dessa situationer fel och bara göra saken värre 
genom att göra det man tror är det bästa, följa hjärtat så att säga. En bra relation 
mellan lärare och elever är så viktig för att skolarbetet och för att lärare och 
elever ska få något utbyte av att vara i skolan. Det kan lätt bli fel om man inte 
tänker sig för.  
 
För mig innebär konflikt mellan lärare och elev de motsättningar som kan uppstå 
i klassrummet parterna emellan. Det finns så många olika saker som kan hända i 
ett klassrum och jag skulle vilja ta reda på vad jag ska eller kan göra i de 
situationerna. Jag vill lära mig allt som finns att lära när det gäller 
konflikthantering lärare-elev. Det är antagligen en omöjlighet, men jag ska göra 
mitt bästa. 
 
Många böcker slänger sig med konflikthantering- och konfliktlösningsbegreppen 
hur som helst. En del tar upp att det finns lösningar till konflikter och där själva 
förfarandet är en konfliktlösning. Andra menar att det är bättre att säga att man 
hanterar en konflikt, eftersom en lösning innebär att alla parter blir nöjda. Det är 
svårt att få en lösning, eftersom man sällan uppnår den position där alla är nöjda 
och konflikten upphör. När jag angriper mitt arbete tar jag den ställning att 
konfliktlösning endast är resultatet av en lång konflikthantering. 
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1.2 Syfte 
 
Jag gör denna studie i syfte att ta reda på hur jag som lärare kan förebygga och 
hantera konflikter mellan mig och elever i mitt dagliga arbete i klassrummet. På 
detta vis vill jag förbereda mig på bästa sätt inför mötet med elever och 
förhoppningsvis få en insikt som kan leda mig till ett positivt agerande vid 
konfliktsituationer i min kommande roll som lärare. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hur ska jag som lärare hantera en konflikt som uppkommer i klassrummet 
mellan mig och elever? 
 
Jag utgår från tre frågor när jag inhämtar mitt material till denna studie: 
 

• Vad är en konflikt? Definition av konflikt. 
• Vilka orsaker till konflikter kan finnas mellan lärare och elever i 

klassrummet. 
• Hur kan man förebygga och hantera konflikter mellan lärare och elever i 

klassrummet? Vad finns det för modeller för konflikthantering i 
klassrummet?   
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2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Definition av konflikt 
 
Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus och betyder 
sammanstötning. Synonymer till konflikt är motsättning, tvist eller strid. (Ellmin 
1985) 
 
Maltén (1998) skriver att några forskare beskriver konflikt enligt följande: 

• de Bono 1986 - ”En kollision mellan intressen, värderingar, handlingar 
eller inriktningar.”  

• Lewin 1951 - ”En kollision mellan olika kraftfält” 
• Newcomb 1971 - ”Konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och 

den grupp han tillhör med konsekvent störning i kommunikations-
möjligheterna.” (s. 145) 

 
Björn Nilsson (1993) beskriver konflikt som en sammanstötning, en krock 
mellan viljor, behov och uppfattningar.  
 
Deutsch definition från 1973 lyder:  
”En konflikt existerar närhelst oförenliga aktiviteter inträffar. En aktivitet som är 
oförenlig med en annan är en sådan som förhindrar, blockerar, stör eller skadar 
eller på andra sätt gör den andra aktiviteten mindre sannolik eller effektiv.”  
(Ellmin 1985, s. 34) 
 
Enligt Brodal & Nilsson (1992), får man inte förväxla konflikter med ett 
kraftfullt meningsutbyte. Så länge man har respekt för varandra så är det ingen 
konflikt. Sådana konfrontationer är bara konstruktiva och nödvändiga för man 
ska kunna nå fram till varandra. De menar att konflikter kan beskrivas som en 
process, där respekten för människovärdet gradvis minskar och leder till att de 
inblandade behandlar varandra mer som objekt än människor. 
 
2.2 Konfliktorsaker 
 
Brännlund (1991) säger att konflikter är ett av de mest exklusiva dragen i 
mänskligt beteende. Man vill uteslutande komma fram till ”den enda sanningen”. 
När sakargument tryter angriper man motpartens svagheter eller moraliska 
avvikelser i personligheten. Enligt Carlander (1990) kan konflikter uppstå av 
flera orsaker, bl.a. oförenliga värderingar, mål och intressen, feltolkning av en 
situation, otillfredsställda grundläggande behov, reaktioner på fientlighet, hot 
eller tvång och försök att hindra någon annan i hans/hennes verksamhet.  
 
Konflikter beror ofta på att man inte vet vad man känner, inte säger vad man 
menar eller att någon inte håller vad den lovat. (Carlander 1990) Det sker när vi 
tror att vi vet vad andra ser, upplever och känner. (Napier, Gerschenfeld i Maltén 
1998)  
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Brodal & Nilsson (1992) menar på att människor ständigt strävar efter balans och 
konflikter innebär en obalans i det sociala livet. Carlander (1990) har en 
infallsvinkel i detta och menar på att en stor del av den psykiska energin går åt att 
kontrollera sitt inre. Har man svårt att acceptera sig själv och andra använder 
man stor energi till att kontrollera sig själv och sin omgivning. Ens fördömande 
attityder härstammar oftast från rädslan inför det okända. Carlander fortsätter och 
menar på att fördomar och förutfattade meningar är en stor orsak till 
konfliktbildning. Hon skriver att enligt Arne Trankell har fördomen en 
jagförsvarande funktion som individen använder för att hålla sin egen självbild 
hel och stabil. Man slipper se sina svagheter genom att projicera sina oönskade 
svagheter på andra. En individ med låg självkänsla riskerar i högre utsträckning 
att använda sig av fördomar. För den människa som ständigt kontrollerar sina 
känslor kan vreden lagras upp och ilskan ta sig uttryck i behovet av att hämnas 
och baktala andra. När den information man möter, inte möter passar och talar 
emot ens attityder känns det hotande och man gör om den för den ska passa en 
själv och den inställning man har. 
 
Försvarsmekanismer ses som ett led i konflikter. De kan i alla fall utgöra ett 
hinder för positiv utveckling. Ofta beter man sig irrationellt och använder sig av 
försvarsmekanismer i en konfliktsituation för att hindra ångesten att bli för stor 
och smärtsam. Den vanligaste försvarsmekanismen är flykt. (Carlander 1990) 
Andra försvarsmekanismerna är regression, överkompensation, bortträngning, 
förskjutning, rationalisering, identifikation, reaktionsbildning och 
intellektualisering, som man ofta tar till i trängda lägen för att försvara sig själv 
mot angrepp från andra människor. (Maltén 1998)  
 
Människor signalerar olika typer av behov till den personen man kommunicerar 
med. Det är bra om vi snabbt får svar på våra signaler. Det är oerhört viktigt att 
få veta om vi blir hörda, uppfattade och bekräftade på rätt sätt. Låter vi bli att 
bekräfta varandra när vi kommunicerar så förlorar båda parter kontrollen i 
kommunikationen och missuppfattningen är ett faktum. (Brännlund 1991) Därför 
ar väldigt viktigt att man tänker på hur man beter sig när man kommunicerar. 
Enligt Maltén (1998) så betyder kroppsspråket mer än orden. Minst 70 procent är 
icke-verbalt, vilket betyder att personlig utstrålning betyder mer än innehållet. 7 
procent av budskapet överförs med hjälp av ord. 38 procent förmedlas via 
tonläge, klang, betoning och tempo. 55 procent av budskapet formas via minspel, 
ögonuttryck, gester och kroppsspråk. 
 
Maltén (1998) delar in konflikterna i olika grupper beroende på vad konflikten 
handlar om: 
Pseudokonflikter eller kommunikationskonflikter menar han beror på 
missförstånd till följd av oklarheter i beskrivning av mål och medel, brister i 
introduktions-, informations-, och kommunikationsinsatser, dålig verbal 
uttrycksförmåga, tvetydigt kroppsspråk, språksvårigheter och bristfällig 
information.  
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Sakkonflikter gäller när man är oenig om hur resonemang och fakta skall 
värderas, hur situationen skall beskrivas, vad som är problemet, hur arbetet skall 
läggas upp, vilka spelregler som skall gälla och vad som är tillåtet, respektive 
otillåtet.  
Rollkonflikter gäller vid bristande överensstämmelse mellan faktiskt och 
förväntat beteende, rollen som förälder respektive yrkesutövare, identitet, 
solidaritet och lojalitet som ställs mot varandra, ömsesidiga förväntningar som 
inte uppfylls och oklara revirgränser.  
Intressekonflikter kan inträffa när målen är oförenliga och när intressen, behov, 
förväntningar och krav drar åt olika håll och när enskilda eller grupper ensidigt 
ser till sina egna intressen.  
Värde- och värderingskonflikter anser Maltén är den svåraste gruppen 
eftersom kompromisslösningarna sällan accepteras. Dessa kan gälla vid etiska 
och moraliska dilemman, politiska och ideologiska värderingar som står i 
motsatsförhållande, skilda måluppfattningar kring t.ex. människosyn eller 
kunskapssyn, dåligt genomdiskuterade och definierade mål, kampen mellan 
kortsiktiga och långsiktiga mål, olikartade attityder och värderingar, olika 
grundinställning hos skilda generationer och annorlunda syn på lämplig klädsel.  
Strategikonflikter kan gälla vid valet av vägar eller medel i aktuellt målarbete. 
 
Ellmin (1985) berättar att det är skillnad på konflikter inom respektive mellan 
människor, fast det finns gemensamma egenskaper. Människan försöker alltid 
anpassa sig till såväl sin yttre som sin inre omgivning, yttre och inre krav. Vi 
försöker nå målen för våra behov, önskningar och strävanden och stöter på 
hinder. Känsloupplevelser för dessa hinder kallas frustrationer. Intra- och 
interpersonella konflikter (inom och mellan) kan uppstå som följd av frustration. 
Man kan frustreras om man försöker tillfredställa flera olika behov samtidigt. 
Detta är motstridiga handlingar och kan leda till konflikter inom individen. 
Djupgående konflikter inom en människa kan medföra att personen råkar i 
konflikt med sin omgivning  
 
2.2.1 Konfliktorsaker i klassrummet 
 
Mathiasson skriver i Pedagogiska magasinet (2/00) att stökiga och bråkiga elever 
handlar om ett allmänmänskligt behov att bli sedd. I hans artikel säger Tom 
Hagman att elever är beredda att göra vad som helst för att synas. Ofta för att 
vuxenvärlden ska se att det är något som inte stämmer för eleven. Bara för att en 
elev inte visar respekt för läraren betyder det inte att läraren ska sluta att ge 
respekt. Carlander talar om att om ett barn inte får uppleva närhet och värme från 
någon vuxen person som det kan lita på, kan det lilla barnet hindra i sin 
utveckling. De lite äldre barnen behöver också möta omtanke från sin omgivning. 
Den som inte får dessa behov tillgodosedda som barn kan som vuxen ha svårt att 
tro på sig själv och bekräfta andra. (Carlander 1990) 
 
I skolan utlöses aggressivitet ofta av sårad stolthet och förekommer i de miljöer 
där eleven inte får det erkännande den så väl behöver, vid särbehandling och där 
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det inte finns möjligheter att utveckla alla elevens sidor. (Ellmin 1985) 
Aggressivitet kan komma från någon som ställs utanför en grupp och visar det 
genom att hävda sig, bråka eller tränga sig på. Det är en reaktion på bristande 
självkänsla och förstärks genom beteendet. Ofta sker detta i en grupp som inte 
fungerar och som stöter ut varandra, bildar intriger mellan sig i gruppen. 
Osäkerheten visar sig och otryggheten leder till att man inte samtalar, vilket ökar 
risken för missuppfattningar och fördomar. Att ställas utanför en grupp leder 
även till att man isolerar sig och drar sig undan. Otrygghet medför att inlärning, 
spontanitet och värme uteblir. En aggressiv roll i en grupp leder alltså till 
relationssvårigheter till de öviga medlemmarna i gruppen eller till ledaren. 
(Carlander 1990) 
 
Enligt Charles (1984) innebär dåligt uppförande för de flesta lärare handlingar 
som stör, tillintetgör, trotsar, sårar eller kränker andras rättigheter. Grymhet, 
ringaktning, bråkighet, fusk, slagsmål, användande av öknamn, spydighet, 
hånfullhet och apati är andra handlingar i uppförandet som gör att 
undervisningen i klassrummet försvåras. Stensmo (1997) väljer att tala att det 
handlar om osämja, avund, rivalitet om föremål, om vem som skall bestämma, 
om vem som skall gå före, om vem som skall få vara med och inte, om hur något 
skall göras etc. Eftersom det i ett lektionspass innebär övergångar mellan olika 
segment i undervisningen kan dessa övergångar innebära ökad mängd av 
störande elevbeteenden. Eleverna känner sig frustrerade när övergången är 
osmidig i form av igångsättningssvårigheter med följande segment, att eleverna 
inte mentalt var färdig med uppgiften från förra segmentet eller måste vänta på 
följande segment. Fortsatt skriver Stensmo, efter att ha tagit del av en 
undersökning som gjorts av Walter Doyle 1986, att läraren ofta söker kontroll 
över det som sker i klassrummet för att befrämja elevernas arbete med en 
uppgift. Det läraren söker är önskvärda beteenden, som att svara riktigt på 
lärarens frågor och anvisningar, att kontrollera sina impulser, att moget möta 
problem, att samarbeta med klasskamrater, att engagera sig i klassrumsaktiviteter 
och veta vilka beteenden som passar i vilka sammanhang. De avvikande 
beteenden som konkurrerar med lärarens intentioner kan vara aktiva, utåtriktade 
och störande för andra eller passiva, inåtvända och bli ett problem för den 
enskilde eleven och läraren.  
 
De aktivt avvikande beteenden som kan bli aktuellt i ett klassrum är störande 
prat och buller, gyckel och clowneri, ohövlighet och oförskämdhet, vägran att 
städa efter sig, vandalisering och förstörelse, våld mot elever, lärare och annan 
skolpersonal. (Cangelosi i Stensmo 1997) De passivt avvikande beteende som 
kan bli aktuellt i ett klassrum är tankeflyt och dagdrömmande, vägran att delta i 
gemensamma klassaktiviteter, inte gjort hemläxor, inte medfört böcker eller 
annat material, drogpåverkan i klassrummet, sen ankomst eller skolk och fusk vid 
prov. Passivt avvikande elever deltar inte i undervisningen på samma sätt som de 
övriga eleverna. De får ofta kunskapsluckor och kommer efter sina 
klasskamrater. När de väl är i skolan har de svårt att följa undervisningen och blir 
ofta frustrerade, uttråkade och börjar störa de andra i klassrummet. Om läraren 
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ignorerar beteendet ökar det och sprider sig bland eleverna i klassen, eftersom de 
märker att läraren inte gör något åt det. Det hela utvecklas till improduktiva 
gruppnormer, t.ex. vägran att utföra bänkarbete, hemläxor. Eleverna uppmuntrar 
gärna varandra då läraren försöker få dem att arbeta. (Evertsson och Emmer i 
Stensmo 1997)  
 
Stensmo (1997) skriver med hänvisning till Jackson (1968) om den dolda 
läroplanen i form av händelser som kan ha konsekvenser för hur verksamheten i 
skolan fungerar. I ett klassrumsmyller ska eleverna: 
 

• klara av att vänta på att läraren skall komma och hjälpa dem, vänta på sin 
tur, vänta på den långsammaste eleven ska bli färdig innan de kan gå 
vidare, utan att bli otåliga. 

• vänja sig vid att alla deras önskningar inte uppmärksammas i form av egna 
förslag och önskemål, handuppräckningar etc. 

• vänja sig vid att upphöra med arbetet och återuppta det vid senare tillfälle 
pga. avbrott under lektionen i form av skolklocka, meddelande via 
högtalare, då någon elev inte hittar sitt skolmaterial etc. 

• bortse från klasskamraternas närvaro i klassrummet och låtsas att de inte 
finns och arbeta individuellt med sina uppgifter, annars kan arbetet 
betraktas som fusk. 

• lära sig behärska sina impulsiva tendenser att handla ”här-och-nu” och 
invänta rätt tillfälle, för att klara väntan, avslag, avbrott och ignorans. 

 
Om man upptäcker att produktiviteten sjunker och kvaliteten minskar, hög 
sjukfrånvaro, dålig stämning i gruppen som oro, rastlöshet och irritation, kanske 
ångest och panikkänslor, trötthet, koncentrationssvårigheter och passivitet, kan 
det vara signaler på att en konflikt finns närvarnade. (Maltén 1998) Andra 
symtom kan vara olust, otrivsel och ovillighet att delta och bidra till gruppens 
trivsel. (Carlander1990) 
 
Ellmin (1985) skriver att en alltför stark auktoritär styrning gör att eleverna 
blir frustrerade av att inte kunna få utrymme för sina egna behov och önskningar. 
Kraven från läraren känns jobbiga och ofta oövervinneliga. Konflikt behöver inte 
vara direkt mot läraren utan kan synas senare i sabotage, skadegörelse eller 
försummelse. Även otillräcklig information är något som ofta leder till konflikt. 
Helst eftersom den ofta är omedveten från lärarens sida. Läraren anser att han 
lämnat tillräckligt med upplysningar, medan mottagaren ser det hela annorlunda 
genom att säga att han inte fått något eller för lite, eller inte alls. Favorisering 
hör till de vanligaste konfliktanledningarna. Speciellt elever med dålig 
självkänsla anser att andra elever går före. De upplever det som ett hot för att de 
anser att det är en personbedömning från lärarens sida. Lärarens oförmåga att 
tåla kritik är ytterligare en konfliktanledning. Hur lite läraren än gillar att få det 
så måste det tas på allvar, oavsett om eleverna missuppfattat situationen eller om 
deras kritik var befogad. En alltför lös struktur på undervisningen kan orsaka 
många konflikter. Eventuellt saknas det målsättning hos läraren och hon/han ger 
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eleverna för stort spelrum att ”välja själva”, och de blir osäkra på vad som 
förväntas av dem. Mycket av det arbete som utförs i skolan saknar en klart 
formulerad målsättning, dvs. formulerad i handlingsbara termer och på ett sätt 
som eleverna också förstår och accepterar. Om eleverna inte förstår målet med en 
uppgift, eller förkastar målsättningen, saknas viktiga förutsättningar för 
samarbete och socialt stöd. En möjlig samarbetssituation förbyts i en 
konkurrenssituation där var och en kommer att arbeta utifrån sina egna 
målsättningar. Då många konflikter i skolan har sin grund i oförmåga att anpassa 
arbetsinnehållet efter individens förutsättningar visar sig detta i form av både 
över- och understimulering. Om skolarbetet inte tillfredställer centrala behov hos 
eleverna inverkar detta negativt på engagemanget, arbetstillfredsställelsen och 
självkänslan. Skolan är full av motstridiga krav bl.a. konflikten mellan mål- och 
regelsystem. Det kan få allvarliga konsekvenser för undervisningens uppläggning 
och innehåll och på vilket sätt lärare och elever spelar sina roller. Lärare ställs 
inför motstridiga krav och eleverna inför dubbla budskap. 
 
Colnerud & Granström  skriver i Pedagogiska magasinet (2/99) att de konflikter 
som kan uppstå mellan lärare och elev är bl.a. hur den begränsade tiden i skolan 
skall användas. De menar att det ofta finns ett nollsummespel med i leken, vilket 
innebär att den ena partens vinst är den andres förlust. ”Antingen blir det lektion 
eller så får man titta på en direktsänd idrottstävling. Antingen får man ha mössan 
på under lektionen eller ska den vara avtagen.” Vidare skriver de att konflikter 
ofta bottnar i rättvisebrister. Det finns flera rättviseprinciper i skolan, och det är 
när lärare och elever tillämpar olika principer som konflikter uppstår. De 
principer som omtalas är likhetsprincipen, lika för alla, behovsprincipen, åt var 
och en efter behov och meriteringsprincipen, åt var och en efterförtjänst. När 
konflikter uppstår tillämpar lärare och elever dessa principer helt olika och anser 
att olika principer lämpar sig i samma situation. De ger oss ett exempel: 
 
”Om eleverna resonerar enligt likhetsprincipen medan läraren arbetar efter 
behovsprincipen finns det en uppenbar risk att läraren råkar i en konflikt med 
eleverna. Medan eleverna förväntar sig att alla ska få lika mycket 
uppmärksamhet av läraren fördelar kanske läraren sin tid så att elever med stora 
behov får mer tid. Ett annat exempel är när läraren ger alla elever samma 
sanktion för samma förseelse (likhet inför lagen) och någon elev väntar sig 
strafflindring för att han har andra problem (behovsprincipen). Ett förhållande 
som framstår som orättvist i elevens ögon men rättvist i lärarens. Ett ytterligare 
exempel är när läraren inte tillämpar meriteringsprincipen vid betygsättning 
utan låter andra faktorer få inflytande, såsom elevens oppositionella 
ifrågasättande. Det strider mot vad som i det sammanhanget är rättvist.” 
 
2.2.2 Sammanfattning av konfliktorsaker i klassrummet 
 
Efter jag läst den litteratur jag hittat har jag funnit en mängd orsaker till 
konflikter i klassrummet. Jag har delat in orsakerna mellan lärare och elev, 
beroende på vem ansvaret egentligen ligger på.  
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           Lärare 
• Brister i kommunikationen med elever. 
• Motstridiga krav mellan mål- och regelsystem. 
• För stark eller för svag styrning. 
• Otillräcklig information. 
• Favorisering och förbigående. 
• Rättvisebrister gällande elever. 
• Tål ingen kritik. 
• Ger inte elever erkännande och uppmuntran. 
• Osmidiga övergångar i undervisningen. 
• Ej anpassat studiematerial eller aktiviteter.  

 
          Elever 

• Brister i kommunikationen med lärare. 
• Avvikande beteende. 
• Regelbrott 
• Dålig självkänsla som kan leda till hat mot andra. 
• Bristande engagemang. 
• Inget elevinflytande i skolan 
• Över- eller understimulering. 
• Inget tålamod. 

 
2.3 Konflikthantering i mål- och styrdokument 
 
Bergem (2000) skriver att läraren är förpliktigad enligt läroplanen att möta 
eleverna med tillit och respekt. De grundläggande attityderna läraren har 
gentemot eleverna skall enligt läroplanen bygga på en positiv människosyn med 
en stark tro på människans inneboende krafter och möjligheter.  
 
2.3.1 Lpo-94 
 
Lpo-94 tar inte upp att skolan skall arbeta med just konflikter. Läser man under 
”Skolans värdegrund och uppdrag” står det dock att:  
 
”Skollagen slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom 
skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö.” (s. 5)   
Detta kan faktiskt kopplas till konflikter och konflikthantering. Genom att starta 
konflikter tänker man inte på varje människas egenvärde eller då har man inte 
respekterat vår gemensamma miljö. Detta betyder att: 
 
”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i 
praktisk vardaglig handling.” (s. 10) 
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Mål som skolan ska sträva efter är att varje elev: 
• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 
• respektera andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling 

samt medverkar till att bistå andra människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 

att handla också med deras bästa för ögonen och 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare 

perspektiv. (s. 10) 
 
Riktlinjer som visar på att alla som arbetar inom skolan skall: 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför närmaste gruppen, 
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från 

ett demokratisk förhållningssätt. (s. 10) 
 
Läraren skall: 
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och 

dess konsekvenser för det personliga handlandet, 
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 

problem, 
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 

åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, 
• tillsammans med eleverna utveckla regler för samarbetet och samvaron i den 

egna gruppen och 
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans 

normer och regler som grund för arbetet och för samarbetet. (s. 11) 
 
2.3.2 Grundskoleförordningen 
 
Elevinflytande 
6§ ”I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges tillfälle att 
tillsammans med läraren behandla frågor som är av gemensamt intresse för 
eleverna. Den närmare utformningen skall anges i arbetsplanen.” (1997:599) 
 
Disciplinära åtgärder 
9§ ”Om en elev uppträder olämpligt eller ger sig skyldig till en mindre förseelse, 
skall läraren uppmana eleven att ändra sitt uppförande. Om detta inte hjälper 
skall läraren kontakta elevens vårdnadshavare. Läraren får visa ut elev från 
undervisningslokalen för högst återstoden av pågående undervisningspass eller 
låta eleven under uppsikt stanna i skolan högst en timma efter skoldagens slut. 
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10§ ”Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till 
upprepade förseelse, skall saken dels anmälas till rektor, dels hänskjutas till 
elevvårdskonferensen. Konferensen skall efter kontakt med elevens 
vårdnadshavare försöka få eleven att bättra sig genom åtgärder som är anpassade 
efter elevens individuella förhållanden.  
 
Om detta inte hjälper skall elevvårdskonferensen anmäla förhållandet till 
styrelsen för överväganden om lämplig åtgärd.”  (1994:1194) 
 
2.4 Konflikthantering i klassrummet 
 
2.4.1 Destruktiv konflikthantering 
 
Vanligt beteende i skolans värld är att en del lärare mer eller mindre systematiskt 
undviker de flesta problem om det är möjligt. De sopar dem under mattan och 
låtsas som de inte existerar. Ett annat sätt är att överlåta problemen på andra, t.ex. 
genom att skicka besvärliga elever till rektorn när de blir för stökiga och stör 
arbetet i klassrummet. En lärare kan också låtsas ta ansvaret genom att diktera en 
lösning på problemet utan att ta tag i den underliggande orsaken. Läraren kan 
förklara och övertyga eleverna om nödvändigheten att lösa den konflikt som 
uppstått eller förklara för eleverna vilka konsekvenser det kan bli om det som 
sker inte tas upp. Vid detta sätt dras inte eleverna in i någon diskussion om hur 
det uppkomna problemet kan lösas. (Oser i Bergem 2000) 
 
En skenbar konfliktlösning är en destruktiv konflikthantering och innebär att det 
är endast symptomen, det som utlöser konflikten som bearbetas. Symptomen 
ersätter de grundläggande konflikorsakerna med specifika problem som löses. 
Man löser dessa symptom och den grundläggande orsaken finns kvar och måste 
tas upp vid ett annat tillfälle. Man får rikta in sig på att försöka bearbeta 
symptomen så konstruktivt som möjligt. Ett vanligt utvecklingsförlopp i skolan 
är vad Ellmin (1985) kallar en destruktiv konflikt. Här följer de olika nivåerna: 
 
• En konflikt uppstår - Det är svårt att arbeta mot en konstruktiv lösning. 

Några känner till den men talar inte om den, försöker släta över den eller dra 
sig undan och förneka konflikten. Även kallad toleransfas och kringgående-
fas. 

• Konflikten växer sig starkare – Det finns tydliga tecken som syns utåt. 
Olusten ökar, fler och fler blir medvetna om konflikten. De direkt inblandade 
försöker dölja den och utomstående ingriper inte. Även kallad 
offentlighetsfas. 

• Trycket ökar - Någon känner sig tvingad att ingripa och kraftåtgärder sätts in. 
T.ex. ut-i-korridoren eller andra bestraffningar. En åtgärd riktas mot en 
syndabock. Genom att försöka påverka andra faktorer i arbetsmiljön fungerar 
inte, utan situationen kräver snabba handfasta lösningar. Även kallad krav-på-
lösnings-fas. Förutsättningarna för en konstruktiv lösning är mindre i detta 
stadium.  
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Maltén (1998) tar upp detta genom att beskriva hur man kan bete sig i en 
konfliktsituation. Han menar att det beror helt på vilket samarbets- eller 
egenintresse man har. Genom att konkurrera satsar man hårt på sina 
egenintressen och är så inte speciellt intresserad av samarbete. Man utnyttjar 
gärna sin maktposition och använder gärna av fula knep för att hävda sina egna 
värderingar, behov och intressen. Genom att anpassa eller foga sig agerar man 
på motsatt sätt. Man ligger lågt med sina egna önskemål och visar sig 
samarbetsvillig och generös mot andras behov. Konflikten skyller man på sig 
själv och tar snabbt motpartens argument till sina egna. Genom att undvika 
konflikter skjuter man upp problem på framtiden, drar sig undan och lägger 
locket på. Man ligger lågt med att hävda sig själv och att samarbeta. Genom att 
kompromissa väljer man en mellanposition och jämkar, vilket betyder att man 
både får ge och ta. Det bästa är att samarbeta då man släpper fram egna och 
andras intressen. Man arbetar tillsammans fram lösningar som tillfredsställer 
båda parter.  
 
Vidare skriver Maltén att detta kommer i uttryck beroende vilken strategi man 
använder sig av i konflikthanteringen: 
• Defensiva strategier innebär att man döljer konflikten eller ignorerar 

problemet. Man använder sig av separationsmodellen och utser ofta en 
syndabock, använda av kollektiv bortträngning eller omplacering. Man lägger 
locket på och försöker manipulera konflikten. Detta skapar skuldkänslor hos 
den utpekade eller utstötte, problemet och ångesten ligger kvar, obearbetat. 

• Makt- och tvångsstrategier innebär att parterna är beroende av varandra och 
genom kraftmätning provar de varandras styrka. Man får en vinnare och en 
förlorare. Man utnyttjar varandras svaga sidor. Genom list eller hot tvingar 
man motparten att ge sig. Men detta innebär bara till att motparten har 
passiviserat sig och inväntar ett lägligt tillfälle till hämnd och revansch. 
Konflikten löses inte, utan kapslas in. Lärare kan på detta sätt utnyttja sin 
maktposition gentemot enskilda elever eller hela klasser. I motsatta 
förhållandet, då en klass topprider en lärare, är det bra om läraren tar in 
skolkuratorn som går in och medlar och tar tag i konflikten. 

• Rituella strategi innebär att man mjukar upp den sociala tillvaron och den 
psykiska miljön genom att avleda uppmärksamheten från konflikten och då 
underlätta förfarandet av den uppkomna situationen. På detta sätt förenas och 
förskonas parterna och kan skapa trygghet och säkerhet genom att dämpa den 
ångest som situationen har skapat. Riterna tillför ingen egentlig lösning, men 
väl känslomässigt. (Olsson , Kronvall, Olsson & Sköldeborg i Maltén 1998) 

 
Det är när det inte går att lösa en konflikt genom samarbete som man måste enas 
om hur man på bästa sätt ska angripa konfliktorsakerna. Enligt (Ellmin 1985) kan 
man då välja på: 
• Fredlig samexistens där man slätar över det hela och ägnar sig åt sådant som 

man tryggt kan samarbeta om. Typiska uttalanden är: ”Var positiv, visa 
tolerans, se två sidor av saken, riskera inte husfriden, inte ska ni slåss, låt oss 
göra det bästa av det, du överdriver, ta det med ro.” Man har helt enkelt 
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antagit en oskriven lag och detta orsakar ofta oro, irritation och nya 
konflikter. 

• Kompromisslösning där det handlar om att ge och ta. Det innebär förlust och 
vinst för båda parter. Man utgår helt enkelt från att finna en acceptabel 
lösning. 

 
2.4.2 Konstruktiv konflikthantering  
 
Förutsättningen för en konstruktiv konflikthantering och för att ett problem 
varaktigt ska kunna undanröjas, är det viktigt att skapa trivsel, trygghet och 
samhörighet i en grupp och att det verkligen finns en önskan att bearbeta 
konflikten. Detta kräver att man lyssnar, lever sig in och känner respekt för dem 
inblandade. Konflikter kan göra så att grupper utvecklas genom att de inblandade 
får en ökad förståelse för varandras tankar, känslor och behov. Det medför 
öppenhet, kreativitet och samförstånd. (Carlander 1990)  
 
Vidare skriver Carlander att en för passiv och likgiltig ledare lämnar gruppen åt 
sitt öde. En ledare som känner ett för stort ansvar för hur gruppen utvecklas lätt 
tar på sig för mycket ansvar på sig själv och kan vara ett hinder för gruppens 
utveckling. Det måste finnas en balans mellan vad jag som ledare vill uppnå och 
vad som är bra för gruppen. En ledare måste ge klara budskap till eleverna vad 
hon/han vill göra och kan göra. Det är bra om man som ledare kan motiverar 
varför, eftersom en viktig del av uppfostran är att barnen kan uttrycka vad de vill 
och inte vill och kunna just motivera varför. Det är viktigt att lyfta upp konflikter 
så fort de blir synliga. Är man som ledare aggressiv och irriterad är det bättre att 
vänta till en tidpunkt när man inte är onödigt irriterad eller låta någon annan 
sköta konfliktbearbetningen. Om man är tvungen för att situationen kräver det, är 
det bäst att tala om hur man känner det inombords. (Carlander 1990)  
 
Ellmin (1985) anser att det är viktigt att vi ställer rimliga krav på eleverna. Ett 
litet barn kan inte bearbeta konflikter på samma sätt som en vuxen, med hjälp av 
intellektet. De har ofta svårt att veta om de är i konflikt med sig själv, med sin 
närmaste omgivning eller skolmiljön. 
 
När man arbetar med konflikter är det viktigt att man vet vad man gör och varför. 
Det är viktigt att försöka förstå den inblandade i konfliktsituationen, hennes 
personliga egenskaper, bakgrund och behov. Ellmin (1985) säger att 
konfliktlösning tar tid och är ett målmedvetet studium. Man måste ta sig den 
tiden och engagera sig för att kunna lyssna och förstå för att kunna sätta sig in i 
varandras tankegångar, ta hänsyn och respektera varandra. 
 
För att man över huvud taget skall kunna kommunicera måste växlingen mellan 
sändar- och mottagarrollen fungera. De olika parterna måste kunna pejla in 
varandra och då måste man använda samma kommunikationskanal som Maltén 
(1998) kallar det för. Kommunikationen kan lätt gå fel om den ene kanske ger 

17 



uttryck för sina tankar och den andre ger uttryck för sina känslor. För att man inte 
ska missförstå varandra bör ord, kroppsspråk och känslobudskap överensstämma. 
Det finns inget allmängiltigt recept för konfliktlösning eftersom det finns många 
konfliktorsaker och många sätt att se på konflikter. De vägar till konfliktlösning 
som Carlander(1990) anger är: 
• att öka medvetenheten hos dem som är inblandade i konflikten, 
• att rikta uppmärksamheten på gemensamma övergripande mål, 
• att träna sig i konfliktlösning, 
• att pröva olika typer av förändringar (t.ex. organisatoriska) 
• att medla mellan de inblandade parterna. (s. 5) 
 
Maltén (1998) skriver att det man ska göra för att bäst hantera en konflikt är att 
analysera den och utforma en strategi hur den ska kunna lösas. Det är ofta svårare 
om individerna har börjat sätta in sina försvarsmekanismer. Därför är det bra att 
ha kunskapen om dessa försvarsmekanismer när man vill kunna förebygga 
konfliktsituationer. Maltén anser att om man vågar ta tjuren vid hornen och möta 
problemen på ett konstruktivt sätt gör att konflikter kan vara välgörande. Tanker 
och idéer ställs mot varandra och tvingar oss klargöra våra åsikter och 
värderingar. Att bearbeta konflikter motverkar att verksamheten stannar av och 
gör att vi kan undvika att fastna i vanehandlingar och rutiner. Bergem (2000) 
uttrycker det som en äkta diskursetiskt angreppssätt, där eleverna aktivt får delta i 
en diskussion om både de underliggande orsakerna till konflikten och hur 
konflikten kan lösas.  
 
Utvecklingsförloppet i en konstruktiv konflikt är enligt följande: 
• Samarbetsfasen: Erkänner att man har ett gemensamt problem och ett 

gemensamt intresse. 
• Kommunikationsfasen: Öppen kommunikation av fakta och känslor. 
• Legitimeringsfasen: Legitimering av varandras intressen och behov. 
• Resursfasen: Fullständigt utnyttjande av alla resurser. (Ellmin 1985, s. 118) 
 
Maltén som även tar upp defensiv-, makt/tvångs- och rituell strategi skriver om 
samverkansstrategin som den bästa. Den innebär problemlösande samtal, 
förhandlingar och om så behövs medling genom tredjepartingripande. Här har 
båda något att vinna. Man handlar utifrån gruppbeslut som man gemensamt 
arbetat sig fram till. De motsättningar som kommer fram tar man ett gemensamt 
ansvar för. Utifrån ett psykologiskt samarbetskontrakt arbetar genom förståelse, 
tillit och respekt. Det beror på vår egen personlighet, vilken nivå i organisationen 
konflikten befinner sig, vilken typ av konflikt det gäller, när man väjer vilken 
strategi man ska använda. (Olsson 1988, Kronvall, Olsson & Sköldeborg 1991 i 
Maltén 1998) 
 
Vid konfliktanalys ger man ord åt vad som händer och varför.  
Vid konfliktlösning menar man alla de metoder och tillvägagångssätt som leder 
till att konflikten mildras, reduceras eller elimineras. 
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Vid konflikthantering analyseras konfliktens orsak och man försöker hitta 
lämpliga hanteringsalternativ. Det handlar inte bara om metoder och 
tillvägagångssätt utan innefattar också vilket synsätt man har på människan i 
konfliktsituationen. I skolan måste man utgå från såväl individen som skolans 
situation och behov. (Ellmin 1985) 
 
Konfliktanalys och konfliktlösning ska löpa parallellt. Man får inte sätta igång ett 
lösningsarbete innan man först analyserat situationen. Det kan leda till strider och 
argumentationer där man varken lyssnar eller tar hänsyn till den andra parten.  
För att man skall kunna analysera är det viktigt att man känner till vad den andra 
parten har med sig in i situationen. Det finns mycket som kan ha präglat våra liv 
och bagaget kan bestå av minnesbilder, känslor, förställningar, traditioner, 
kulturmönster och värden. Vi kan reagera så olika i konfliktsituationer och det är 
ibland så att vissa situationer blir konfliktsituationer enbart för vissa personer och 
ibland är det just vissa människor som det ofta uppstår konflikter kring. (Ellmin 
1985)  
 
Vid konfliktanalys ska de inblandade ta ställning till om konflikten är gemensam 
eller inte och om samarbetet skall ske genom samarbete eller konkurrens. Det 
man skall ta ställning till är: 
• Hur man ser på konfliktens orsaker. 
• Hur man ser på förutsättningarna för en lösning. 
• Hur man dittills hanterat konflikten och sedan tar man ställning till. 
• Hur mycket man är beredd att satsa av tid, kraft, energi, etc. på att lösa 

konflikten 
• På vilka sätt man vill arbeta för en lösning. (Ellmin 1985) 
 
Maltén (1998) skriver om detta genom att säga att man genom konfliktanalys 
drar fram konflikten i dagsljuset, synliggör och medvetandegör dess innehåll. 
Han framhåller vikten av att alla arbetar tillsammans, alla måste göras delaktiga. 
Under analysen skall alla åsikter komma fram, inte minst de tystlåtna ska få en 
chans att yttra sig och få tala till punkt. Det gäller att lyssna aktivt och göra det 
tidigare outtalade synligt. När alla har sagt sitt ska man göra avvägningar och dra 
slutsatser. Omröstningar bör ske med handuppräckning. Alla ska öppet ta 
ställning. Vid stor grupp bör analysen göras i smågrupper om 5-7 deltagare. Alla 
ska anteckna sina tankar och känslor inför avrapportering i smågruppen. 
Smågrupper redovisar sedan sina ställningstaganden i storgruppen. Detta tar tid, 
men det är mödan värt.  
 
För att i konfliktanalysen få reda på orsakerna, som jag tog upp vid punkt 2.2.1, 
kan man fråga sig följande. (Ellmin 1985) 
Hur mycket av konflikten går att förklara utifrån:  
• grupprocesserna: normer, roller, rangordning och grupptryck?  
• fördelningen av makt och ansvar på olika roller?  
• bristande socialt stöd?  
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I vilken utsträckning bidrar arbetsinnehållet till konflikter när det gäller:  
• bristande engagemang, dålig arbetstillfredsställelse, dålig självkänsla, negativ 

stress, motstridiga krav, över- och understimulering?  
• lärarens sätt att leda arbetet?  
 
När man alltså har en klar orsak kan man komma fram till en lösning. Ellmin 
(1985) skriver att när man vet att det finns yttre orsaker, som arbetsmiljö, arbetets 
organisation och innehåll och resursfördelning, eller en människas sätt att bete 
sig gentemot en viss person eller grupp, kan man inrikta sig på att försöka 
förbättra de yttre förhållanden som ligger bakom. När det är klart att det är inre 
orsaker, som individens sätt, tidigare erfarenheter och upplevelser eller hans sätt 
att tolka olika händelser som orsakar konflikter, så inriktar man sig på individens 
sätt att fungera. I skolans värld är det däremot inte så enkelt, utan här måste man 
ta med både personfaktorer och situationsfaktorer, liksom samspelet mellan dem. 
Det räcker inte att endast lägga ihop dem, utan man måste försöka förstå hur 
person- och situationsfaktorer samspelar.  
 
Slutligen skriver Maltén (1998) att man bör låta vissa konflikter passera utan 
åtgärd om de är bagatellartade. Man bör också, innan man ger sig in i en 
konflikthantering bedöma vilka möjligheter konflikthanteringen har att lyckas. 
Värderingskonflikter brukar vara svåra att tackla. En annan sak är att det kan vara 
värre att hantera en konflikt där man själv är inblandad, t.ex. klassen. I dessa fall 
bör man låta någon annan sitta med som neutral katalysator, t.ex. skolledare, 
skolpsykolog, skolkurator eller specialpedagog.  
 
Enligt Stensmo har läraren rätt att bestämma vad eleverna skall göra och inte 
göra eftersom han/hon är en auktoritet. Jackson 1968, skriver att det är den dolda 
läroplanens viktigaste uppgift att fostra och förbereda eleverna för det kommande 
arbetslivet. Läraren är underordnad skolan som institution, organisation, 
verksamhetens rangordningsstruktur och verksamhetsformer och skall 
tillsammans med eleverna synliggöra den dolda läroplanen för att bli medveten 
om vad som kan orsaka att klassrummet fylls med konflikter. (Jackson i Stensmo 
1997) Fortsatt skriver Stensmo att läraren tidigt måste stoppa avvikande 
beteenden. Genom detta kan läraren behålla de regler och procedurer som visar 
på vilka normer som gäller i klassrummet. Det är viktigt att som framgångsrik 
ledare använda tydliga signaler för vad som är önskvärt beteende respektive 
avvikande beteende. De överreagerar inte eller förlorar humöret och de utgår från 
att elever som beter sig avvikande, inte lärt sig korrekta procedurer och 
beteenden. (Emmer, Doyle, Evertson i Stensmo 1997) 
 
Enligt Skinner kan olika typer av belöningar och bestraffningar verka som 
motivation i mänskligt beteende. En lärare kan be en elev att bete sig önskvärt 
genom att arrangera den omgivande miljön. Belöningar ökar sannolikheten för ett 
visst beteende. Exempel på det kan vara att bli sedd och uppskattad av 
betydelsefulla personer eller olika typer av privilegier. Betyg och skriftliga 
omdömen fungerar på detta sätt. Även gillande beteende kan verka som belöning 
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för att påverka mindre gillande beteende. En lärare kan säga: ”Om ni räknar tio 
mattetal först får ni leka sedan.” Bestraffningar är konsekvenser som minskar 
sannolikheten för ett visst beteende, men håller mer tillbaka ett icke önskat 
beteende snarare än eliminerar. I skolan använder man sig ofta av kvarsittning, 
tråkiga arbetsuppgifter, hänvisning till rektor/föräldrar och att ersätta något 
förstört. Man kan även frånta eleven något som vederbörande gillar i form av 
förlust av privilegier, konfiskering av egendom, sänkning av betyg, uteslutning 
och avstängning. (Stensmo 1997, Skinner 1974 i Stensmo) 
 
2.4.3 Konkreta förslag till konflikthantering  
 
2.4.3.1 Strategiska alternativ 
 
När ska man då använda de olika strategierna som Maltén (1998) tagit upp? 
Detta är en del av konfliktanalysen och det man ska göra är att diagnostisera 
situationen och välja det bäst tänkbara handlingsmönstret. Nedan följer olika 
alternativ: 
 
Konkurrens/makt: 
• När det är viktigt att kunna handla snabbt och resolut, t.ex. nödsituationer. 
• I överordnade målfrågor el. när man är helt säker på att den egna visionen är 

riktig och värd att kämpa för 
• I samband med ålägganden från huvudman, t.ex. krav på ekonomiska 

nedskärningar eller omfördelningar. 
Samarbete: 
• För att tillsammans komma fram till en överordnad lösning eftersom 

konflikten rör frågor av sådan vikt att en kompromiss känns helt fel. 
• För att skapa en helhetssyn och ett beslut som är långsiktigt. 
• När starka känslor är involverade. 
• För att väcka engagemang med hjälp av en allsidig och förutsättningslös 

diskussion kring skilda åsikter, intressen, värderingar och synsätt. (Maltén 
1998) 

Kompromiss: 
• När det handlar om mål som varken är viktiga eller oviktiga. 
• När det rör sig om en maktkamp mellan oförenliga målsättningar och 

intressen. 
• För att uppnå underhandlösningar på vägen mot eller mer fullvärdigt beslut. 
• För att snabbt komma fram till en lösning när man hamnar i tidsnöd. 
Undvikande: 
• När problemet är av ringa betydelse, inte värt att ödsla energi åt. 
• När konflikten är för perifer och inte berör en själv på något sätt. 
• När de negativa effekterna av en konfliktdiskussion är långt större än de 

fördelar man ev. skulle kunna uppnå. 
• Som provisorisk strategi tills känslorna lugnat sig och parterna fått en mer 

realistisk syn på saken. 
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• Som en temporär strategi för att få tid att samla in kompletterande 
upplysningar som behövs för en djupare diskussion längre fram. 

Foglighet: 
• När man erkänner att man kan ha fel. 
• Om saken är mycket viktig för ens motpart men mindre viktig för en själv. 
• När man erkänner sig besegrad eller är i färd med att förlora. 
• När det är viktigt att bevara harmoni och undvika bråk och oro. 
• För att hjälpa medarbetare att utvecklas genom att låta dem lära av sina 

erfarenheter och misstag. (Robbin, Gotvassli i Maltén 1998, s.183) 
 
2.4.3.2 Modell för konflikthantering  
 
A. Nuläge?   Så är det nu       
 Så gör jag/vi/de nu 
 
B. Önskat läge? Så borde det vara 
 Så borde jag/vi/de göra 
 
C. Hinder? Varför A i stället för B? 
 C1. Vet jag/vi/de om hindren? 
 C2. Går det att undanröja hindren? 
 C3. Kan jag/vi/de undanröja hindren? 
 C4. Vill jag/vi/de undanröja hindren? 
 
D. Åtgärder = Förslag /handling/förändring 
 
Konfliktanalys = Söka svaren på A och C 
Konfliktlösning = Genom D söka uppnå B                    (Ellmin 1985, s.115) 
 
2.4.3.3 Konflikthantering i grupp 
 
För att en större grupp skall kunna hantera en konflikt kan de handla enligt 
nedan.  
 
Inventera problem:  
• Berätta om vilka symptom som går att iaktta i gruppen. Vad ni och andra lagt 

märke till? 
• Föreslå att ni tillsammans söker lösningar på problemet i gruppen och 

poängtera att alla kan bidra till detta. 
• Dela in gruppen i mindre grupper. Pröva gärna olika gruppkonstellationer, 

t.ex. med flick- och pojkgrupper. Dominanta barn i en grupp och tysta i en. 
• Ge alla i gruppen papper, penna och en avskild vrå att sitta i . Om barnen inte 

kan skriva, se till att någon skrivkunnig sitter i gruppen. 
I smågrupperna: 
• Alla ska komma till tals. 
• Allas åsikter är viktiga. 
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• Alla får skriva ner eller berätta vad de tycker problemet i den stora gruppen 
är. Vilka problem finns? Trivs alla? Om svaret är nej; Varför inte? Hur känns 
det att vara i gruppen? Varför känns det så? 

• Låt varje enskilt barn i den lilla gruppen berätta eller skriva. 
• Se till att anteckningarna förs om vad barnen tar upp som problem. 
• Låt sedan barnen i varje smågrupp rösta om vilka problem de tyckte är 

viktigast av dem som tagits upp. 
Återsamling i storgrupp: 
• Grupperna berättar vilka problem de tyckt varit de viktigaste och störst. 
• Gör en lista på allt som barnen tycker känns fel i gruppen. Använd gärna stora 

blad eller blädderblock och häng upp papparken på väggarna, så att de olika 
gruppens problem syns. 

• Rösta om vilket problem som barnen tycker är viktigast av dem som 
antecknats i grupperna. 

• Summera problemen i turordning, viktigast till minst viktiga problemet. 
• Samtala och diskutera om vad ni skulle kunna göra för att lösa problemet.  
• Gör ett åtgärdsprogram 
På detta sätt får man problemen belysta och det är tillåtet att tala om det. 
Problemet blir en angelägenhet för alla. (Carlander 1990, s. 68-69) 
 
 
Rundan 
Alla sitter i en cirkel. I tur och ordning yttrar sig var och en kring de frågor som 
skall diskuteras. Hjälper att skapa ett tryggt klimat, alla får yttra sig. Allas åsikter 
får komma fram utan att bli värderade. Man får reda på vad var och en tänker och 
vill just nu i en fråga. Ger övning även för de tystlåtna att yttra sig kring frågor 
som berör gruppen och alla får ta ett ansvar. Man skall tänka på att:  
• alla får tillfälle och tid att yttra sig, 
• aldrig ifrågasätta det som någon säger, 
• inte ge råd, 
• aldrig avbryta den som talar, 
• sammanfatta och dra slutsatser av det som sagts. (Carlander 1990, s.70-71) 
 
 
Gruppsamtal 
Genom att gruppen kontinuerligt får öva sig i att diskutera frågor, problem och 
trivselaspekter kan de bearbeta det som händer i gruppen. Samtal för att utreda 
orsaken kan många gånger vara själva konfliktlösningen. Viktigt att betona att en 
värdering aldrig är fel, man ser helt enkelt saker från olika håll, man utgår från 
lika synsätt. Att utse syndabock är av ondo.  
Gruppsamtal skall fylla följande syften: 
• att alla får tillfälle att tala om sina känslor och upplevelser, 
• att man kan få stöd och hjälp av de andra i gruppen, 
• att man får veta hur de andra tänker, 
• att information kan tillföras gruppen genom att alla får chans att yttra sig, 
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• att hela ansvaret inte vilar på ledaren utan att man försöker finna 
gemensamma lösningar på uppkomna problem och kritiska situationer,  

• att gruppsamtal inte nödvändigtvis behöver handla om problem utan kan 
användas vid andra former av samtal än de probleminriktade. 

 
Gemenskap leder till trygghet och närhet. Gemenskap gör att en människa vågar 
öppna sig utan att behöva känna sig hotad. Man kan skapa trygghet på många 
sätt, men det viktigaste är att man markerar allas lika värde i gruppen. (Carlander 
1990, s.71) 
 
 
Hantering enligt Evertson et al och Emmer et al (1994) i Stensmo. Den är indelad 
i fyra steg, problemidentifiering, val av lösning, överenskommelser och 
utvärdering. 
 
Problemidentifiering: 
1 - Man börjar med att fastställa att något är ett problem. 
T.ex. två elever diskuterar privata angelägenheter i stället för att arbeta med 
uppgiften. Andra klagar. Kan både vara ett problem och inte ett problem.  De 
som klagar är problemets ägare eftersom de anser att någon stör. De som 
diskuterar uppfattar inte sitt beteende som ett problem. För att bli ett gemensamt 
problem i klassen måste det identifieras som ett beteende som bryter mot 
överenskomna regler. Problemidentifiering sker oftast av läraren, som då blir 
problemets ägare och måste beskriva varför elevbeteendet är ett problem. 
2 - Läraren kan be klassen utvärdera det aktuella problemet och bedöma om det 
ur deras synpunkt är till men eller hjälp, om det har negativa eller positiva 
konsekvenser. De elever som anser det aktuella beteendet som negativt kan göra 
det till sitt problem och kan bidra till en problemlösning. De elever som inte 
uppfattar beteende som ett problem kan inte förväntas bidra till en 
problemlösning. Läraren kan fråga dem om vad som kommer att ske om 
beteendet tillåts fortgå.  
3 - Resultat: Elever kan reagera känslomässigt defensivt genom att skylla på 
varandra, på omständigheter som ligger utanför deras kontroll, ifrågasätta regler 
eller på annat sätt värja sig från att ta eget ansvar för det som läraren uppfattar 
som ett problem. Läraren lyssnar och bedömer om de har någon giltighet eller 
om de är sätt att värja sig från ansvar.  
4 - Förutsättningen för en konstruktiv problemhantering är att eleverna inser eller 
medger att det finns ett problem och att de har ett ansvar för hur detta problem 
hanteras.  
Val av lösning: 
5 - Läraren bör uppmuntra eleverna att komma med förslag till lösning på det 
identifierade problemet innan hon själv kommer med förslag. Bör ha två förslag 
att välja mellan. Elevers förslag är ofta formulerade i negativa termer, ett icke 
önskvärt beteende som måste upphöra. Läraren måste då komplettera med 
ytterligare förslag på önskvärda beteenden som skall ersätta de icke önskvärda 
beteendet. 
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6 - Innan den valda lösningen genomförs bör klassen diskutera lösningens 
realism och vem som ansvarar för beteendeförändringen. Ansvaret skall inte 
läggas över på läraren eller på den elev vars beteende skall förändras. Varje elev 
har ett delansvar och de bör reflektera över vad de kan bidra med för att få en 
önskvärd förändring till stånd.  
7 - Utifrån problembeteende, lösningsförslag och ansvarighet upprättas en 
förändringsplan. 
Överenskommelse: 
8 - En bindande överenskommelse för planen under en bestämd tid och 
utvärdering med klassen görs där alla har ett kollektivt ansvar. T.ex. genom ett 
kontrakt där det specificeras vad som händer om överenskommelsen inte hålls. 
9 - Läraren söker i första hand samarbetslösningar med klassen. Om det är ett 
gravt problembeteende som skall förändras och klassen inte tar sitt ansvar, följer 
kontraktet, måste läraren använda sig av sin egen eller andras auktoritet (rektors, 
föräldrars) för att markera situationens allavar. 
10 - Om problembeteendet inte förändras under den bestämda tiden måste läraren 
bedöma om det beror på att eleverna inte hållit sin del av överenskommelsen, om 
man valt fel lösning eller om problembeteendet är så gravt att eleven måste 
remitteras till barn- och ungdomspsykiatrisk expertis. Vid en sådan här 
bedömning kan kollegor eller skolans elevvårdspersonal konsulteras för att få 
andra perspektiv på förändringsplanen. 
11 - Läraren måste också reflektera över om det egna beteendet har bidragit till 
att förändringsplanen inte lyckas. Kanske varit för påstridig, för kritisk eller 
okänslig och klassen har då kanske satt sig till motvärn, eller har varit för timid 
och återhållsam, varför klassen ignorerat honom/henne. I båda alternativen bör 
läraren söka förändra sitt eget beteende i riktning mot en bestämd och 
målmedveten, men samtidigt lyssnande och empatisk hållning. 
Uppföljning:  
12 - Bör alltid göras. Första uppföljningen och utvärderingen kan göras efter två 
veckor. Problembeteende som pågått under en tid kan man inte förvänta att de 
ska ske mirakulösa förändringar. De behöver tid och tålamod. Det bör finnas ett 
flertal tidpunkter för uppföljning och utvärdering för att man överhuvudtaget ska 
kunna se om det sker någon förändring eller om förändringsplanen måste 
revideras. (Evertsson , Emmer i Stensmo 1997, s. 88-90) 
 
2.4.3.4 Fatta beslut 
 
Konsensus 
Konsensus kan ta lång tid, men blir väl förankrat i gruppen, eftersom alla har fått 
yttra sig över saken och hänsyn i möjligaste mån har tagits till allas åsikter.  
Konsensus: Demokratiskt beslut och gäller allas åsikter. 
• Börja med ett utgångsförslag. Vad är det ni skall fatta beslut om? Avgränsa 

frågan ni skall fatta beslut om. 
• Ta reda på så mycket ni kan om förslaget. Tycker alla att förslaget är bra? 

Finns det andra förslag? Ta med alla idéer och förslag som gruppen kommer 
med. 
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• Summera sedan: Vad ville gruppen? Vilka ytterligare förslag har inkommit 
och vilken information. 

• Gör sedan ett förslag utifrån den information och de förslag som framkommit 
i gruppen. 

• Om det finns olika uppfattningar om förslaget, låt dem som inte tycker 
förslaget är bra yttra sig och komma med nya förslag. (Carlander 1990, s. 72) 

 
Majoritetsbeslut 
När man fattar beslut med hjälp av majoriteten får alla rösta, och då är det det 
som får flest röster som får gälla. Finns ofta kvardröjande missnöje över 
beslutprocessen. (Carlander 1990) 
 
2.4.3.5 Rollspel och teater 
 
Rollspel: 
Detta förfarande belyser konflikten och få dem som är inbegripna i den att se sina 
och de andras situation och agerande klarare. Det blottlägger och belyser hur en 
konflikt uppkommer och ger insikt till dem som deltar i själva rollspelet, men 
kan också ge eventuella åskådare insikter. Diskussion efteråt kan leda till 
konstruktiva förslag på hur konflikten skall lösas. Rollspel ger distans till det som 
skett men också en inlevelse i hur många känner det. 
• Välj ut ett tillfälle när det uppkommit en konflikt som kan sägas vara typisk 

för gruppen. Diskutera vad som hände i samband med konflikten. Låt alla ge 
sin bild. Vrid tillbaka tiden och börja om där konflikten uppstod. Låt barnen 
välja roller. De skall inte spel sig själva. 

• Pröva att spela vad som hände. Går berättelserna isär, spela olika versioner. 
• Diskutera vad som inträffade. 
• Kan vara bra att låta barnen spela de förslag de har lösningar på. Låt gärna de 

inblandade i konflikten ha sina egna roller i en tänkt lösning av konflikten. 
(Carlander 1990) 

 
 
Forumteater: 
Används vid uppkomna konflikter. Agerande åhörare får ett stort ansvar hur 
teatern slutar. 
• Ge några av barnen roller och instruktioner om hur teatern skall spelas. 
• Låt barnen spelar upp ett situation som de kan känna igen från verksamheten.  
• Läraren avbryter någonstans och låter de agerande ta övar handlingen.  
• Handlingen kan när som helst avbrytas genom att någon av åskådarna vill 

påverka handlingen och komma med förslag på hur den ska se ut i 
fortsättningen. (Carlander 1990) 
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2.4.3.6 Åtgärder vid avvikande beteende 
 
Vid aktivt avvikande beteende 
1. Uppmana eleven att upphöra med ett avvikande beteende. Stå nära i kontakt 

med eleven tills vederbörande beter sig korrekt. 
2. Håll ögonkontakt med eleven tills det korrekta beteendet visar sig, när den 

avvikande eleven förväntas veta vilket beteende som är korrekt. 
3. Påminn eleven om vad som är korrekt regel eller procedur. 
4. Uppmana eleven att identifiera korrekt procedur. Ge återkoppling om eleven 

inte förstår proceduren. 
5. Var konsekvent genom att låta eleven upprepa en procedur, men vägrar att 

följa den, kan man använda en mild form av bestraffning, t.ex. att ta bort ett 
privilegium. 

6. Förändra verksamheten. Improduktiva klassrumsbeteenden är särskilt vanliga 
vid repetitiva uppgifter som kan trötta ut eleverna. Sök variera arbetssätt och 
avbryt en verksamhet som tenderar att öka mängden avvikande beteenden. 

7. Kontakta rektor eller föräldrar och låt eleven lämna klassrummet vid 
allvarliga avvikelser. Skolan bör ha någon form av program för hur man skall 
hantera allvarliga avvikelser. (Evertson, Emmer, Doyle i Stensmo 1997, s. 92-
93) 

 
 
Vid passivt avvikande beteende: 
Det är svårt att upptäcka, då eleverna inte gör väsen av sig. De behöver i hög 
grad individualiserade åtgärdsprogram, där skolans vårdpersonal bör innefattas. 
 
• Tankeflykt och dagdrömmar: Läs elevernas kroppsspråk och uttrycket i 

deras ögon eller genom frågor se om eleverna är psykiskt närvarande eller 
frånvarande. Dela in lektionen i mindre segment, då längre pass kan trötta och 
innebära att eleverna tappar koncentrationen. Läraren kan komma överens 
med eleverna om vissa signaler som används då läraren är medveten att 
eleverna dagdrömmer.  

• Vägran att delta i gemensamma klassrumsverksamheter: Tecken kan vara 
att eleven känner utanförskap i klassrummet och isolerar sig i förhållande till 
klasskamraterna. Läraren måste vara mycket observant på elever som drar sig 
undan sina klasskamrater. Cangelosi föreslår att man upprättar någon form av 
kontrakt för hur eleverna kamratkontakter successivt ökar. 

• Ej gör hemläxor/ej med sig böcker och material till klassrummet: De 
bryter mot regler och procedurer. Kontrollera elevens kunskap om 
regeln/proceduren och skälen till att den finns. Cangelosi föreslår bötessystem 
som skall inpränta vikten av att eleverna förbereder sig för undervisningen. 

• Drogpåverkan: Brott mot underförstådda regler. De har svårt att följa 
undervisningen och bör avvisas från klassrummet. Bör finnas något typ av 
drogpolitiskt program som föreskriver vad man skall göra med de elever som 
är påverkade i skolan. 
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• Skolk och sen ankomst: Brott mot regler/procedurer och bör åtgärdas på 
samma sätt som aktivt avvikande beteende. Cangelosi föreslår poängsystem 
där graden av närvaro i skolan belönas. Vid skolk och sen ankomst bör 
läraren informera elevernas hem. 

• Fusk på prov: Visar kunskap som eleven inte har. Påverkar provresultaten, 
höjer medelvärdet och har effekter på klasskamraternas provsituation. Ska ej 
räkna med deras resultat. Åtgärdas på samma sätt som aktivt avvikande 
beteenden.  (Cangelosi i Stensmo 1997, s. 95-96) 

 
 
Att tänka på vid reprimander: 
För att inte lärarens korrektiva kommunikation ska missförstås bör den 
balanseras mellan rekommendation och kritik. Läraren bör säga något positivt 
först och därefter komma med kritik och rekommendationer om korrekt 
beteende. Elever är benägna att ta åt sig kritik om det de har gjort bra förs fram 
samtidigt.  
 
1. Korrekt mål: Läraren måste försäkra sig om att den elev som en reprimand 

riktas till, verkligen är den primöra avvikaren. Den elev som läraren först får 
syn på, har kanske provocerats av en annan elev som är den primära 
avvikaren och den som skall ha reprimanden. 

2. Fasthet: en tillrättavisning måste ges med en tydlig och fasthet och tonen 
skall vara auktoritativ, positiv och mana till följsamhet. 

3. Ömsesidig respekt: Lärarens missnöje med ett elevbeteende måste beröra 
och respekteras av eleven. Lärare som vanemässigt brusar upp och ryter åt 
eleverna förlorar respekt. 

4. Positiv emfas: En tillrättavisning måste understryka vad eleven skall göra 
snarare än vad han/hon faktiskt gör, ”Var uppmärksam!” är ett bättre 
alternativ än ”Sluta med…!” 

5. Psykologisk konsistens: Kroppsspråk som ögonkontakt, ansiktsuttryck och 
gester måste överensstämma med det verbala budskapet. Ögonkontakten bör 
behållas sedan reprimanden givits. 

6. Beteendefokus: Tillrättavisningen måste röra ett beteende som eleven kan 
förändra, inte eleven själv som person. 

7. Privat, ej offentligt: En tillrättavisning som ges offentligt tenderar att 
störa/avbryta verksamheten i klassrummet. En elev som får en offentlig 
tillrättavisning går lätt i försvar och konfrontation. 

8. Erinra om regler och argument: En tillrättavisning kan innehålla en erinran 
om vilken regel ett avvikande beteende bryter mot samt en förklaring till 
varför regeln finns. 

9. Ej jämförande: En elevs beteende bör inte jämföras med någon klasskamrats 
eller något syskons beteende. Jämförelser kan lätt bli stereotypa och 
förolämpande. 

10. Tidskonsistens: Tillrättavisningar måste vara konsistenta över en tid, så att 
eleverna från tid till annan lär sig vilka beteenden som definieras som 
avvikande och vilka konsekvenser en avvikelse har. 
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11. Undvik hot: Då hot om bestämda konsekvenser förkommer, måste hotet 
sättas i verket. Hot som inte följs av utsagda konsekvenser är långsiktigt 
verkningslösa. (Stensmo 1997, s. 93-94) 
 
 
Hur man löser konflikter enligt C M Charles: 
 
• Läraren kan utfärda förbud genom att säga: ”Så där gör vi inte. Det är 

förbjudet. Sluta med det nu”. När läraren märker att eleverna håller på att 
inveckla sig i en dispyt eller ett slagsmål eller kalla varandra vid öknamn kan 
han förbjuda detta. Eleverna slutar omedelbart, och läraren diskuterar inte 
förbudet och begär inte heller att eleverna ska avge några värdeomdömen. 
Om så behövs kan läraren skilja de båda antagonisterna åt. 

• Att eleven får skriva av sig är ett annat sätt att komma åt en konflikt och det 
tjänar två syften. 1. Antagonisterna blir lugnare eftersom skrivandet kan ta 
tid. Medan de skriver ner sina synpunkter kan hela tvisten börja te sig 
obetydlig eller löjlig. De bestämmer sig för att glömma alltsammans, låta 
udda vara jämnt. 2. Förhindrar uppkomsten av en mer djupgående. Om det 
fortfarande finns en konflikt mellan eleverna kan de båda muntligt eller 
skriftligt ge två eller tre förslag till hur konflikten skulle kunna lösas. 
Tillsammans med läraren eller någon annan medlare, går man igenom 
förslagen och försöker komma fram till någon lösning som båda parter kan 
acceptera. När de enats får de försöka realisera den. Om det fungerar är allt 
bra, i annat fall upprepa processen. Så småningom resulterar detta i att båda 
parter är nöjda. Ingen vinnare och ingen förlorare.  

• Kommunikation och rådgivning är ett bidrag till den stödjande disciplinen. 
Den kan erbjuda på olika sätt, t.ex. verbal förstärkning, aktivt lyssnande, 
kongruent kommunikation (likformig), ett språkbruk som ger uttryck för 
accepterande, positiv problemlösning, värderande omdömen och uppriktighet. 
(Charles 1984, s. 288) 

 
Verbal förstärkning: Ord röstlägen som eleverna uppfattar som 
belöning. ”Bra, fint, utmärkt, tack!” etc. 
Aktivt lyssnande: Att hjälpa eleven att uttrycka vad de känner, utan att 
man avger några värderande omdömen om det. Läraren bara nickar och 
säger: ”uhum”, ”fortsätt” Läraren kan också reflektera sina känslor och 
åsikter som eleven ger uttryck för: ”Jag förstår att du är upprörd”. 
Används vid gruppdiskussioner eller på tu man hand. Metoden används 
inte för att komma tillrätta med dåligt uppförande under lektionen, 
eftersom den kräver alltför mycket tid och stör de andra eleverna i deras 
arbete. 
Kongruent kommunikation: En process som innebär att läraren anpassar 
sitt språk till de krav som situationen ställer. Uttrycker sig på ett sådant 
sätt att han angriper situationen i stället för att angripa elevens karaktär.  
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Läraren använder ett lakoniskt språkbruk (ordknapp), kort och koncist, 
när eleven måste förmås att upphöra med sitt beteende omedelbart. Med 
några få ord instruerar läraren hur denne ska bete sig 
Positiv problemlösning: Används i gruppdiskussioner. Konstaterar att ett 
problem föreligger och eleverna får sedan ge olika förslag, alltid positiva, 
till hur problemet ska kunna lösas. Läraren bidrar inte med förslag, utan 
leder diskussionen. 
Värderande omdömen: Eleverna får avge dessa för att tvingas ta 
ställning till om deras uppförande medför vad de önskar eller ej. Syftet är 
att förmå dem att göra bättre val vilka ger dem framgång. Används under 
lektionstid. Många anser att det är för tidskrävande och störande och 
föredrar att använda den i diskussioner eller i samtal på tu man hand. 
Uppriktighet: Säga som det är, men man bör använda det med förstånd. 
Läraren klargör i tydliga ordalag den faktiska situationen, men utan att 
använda sig av ett stötande eller sårande språk. (Charles 1984, s. 289-
290) 

 
2.4.3.7 Regler 
 
När elever bryter mot fastställda regler väljer de att uppföra sig illa och man 
måste då som lärare tillrättavisa. Konfrontation under lektionstid är inte att 
rekommendera, då den stör eller stoppar den normala undervisningen och 
inlärningsprocessen. Det leder oftast till en maktkamp där den ene eller andre är 
dömd att förlora. För eleven är det förolämpande att förlora och för läraren 
katastrofalt. En konfrontation bör ske i två steg.  
• Först tar man itu med det dåliga uppförandet genom att vara bestämd, ge 

löften inga hot. T.ex. ”Vi slåss inte. Sitt ner tills ni lugnat ner er.” 
• Senare har man ett privat samtal där man talar om vad man anser om 

uppförandet och lägga upp riktlinjer för framtida åtgärder och tala om hur de 
skall bete sig för at uppföra sig ordentligt.  

Det man ska göra är framkalla naturliga konsekvenser som är kopplade till regler. 
Alla vet i förväg vilka de är. Om en elev väljer att uppföra sig illa framkallar 
läraren omedelbart konsekvenserna. Läraren straffar inte, utan det är eleven själv 
som väljer genom sitt uppförande. En konsekvent uppföljning är nödvändig. 
Eleven måste veta att ett brott mot reglerna medför en negativ konsekvens varje 
gång. Om man som lärare inte är konsekvent, visar man istället att det tolereras. 
(Charles 1984) 
 
2.4.4 Förebyggande konflikthantering  
 
Stensmo (1997) skriver att för att gott lärande ska finnas är det viktigt med en 
trygg och säker klassrumsmiljö, eftersom trygghet och säkerhet är grundläggande 
mänskliga behov. Den trygga och säkra klassrumsmiljön måste ge utrymme för 
risktagande. Eleverna måste tillåtas göra misstag utan att deras självkänsla hotas. 
Carlander (1990) nämner detta och skriver att man måste låta barn tala om sina 
känslor och ge dem möjlighet att visa rädsla, besvikelse och ilska. Wahlström 
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(1996) tar upp detta när hon skriver att när man arbetar med barn måste man vara 
klar över att barnet bör få visa sina känslor, men inte alltid få sin vilja igenom. 
 
Vill man påverka en människa på djupet säger Carlander (1990) att då ska man 
försöka påverka personens självkänsla. Då kommer vanligen attityder, 
värderingar, beteende och roller att kunna påverkas, för jaget styr hela 
utvecklingen av individens uppfattning om sig själv och sin sociala omvärld. Det 
kan vara svårt att påverka, men kan göras möjligt om man skapar en situation där 
det finns mycket trygghet och där individen inte behöver känna sig hotad. Enligt 
Stensmo (1997) får man en positiv självbild när man möter framgångar och 
uppmuntran. Wahlström (1996) menar att en förutsättning för att barn och 
ungdomar skall få en tolerant människosyn måste de först och främst acceptera 
sig själva. De som har en sund självkänsla och är medveten om sina unika 
egenskaper upplever inte avvikande åsikter som hotfulla. 
 
När man arbetar med konflikter är det viktigt att eleverna har fått möjlighet att 
utveckla förmågan till ömsesidigt tänkande. Det är bra om eleverna lär sig att 
försöka förstå andra och leva sig in i andras situation, men också att lära sig att 
ge självständiga omdömen om andra människor som är olika eller inte tillhör 
samma grupp eller ras som man själv. Om dessa förutsättningar finns brukar 
själva konfliktlösningen ske spontant och finna sina egna vägar. (Carlander 1990) 
 
I skolan förekommer ofta en inbördes konkurrens som begränsar utrymmet för 
socialt stöd i form av uppskattning och uppmuntran. Om olika grupper/klasser 
arbetade med en gemensam målsättning som accepterades av alla kunde 
gruppens medlemmar bli ett stöd för varandra. (Ellmin 1985)  
 
Att ha byggt upp en tillit i gruppen och för sin ledare är mycket viktigt för att en 
bearbetning av konflikt ska kunna ske. Den viktigaste tilliten är den som ledaren 
inger för en grupp. Den vuxne skall ärligt kunna säga vad han/hon anser och 
försöka leva efter sin övertygelse. Om ett barn litar på och tycker om en vuxen 
identifierar de sig omedvetet eller medvetet med de värderingar som den vuxne 
har och så småningom tar barnet dem till sig som sina egna värderingar. 
(Carlander 1990) Stensmo (1997) skriver om detta och talar även om positiva 
attityder som upprätthåller god moral. Om läraren tycker om sitt arbete, är positiv 
och entusiastisk smittar det av sig på klassen. Läraren blir som en modell för sina 
elever. Om positiv attityd finns i ett klassrum har eleverna det lättare att ta till sig 
konstruktiv kritik.  
 
Enligt Bergem (2000) så försvagas eller förstärks en elevs tillit till sin lärare 
beroende på de erfarenheter eleven gör i mötet med läraren. Det behöver inte 
vara genom våra ord, utan det kan vara genom lärarens attityd, blick eller tonfall. 
När det gäller auktoritet och makt måste en lärare vara medveten om de 
möjligheter och risker detta medför. Läraren skall vara tjänare, aldrig herre. Detta 
betyder att läraren hela tiden måste fråga sig hur han kan och bör använda sin 
position och auktoritet för att hjälpa eleverna att förverkliga sig själva och 
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utveckla sina förmågor och möjligheter. Carlander (1990) har utvecklat några 
frågor som belyser detta: 
• Hur behandlar jag barnen i gruppen? Som värdefulla, tänkande och kännande 

varelser eller som besvärliga, onödiga individer som mest är i vägen och som 
borde lära sig lyda bättre? 

• Tar jag tillräckligt tillvara barnens känslor, behov och intressen i gruppen? 
• Litar jag på barnen i gruppen? Har jag förtroende för dem? Eller misstänker 

jag dem lätt? 
• Har jag kontakt med det enskilda barnet i gruppen eller är det något eller 

några jag saknar kontakt med? 
• Har barnen förtroende för mig och visar de mig hänsyn? Vad beror det på att 

de gör så? Vad ska jag göra för att förbättra relationerna till barnen? (s. 49) 
 
Elevers klassrumsmoral underlättas om de får utmaningar och ett större ansvar. 
Utmaningar kan vara förhandlingar om ökat ansvarstagande, att leda grupper och 
verksamheter, att ge kamratstöd, att vara talesman för kamrater eller en hel klass 
eller att representera klassen och skolan i olika politiska sammanhang. (Stensmo 
1997) Genom att i högre utsträckning låta eleverna ta del av planering och styra 
innehållet, efter mognad och förutsättningar, kan man förebygga konflikter. En 
förutsättning för att medinflytande och medansvar ska bli verklighet är att läraren 
ger viktig och riktig information. (Ellmin 1985)  
 
Wahlström (1996) skriver att det är viktigt att lyssna på rätt sätt. Det är lätt att få 
ett dubbelt budskap genom att kroppen uttrycker en sak och orden en annan. 
Barn är mycket lyhörda och låter sig inte luras. 
 
”Om någon säger till oss att hon lyssnar, men har kroppen vänd åt andra hållet 
och fötterna på väg bort, då fattar vi oss mycket kort, om vi över huvud taget 
börjar prata.” (s. 90)  
 
Det är viktigt att lyssna aktivt. Det innebär att lyssna på signaler och låta den 
andre vara huvudpersonen. Man ska inte avbryta för att berätta om liknande 
händelser i vårt eget liv. Inte heller ta över samtalet, utan visa med hela vårt jag 
att vi lyssnar och det betyder en öppen kroppshållning och ögonkontakt. Korta 
inpass ska endast göras för att uppmuntra och hjälpa den andra personen att 
fortsätta. (Wahlström 1996) 
 
Eftersom en konfliktanledning kan ligga i lärarens oförmåga att tåla kritik, att bli 
ifrågasatt, måste elever känna att de kan framföra kritik utan att råka illa ut. 
Eleverna måste lära sig ta ansvar för att kritik framförs på ett konstruktivt och 
nyanserat sätt. Hur kritik och missnöje framförs bör lärare och elever vara 
överens om och ha diskuterat fram i ett tidigt skede. (Ellmin 1985)  
 
Som lärare bör man ha en realistisk bedömning i vad som accepteras och inte 
accepteras av eleverna. Man bör ha fasta toleransmönster för stim, buller, rörelse 
och prat. Regler för verksamheten och uppförande sätts upp tillsammans med 
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eleverna. Läraren bör ha fem eller sex regler som är förutbestämda och som inte 
är förhandlingsbara. Dessa förklaras tydligt för barnen så att de förstår att de är 
nödvändiga för deras trivsel och kunskapsinhämtande. Positiva konsekvenser 
med regeluppsättningen är att eleven förstår vilka trevliga saker som väntar om 
de följer reglerna och de bör tas upp först. Negativa konsekvenser med 
regeluppsättningen är att det innebär obehagliga saker som inträffar om eleven 
bryter mot reglerna. De måste vara rimliga och humana, men sådant som 
eleverna inte tycker om. Det är inte läraren som belönar eller bestraffar, utan 
eleverna själva. De väljer genom sitt beteende. Lärarens uppgift blir att utdela det 
som eleven valt. (Charles 1984) 
 
2.4.5 Konkreta förslag vid förebyggande konflikthantering 
 
Carlander (1990) skriver att man vid förebyggande konflikthantering kan man 
använda sig av rollspel, gruppsamtal, diskussion och övningar där barnen tränas i 
att identifiera sig med olika personer. 
  
Rollspel kan enligt Ellmin (1985) vara på sånt sätt att eleverna får möta tre olika 
angrepp på tre olika sätt: 
• genom att se till det gemensamma, inte till orsaken, och utan personangrepp, 
• genom att undanflykter eller flykt, 
• genom att ge igen med våld, dvs. personangrepp. 
På detta sätt får man eleverna att försöka komma fram till hur man bäst löser en 
konflikt. (Undersökningen ”Att lära sig lösa konflikter”, Iselau 1978 i Ellmin 
1985) 
 
Debatt 
Ett annat sätt kan vara då eleverna får sätta sig in i oförenliga synpunkter och 
finna att båda sidor kan ha rätt eller att ingen egentligen har det. De får en 
konkret upplevelse av hur andra tänker och känner. Det kan göras enligt följande: 
• Halva klassen samlar uppgifter om jordbruksbefolkningen i en trakt och om 

hur de är beroende av att mark, vatten och luft inte förorenas. 
• Den andra halvan av klassen studerar industrin i området och samlar 

argument för fortsatt industriell utveckling i området.  
• Efter bearbetning får diskussion bryta ut. De framlägger sina synpunkter och 

bemöter andras osv. (Johnson & Johnson, Smith & Johnson i Ellmin 1985) 
 
Diskussion 
Man kan förebygga konflikter genom att arbeta med små- och storskaliga 
konflikter och se dess samband. Genom att prata om vardagskonflikter kan man 
att belysa internationella aspekter. Detta kan i sin tur kanske leda till att eleverna 
mer konkret börjar att göra något i ett litet globalt perspektiv för att bidra till 
kampen för ett fredligare och mänskligare värld: 
 
1. Morgonbrådskakonflikter; en familjs situation på morgonen med bestyren 

att hinna till jobbet. Internationell aspekt: Ge alla livsrum. 
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2. Prylkonflikter; barn som vill ha och ha, vare sig de behöver saker eller ej. 
”Alla andra har det”. Konsumtionsdraken. Föräldrar köper sig tid. 
Internationell aspekt: Överkonsumtion i vissa länder. 

3. Mobbning p.g.a. annorlunda klädsel, språk, kulturmönster. Internationell 
aspekt: Konflikt mellan folkgrupper, ras- och religionskrig, politiskt olika 
ideologier. Se det positiva i det annorlunda. 

4. Konflikt p.g.a. otydliga vuxenmodeller. Vuxna begär att barn verbalt ska 
formulera och lösa konflikter fredligt men glömmer att själva utgöra exempel 
på detta. 

5. Slit- och slängattityden; ett resursslöseri som leder till ”resurskrig”. 
Internationell aspekt: Stater ockuperas för att man vill ha/behöver deras 
råvaror som man själv inte har och inte vill/har råd att köpa. 

6. Miljöförstöring till vardags. Internationell aspekt: Sämre 
försörjningsmöjligheter i världen, svält orsaker konflikter. 

7. Skapa positiva umgängesformar genom att ta fram positiva omdömen om 
andra lika ofta eller oftare än kritik. Internationell aspekt: Bättre 
förhandlingsklimat. (Samarbetsprojekt ”Fredsundervisningen i skolan”, FN, 
Rädda Barnen och Röda Korset 1985 i Ellmin 1985, s. 153-154) 
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3. Uppläggning och genomförande 
 
3.1 Metod 
 
Mitt arbete är en kvalitativ studie med en teoretisk och en empirisk del.  
I min litteraturstudie har jag sökt fakta som beskriver och svarar på frågorna: 
• Vad är en konflikt? 
• Vilka orsaker till konflikter kan finnas mellan lärare och elev i klassrummet? 
• Hur kan man förebygga och hantera konflikter i klassrummet mellan lärare 

och elever? 
Den empiriska studien jag har gjort består av 2 intervjuer av lärare och korta 
berättelser skrivna av 62 elever.  
 
3.2 Urval           
 
Intervjuerna valde jag att utföra på den skola jag gjorde min slutpraktik under 
våren 2002. Skolan är en ”traditionell” högstadieskola i nordöstra delen av 
Götaland i Sverige. Skolan har ca 450 elever. 
I samråd med de två lärarna jag intervjuat valde vi ut de klasser de själva bedrev 
undervisning i. Vi valde de klasser som bäst passade schemat för den dagen jag 
var där, en 7:a, en 8:a och två 9:or. Det var totalt 62 elever som deltog i 
undersökningen. 
Lärare 1 och 2 var båda lärare för 7:an och 8:an. Lärare 1 var lärare för alla fyra 
klasserna. Jag har själv undervisat dessa elever under min praktik. 
 
3.3 Litteratur 
 
Den litteratur jag valt är sådan som handlar om konflikter över lag och i skolan, 
och böcker där de definierar konflikter. 
 
3.4 Intervjuer 
 
Jag valde att intervjua två stycken lärare.  
• Lärare 1 har arbetat i över tjugo år som högstadielärare. Hon var min 

handledare under nio veckor. Jag kände att jag ville ha lite mer 
bakgrundsfakta och kanske få förklarat för mig hur hon tänkte när hon 
agerade i konfliktsituationer.  

• Lärare 2 är utbildad till gymnasielärare och tjänstgör nu sitt första år som 
färdigutbildad lärare på denna skola. Eftersom hon var relativt ny som lärare 
kände jag att hon kanske hade några nya idéer när det gällde konflikhantering 
mellan lärare och elev, i förhållande till andra ”traditionella” lärare på samma 
skola.  
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Intervjuerna är inte inspelade på kassettband, vilket medförde att jag fick skriva 
ner allt de sade. Jag valde att inte ha alltför många frågor, utan kände att de 
skulle få berätta vad de hade på hjärtat allt eftersom de kom på vad de ville säga.                
Jag intervjuade dem en och en under samma dag, med några lektioners 
mellanrum. Vi satt i ett tyst och väl avgränsat rum, fritt från insyn och störande 
moment. Varje intervju tog ca 1 timma. 
 
Jag ville ha svar på följande frågor: 
1. Vilka situationer ger upphov till konflikter i klassrummet? 
2. Hur hanterar du situationen? 
 
3.5 Elevernas berättelser 
 
När jag träffade respektive klass förklarade jag varför jag var där igen. Jag 
förklarade att jag ville ha deras hjälp genom att de skulle skriva ner en situation 
då de hade hamnat i en konflikt med en lärare. Det behövde inte vara nyligen, 
utan det kunde ha inträffat när som helst under deras grundskoletid. Om de inte 
kom på någon konflikt de själva hade deltagit i, kunde de skriva ner någon 
konflikt de hade sett som gällde någon annan elev. Jag delade ut linjerade A4-
papper som de kunde skriva ner sin berättelse på och skrev sedan upp uppgiften 
på tavlan. De fick hela lektionen på sig. 
Uppgiften löd så här: 
 
”Berätta om en situation då du hamnade i en konflikt med en lärare.” 
 
Det jag ville ha ut av denna del av undersökningen var om eleverna var medvetna 
om vad en konflikt var för något. Vad de ansåg att en konflikt innebar. 
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4. Resultat 
 
4.1 Resultat från intervjuerna 
 
Jag har valt att redovisa resultatet från intervjuerna som en sammanfattande, 
löpande text under de frågeställningar som användes under intervjuerna. 
 
Lärare 1 -  
Vilka situationer ger upphov till konflikter i klassrummet? 
 
Denna lärare säger att hon inte är någon person som hamnar i konflikter med 
elever. Konflikter får man inte för att eleven har glömt en penna, sitt material etc. 
De löser hon på något sätt.  
Svordomar eller liknande är däremot något man snabbt måste säga till om. 
Hon pressar aldrig en elev inför andra, det är som att be om en konflikt.  
 
Hon anser att man inte alltid kan ha konflikter, för då lyssnar inte eleverna när 
det väl gäller. När det väl blir konflikter och hon ryter till, vet eleverna att det är 
allvar.  
 
Ofta kan det bli så att man är dum mot en elev när man går in som domare och 
försöker försvara en annan elev.  
Men man ska inte heller vara en mes, utan man ska ställa krav, som då i sin tur 
kan leda till konflikter.  
 
När det väl blir en konflikt så är det för att hon har blivit besviken på en elev för 
att den svikit hennes förtroende. Elev har kanske fått en andra chans och inte 
tagit den och det tyder bara på att det finns brister någonstans. Det uppträder en 
ny relation mellan henne och eleven. Hon tänder till snabbare och tål ingenting. 
Hon kan säga: ”Men sitt där! Gör som jag säger!” Det spelar ingen roll om det 
svider, för eleven missbrukade hennes förtroende och eleven måste kämpa för att 
få det tillbaka. 
 
Hon uppskattar att i de fall då konflikter är aktuellt rent allmänt på skolan, så är 
det i 50 procent av fallen för att eleven blivit missförstådd eller ej hörd, och 
konflikten är då ofta bristande respekt från lärarens sida 
 
Hur hanterar du situationen? 
 
Läraren säger att hon nog är en person som omedvetet försöker förebygga 
konflikter med sitt sätt att vara, t.ex. lyssna på elever eller åtminstone försöka 
lyssna på eleven. Hon säger att hon respekterar eleverna och gör det nog 
medvetet också, det gör inte alla lärare.  
Konflikträdd är hon inte, inte alls, utan hon tror att man bör undvika konflikter. 
Hon vill inte ha konflikter och tycker det är onödigt. Man undviker konflikter om 
man lyssnar på eleverna. 
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Fortsatt så känner hon sig inte utnyttjad för att hon är hygglig mot eleverna. 
Huvudsaken är att man inte känner sig utnyttjad. Det gäller att vara mänsklig. 
 
Som vuxen måste man ta tag i saker ibland för att konflikter ska lösas. Något så 
enkelt som att lärarna pratar med varandra. Det är inte alla som gör det, utan 
anser att det är inte deras arbete. 
 
Grunden är helt enkelt att respektera och lyssna på eleven. Låta eleven säga sitt 
först.  
Hon ger alltid eleven en chans när hon ber om tystnad.  
För att hon ska bli arg och visa det för eleverna, måste hon i grunden vara 
irriterad. Ibland är toleransnivån hög, ibland låg. Eleverna ser det. 
 
Ibland kan eleven vara oskyldig. Man bör tänka på att det som hänt kan vara helt 
oskyldigt och man måste som lärare tänka på att inte döma för snabbt.  
Det är väldigt viktigt att läraren ber om ursäkt vid en konflikt, om det nu skulle 
visa sig att läraren har varit orsaken till konflikten. 
 
Vanliga lösningar när elever inte är tysta eller skärper sig kan vara att flytta på 
dem, dra isär bänkar, tala med eleven efter lektion. T.ex. ”Nästa gång du gör så 
får du sitta framme vid mig.” Förhoppningsvis är det avskräckande. 
Om det uppstår svårare konflikter i stor del av klassen är det ingen idé att 
fortsätta undervisa, utan man får bryta upp och inleda samtal med klassen istället, 
och ta reda på orsaken till tumultet. Detta gör man ett par lektioner tills man 
känner att man har kommit fram till en lösning eller försök till lösning. 
 
Om det är någonting som läraren vill säga till om, pratar hon med eleven efter 
lektionen eller utanför klassrummet. Hon utsätter aldrig ett barn för tillsägelser 
inför andra, utan tar det sedan. Vid akut situation, svordomar eller liknade säger 
hon till med en gång. Som lärare har man en uppfostrande roll i skolan, där 
skolans värdegrund måste synas i ens handlande med eleverna.. 
 
Praktiska förebyggande åtgärder i klassrummet kan vara att: 
• läraren har kopior från den bok som ska använda, så eleven ska ”slippa” går 

till skåpet och hämta. 
• läraren tar med sig pennor till de elever som inte har med sig. 
• läraren ser till att hon slipper lämna klassrummet, vilket kan medföra 

incidenter och som ofta kan leda till konflikter. 
 
Det gäller att tänka i förväg och ligga steget före för att undvika konflikter. Det 
är bra om man innan lektionen ställer sig frågan: ”Vilka elever kommer jag att 
möta?”  
 
 

38 



Lärare 2 –  
Vilka situationer ger upphov till konflikter i klassrummet? 
 
Hon nämner att det är när eleverna inte har med sig sitt material, när de inte 
kommer i tid, när de inte är uppmärksamma och lyssnar, och när de stör under 
lektionerna genom att prata när de inte ska. En annan sak kan vara att hon 
påpekar att någon elev inte arbetar med sin uppgift. Hon säger att de inte tål det 
och att de antagligen känner sig kränkta.  
 
Missförstånd från lärarens och elevens sida är ofta orsaken till konflikter. Ett 
exempel på det är när eleverna tror att hon är arg fast hon inte är det. 
 
Vidare så tar hon upp att eleverna ständigt kommenterar vad hon och de andra 
eleverna säger. De förstår inte att det är störande. Hon försöker säga till att om 
man gör på det viset så visar man ingen respekt. 
 
Hon har ett stort problem med att eleverna hela tiden tjatar om att de inte 
begriper vad hon sagt efter en genomgång och hon känner sig oerhört provocerad 
av det. Enligt henne så har hon gett klara instruktioner. Hon uppfattar det som att 
de inte förstår att om de pratar om annat när hon har genomgång så har de inte 
lyssnat och kan då inte ha förstått vad de ska göra. Eleverna säger till henne att 
hon inte gett klara instruktioner, de har ju inte fattat.  
 
Hon talar även om de extrema eleverna som inte lyssnar på några tillsägelser. De 
struntar helt enkelt i det. 
 
Hur hanterar du situationen? 
 
Om eleven inte är i tid, inte har med sig material eller nåt liknande så påminner 
hon dem för att de ska kunna reda ut sin situation. Hon pekar aldrig ut en person 
utan tar det till allmän diskussion och tar då upp studieteknik, läxor, komma i tid, 
ha med sig materialet etc. 
Hon säger att hon försöker peppa halvstruliga elever, ”Kom igen, du kan!” Man 
ska aldrig skälla, utan tala enskilt med dem eller gå väldigt lugnt tillväga och låta 
dem förklara sig. 
 
Stör de när de kommer in och är sena kollar hon på klockan, säger: ”Hej!” Ofta 
ber de självmant om ursäkt.  Hon säger: ”Varsågod och sitt ner”.  
Kommer de för sent någon minut är det inget att bry sig om, men kommer de 
mycket för sent, tar hon upp det med eleven efteråt. Hon ger dem tips, och en del 
elever hjälper det på.  
Med andra elever så är det fler saker. Det blir som en kedja av saker, som att 
komma för sent, ej ha material med sig osv. Ofta är det symptom på något annat. 
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Hon berättar att om det inte hjälper när hon upprepade gånger har sagt till att de 
ska lugna ner sig och lyssna, så blir hon arg och höjer rösten, tar i och säger: ”Nu 
får ni skärpa till er!” 
Om tillsägelsen inte hjälper så placerar hon om eleverna som stör i den mån det 
är möjligt. I värre fall krävs det en extrem åtgärd och då drar hon isär bänkarna så 
att de sitter en och en och placerar klassen efter klasslistan. 
Någon gång när de har stört berättar hon att hon demonstrativt satt sig ner och 
tyst väntat ut dem eller pratat med en lägre röst. 
När det gäller enskilda elever så pratar hon med dem efter lektionen. Om det inte 
hjälper så för hon vidare det till mentorn. Ofta är det så här med eleven och 
konflikten inte visar sig enbart hos henne utan är ett genomgående och större 
problem eleven har hos alla lärare. Hon berättar att hon inte kan lösa det här själv 
utan skolan måste ta till andra lösningar. Problemet måste utredas. Vad är det 
som gör att eleven inte kan koncentrera sig? Eleven behöver få hjälp, kanske en 
mindre grupp, en stödperson, en elevassistent eller nåt liknande. 
 
Mer och mer försöker hon förebygga missförstånd genom att i lugn och ro, innan 
hon börjar med en genomgång, skriva på tavlan vad som skall göras. Hon delar 
upp momenten stegvis och går sedan igenom dem muntligt plus att de får det 
skriftligt på ett papper. Eftersom hon är utbildad gymnasielärare är hon inte van 
att vara så noggrann. Hon berättar att hon i början var lite frustrerad över att hon 
skulle behöva göra instruktioner på ett så detaljerat sätt. Men hon har upptäckt att 
det inte kostar så mycket, det är bara att göra det och så flyter det på mycket 
bättre med eleverna. 
 
Hon har funderat mycket på hur man skulle kunna förebygga den sociala 
situationen i klassrummet. Det beror mycket på hur ofta man träffar eleverna. 
Har man en kontinuitet och träffar eleverna ofta får man snabbare kontakt med 
dem, och kommer förhoppningsvis bättre överens med dem. Träffar man dem 
bara en gång i veckan har de taggarna utåt med en gång. 
 
Musik är något som hon skulle vilja testa att börja dagen med. Den fångar 
förhoppningsvis upp eleven och lugnar ner dem. Hon skulle även vilja bjuda dem 
på något ät- och drickbart när de startar dagen, eftersom inte alla äter frukost nu 
för tiden. Hon säger att det hela känns om ett önsketänkande, för personligen har 
hon inte de resurserna. 
De som har eleverna första lektionen skulle kunna ha en samling varje dag med 
lite avkoppling. Eleverna är väldigt trötta. Hon skulle vilja att klassrummet är en 
trevlig och mysig miljö, och hon skulle vilja göra något annorlunda för att främja 
det inre. Man skulle behöva ha ett eget klassrum, så att man skulle kunna låta det 
stå så. Just nu delar hon sitt klassrum med två andra lärare och de tänker inte på 
samma sätt som hon.  
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4.1.1 Analys och jämförelse av lärarnas svar 
 
Lärare 1 har den inställningen till konflikter att man omedvetet eller mer 
medvetet kan förebygga konflikter med sitt sätt att vara. Grunden ligger i att 
respektera och lyssna på eleverna. Hon anser att konflikter får man inte för att 
eleven glömt sitt material, det kan man alltid lösa på något sätt. Hon anser att 
man bör undvika konflikter.  
 
Lärare 2 går mer till attack och ser konflikter i det mesta, som när eleven inte har 
med sig sitt material, inte kommer i tid, när de inte är uppmärksamma och 
lyssnar, när de stör under lektionerna genom prat, när hon påpekar att en elev inte 
arbetar, missförstånd, kommentarer från elever, när elever inte begriper 
genomgång eller de som inte lyssnar på tillsägelser. 
 
Lärare 1 har inga onödiga konflikter utan går till attack när det väl gäller och det 
för att eleverna skall förstå när hon menar allvar. Det kan vara när en elev 
missbrukat hennes förtroende eller när hon upprepade gånger sagt ifrån vid allför 
hög volym i klassrummet och eleven inte lyssnar på henne. Hon kan då flytta isär 
bänkarna eller hota med att de ska få sitta framme hos henne om det upprepas. Är 
det någon elev som bär sig illa åt utsätter hon inte eleven för en djupare 
diskussion inför resten av klassen, utan pratar med eleven efter lektionen eller 
utanför klassrummet. Vid svårare konflikter som rör hela klassen bryter hon 
undervisningen och inleder samtal i storgrupp.  
 
Lärare 2 gör något liknande. Hon försöker påminna eleven vid sen ankomst om 
situation. Hon pekar aldrig ut en elev utan tar det till allmän diskussion och tar då 
upp studieteknik, läxor, komma i tid, ha med sig material etc. Hon försöker 
peppa halvstruliga elever genom att lugnt prata med dem och låta dem förklara 
sig. När hon vid upprepade gånger sagt ifrån och elever inte lyssnar, agerar hon 
med ilska och ryter till. I extrema fall när tillsägelse inte hjälper, flyttar hon isär 
allas bänkar och placerar eleverna efter klasslista, en och en. Hon kan även 
demonstrativt sätta sig ner och invänta eleverna när de stojar alltför mycket. 
Enskilda elever pratar hon med efter lektionen och om det inte hjälper tar hon 
upp det med mentorn för klassen. 
 
Förebyggande av konflikter anser lärare 1 är att innan lektionens början tänka på 
vilka elever hon skall möta. Hon kan kopiera ur lärobok för att elev skall slippa 
gå till sitt skåp och hämta sin bok, ha med sig extra pennor och under lektionen 
försöker undvika att lämna klassrummet. Det lärare 2 tog upp var att hon 
förebygger missförstånd genom att i lugn och ro skriva instruktioner stegvis på 
tavlan, dela ut papper med utförligare instruktioner och tar även det hela 
muntligt. 
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4.2 Resultat från elevernas berättelser 
 
En del av eleverna visste inte riktigt vad en konflikt var, och skrev det de trodde 
var en konflikt. En del visste inte om de hade varit i någon konflikt och valde att 
inte skriva något. De är inte med i undersökningen. 
Jag har valt att kortfattat sammanfatta och ställa upp elevernas berättelser i form 
av kategorier efter de orsaker som har kommit upp genom deras berättelser. 
Beroende på vad som kommit upp i de olika klasserna har jag har delat in dem i: 
• Respektlöshet 
• Tillsägelser 
• Felriktad tillsägelse 
• Undvikande av konflikt 
 
Under varje kategori har jag beskrivit vad berättelserna handlar om, i form av 
underrubrik och ev. sammanfattning. Vid flera av underrubrikerna är det några 
elever som har berättat om samma händelse eller liknade. En del elever skriver 
om flera situationer där de har hamnat i en konflikt med en lärare. Därför avviker 
antalet berättelser och situationer med antalet elever. För att tydliggöra antalet 
situationer vid varje klass, underrubrik och kategori finns antalet högst upp innan 
presentationen, inom parentesen eller direkt efter kategorin. Längst ner under 
varje kategori ger jag ett exempel på någon av berättelserna. Namnen i 
berättelserna är fingerade.  
 
Uppgift: Berätta om en situation då du hamnade i en konflikt med en lärare. 
 
7:an – totalt 20 situationer 
 
Respektlöshet 
1.  Vrede - Lärare arg på elev för inte gjort det läraren ville. (1) 
2.  Hårdhänta lärare - Lärare som tar tag i elevens arm eller hår. (1) 
3.   Lärare misstror elever - Lärare tror inte att eleven gjort läxan. (1) 
4.  Lärare lyssnade inte på eleven - Sen ankomst p.g.a. elevrådsmöte. Eleven fick  
 kvarsittning. Läraren håller för hårt på sina principer och  
     går inte utanför ramarna och reglerna och ser till individen istället. (1) 
5.   Lärare som ej håller tystnadsplikt - Pratar med klassen fast elev bad läraren vara  
      tyst om det inträffade. (1) 
6.   Lärare rättat prov orättvist - Beskyller elev för att vara likadan. (1) 
7.   Hårda ord, mellan lärare/elev - Elev skickad till kurator, blev satt i spec.grupp. (1) 
8.   Dålig planering /kommunikation mellan lärare, ej konsekvent handlande från  
      skolans sida - Elever får inte ledigt från lektion för att hinna till annan lektion utomhus. 
    Andra elever fick ta ledigt.  (2) 
 
Nio situationer beskrivna. 
 
Exempel: 
”I 6:an när vi hade cykeldag så cyklade jag med min kompis Otto.  
Det var en massor av olika stationer som man skulle stanna på. Men vi hoppade över en lärare 
som heter Alice.  Sedan stannade vi för att Otto  fick ont i ryggen och vände.  

42 



När vi kom tillbaka så kom Alice och sa att vi hade skrikit åt henne och sagt en massor av saker, 
som vi inte gjort. Då sa jag: ”Dra åt helvete din jävla tjockis”. Då sa hon: ”Nu håller du käften 
ungdjävul.” Då sa jag: ”Din jävla fitta”, och så gick jag.  
Sen så fick jag och min kompis gå till våran lustiga rektor. Hon sa att jag borde uppföra mig 
och tänka på min attityd mot lärare. Då sa jag att jag uppförde mig mot andra som dom 
uppförde sig mot mig.  Alice  sa sen att hon hade försökt att tala vänligt med mig när jag fått ett 
utbrott och nästan börjat slå henne. Sen fick jag gå i en specialgrupp och prata med kurator 
och massor.”  
 
Tillsägelser vid regler/bestämmelser som inte efterföljs 
1.  Stört i klassrummet - Fick tillsägelse. (1) 
2.  Slagit en annan elev - Fick tillägelse. (1) 
3.  Svordom - Skickad till kuratorn. (1) 
4.  Datasalsregler som ej följdes - Utskickad av lärare. (1) 
 
Fyra situationer beskrivna. 
 
Exempel: 
”Jag är osams med Data-Sven för att ja sa till han att ja har inga pengar så ja kan inte köpa 
något. O Sven säjer gå ut ändå. Senare sa ja att varför får alla andra sitta o vara här inne då 
och då sa Sven ingenting. O Sven säger till mig att ja är käftig.  
Men det började med att ja, Kalle, Nilsson och Roger körde dator där inne och man får bara 
kolla på en person med den som har hyrt dator och jag kolla på Rogers dator när han körde.  
Och Kalle kolla på Nilsson när han körde. Och så råkade jag kolla över på Kalle och Nilsson 
dator. O Sven säjer du lurade mig du sa att du skulle kolla på Rogers dator. aaaaaa o Nilsson 
säjer: a men han får ju kolla var han vill. Sven säjer: ut här ifrån och Nilsson får tillbaks 
pengarna och så får vi gå. O ja o Nilsson får inte va i IT. Gubbe!!!!!!!” 
 
Felriktad tillsägelse 
1.  En elev får skulden när det är fler som har stört lektionen. (1) 
2.  Missförstånd - Bestraffade två istället för en elev. (1) 
3.  Missförstånd - Fel elev tillsagd, orättvist behandlad. (1) 
 
Två situationer beskrivna. 
 
Exempel: 
”Jag hade hyrt ”dator 3”. Vid uppstarten såg jag en ny ikon på skrivbordet, ikonen föreställde 
en mun. Jag brydde mig inte om det och använde datorn i 30 minuter och gick sedan till 
religionslektionen i datasalen som följde efter rasten.  
Under lektionen kom IT-pedagogen in i datasalen och hämtade mig och påstod att jag varit inne 
på x-rated-sidor och installerat ett x-rated sidor och installerat ett x-rated-program  på datorn. 
Sedan skulle jag röjt undan en del bevis efter mig, tömt temp. katalogen. Fick ingen chans att 
förklara mig! 
Bevis som talar emot att jag är skyldig: Jag kan röja fler bevis. Skulle inte våga göra något 
sådant där eftersom alla datorer runt mig var bokade, alla tre anställda var där, 
övervakningskameran var riktad mot mig. 
Han pratade inte ens med personen som hade datorn innan mig. Han hävdar fortfarande att jag 
är skyldig. Efter händelsen ringde jag mamma, min mamma ringde min mentor. Mentorn 
pratade med mig och IT-pedagogen en i sänder. Han frågade om jag kände att jag blivit 
orättvist behandlad. Ja, svarade jag. Jag fick ingen ursäkt.  
Läget är nu ca 3 månader efter händelsen en aning spänd mellan oss.” 
 
Undvikande av konflikt  
1. Elever känner rädsla - Auktoritär lärare. (2) 
2.  Elev tyst - Om man tar upp det blir konflikten bara värre. (1) 
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3.  Elev vill inte starta konflikt - onödigt. (1) 
 
Fyra situationer beskrivna. 
 
Exempel: 
"Min lärare tyckte någonting, men jag tyckte en annan sak. Jag valde att inte säga något, för 
jag tyckte att det var onödigt att starta en konflikt.” 
 
 
8:an – totalt 24 situationer 
 
Respektlöshet  
1. Okonsekvent lärare - Behandlar elever olika. (1) 
2.  Lärare tillåter inte eleverna ha egna åsikter. (1) 
3.  Elaka kommentarer från lärare. (1) 
4.  Felbehandling av lärare vid betygsättning och rättning av prov. (1) 
5. Dåliga instruktioner från lärare - Elever tjafsar, över lika snabbt.  (1) 
6.  Lärare som inte ber om ursäkt efter en konflikt där läraren hade fel. (2) 
7.  Lärare med fördomar om elev - Missförstånd och utskällning efter en situation  
     som elev ej varit delaktig i och ej har någon vetskap om. (2) 
8.  Lärare skriker - Tar i för hårt vid tillsägelse. (3) 
9.  Lärare favoriserar en del elever. (1) 
10. Ej omtyckt lärare - Elever lyssnar inte. (1) 
11. Lärare/elev har ingen respekt för varandra - Elev svär och lärare säger ”tyst!” (1) 
12. Klasskamrater som förstör humöret - Ej lätt att vara trevlig mot lärare. (1) 
13. Dålig planering av lärare - Lägger prov på en måndag. (1) 
 
Sjutton situationer beskrivna. 
 
Exempel: 
”Jag ska väl inte nämna några namn, men Berit Larsson är ju en av alla de lärare som hackar 
på en jämt och ständigt. Eller rättare sagt på mig. Hon favoriserar och det är det värsta som 
finns hos lärare, men det gör hon. Hon säger åt mig att vara tyst medan Lollo kommer halva 
tiden av lektionen för sent, utan att något händer.  
Det var en gång som vi skulle ha det där testet, Fysik-8:an. Då blev vi riktigt osams för att hon 
upprepade varje sak om och om igen, och fick oss idiotförklarade. Och då sa jag till henne att 
alla förstått och att vi kunde börja. Då blev hon hysterisk och skrek åt mig att hon skulle visst 
förklara till slutet av hennes manual. Jag är så trött att hon säger till mig men ingen annan, det 
är faktiskt en slags mobbning. Sedan finns det många flera lärare som behandlat en orätt. Men 
vem bryr sig om det? Rektorn? Jag tror inte det. Tänk på den du!” 
 
Felriktad tillägelse 
1. Lärare som beskyller oskyldiga elever. (1) 
 
”Jag och min kompis satt och läste. Brandlarmet började plötsligt tjuta och jag sa på skämt till 
min kompis ”Vad har du gjort?” (Som om hon tryck på brandlarmet.) Vi skrattade lite och då 
kom en lärare fram och röt: ”Vad har ni gjort?” Vi svarade att vi inte gjort nått, eftersom vi var 
oskyldiga. Sedan gick vi ut.” 
 
Undvikande av konflikt 
1.  Undviker lärare. (1) 
2.  Elev undviker större konflikter - Finns ingen mening med det. (1) 
3.  Elev drar sig ur konflikt om eleven känner att hon/han inte kommer att vinna. (1) 
4.  Elev kompromissar - Tänker efter vad läraren menade. Om elev har fel ger han sig  
 och försöker förklara för lärare vad han menade. (1) 
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5.  Elev blundar och håller för öronen - Efter att ha försökt att få övertag om  
  konflikten. (1) 
 
Sex situationer beskrivna.          
 
Exempel: 
              ”Jag undviker lärare.” 
 
 
9:an – totalt 39 situationer 
 
Respektlöshet 
1.  Lärare tvingar elev fast eleven vägrar göra en uppgift. (2) 
2.    Lärare misstror elev vid för sen ankomst. (1) 
3.  Makt/auktoritet - Lärare som får som de vill för att de är äldre. Ev. vågar inte elev    
      säga vad de tycker för det skulle straffa sig vid betygsättning. (2) 
4.  Principfast, ej flexibel lärare - Lyssnar inte på elevers förslag vid kritik. (5) 
5.    Fördomar - Vid minsta knyst får elever en tillsägelse el. åker ut ur klassrummet. (3) 
6.  Ärlighet från lärare som svider - Lärare ger kritik på fel sätt. (2) 
7.  Lärare respekterar inte elevernas integritet - Lärare står kvar framför duschen. (2) 
8.  Ironi från lärare - Förlöjligande av elever leder till hat. (2) 
9.    Skitsnack från lärare, pratar om elever bakom ryggen - Förtroende förlorat. (1) 
10.  Lärare missförstår elevers beteende - Elev förklarar sig, lärare tystar ner elev. (1) 
11. Felbehandling vid betygssättning. (4) 
12.  Förtroende - Eleverna känner inte läraren t.ex. en vikarie. Lyssnar inte på läraren,   
      läraren har inte satt några gränser, det blir fritt fram för eleverna. (1) 
13. Utseendegrundad konflikt från elevens sida - Pga. utseendet gillade inte eleven  
      läraren och vad han står för. (1) 
14. Lärare som ej ställer upp - Ger inget av sig själv. (1) 
15.  Lärare som inte håller vad de lovar. (1) 
 
Tjugonio situationer beskrivna. 
 
Exempel: 
”En gång i mellanstadiet när jag gick i 4: an kom det en lärare i nån  vecka för vår egen var 
sjuk. På något konstigt sätt tog vi inte henne på allvar, så vi blev bara värre och värre mot 
henne för varje dag som gick. Det ända vi gjorde på lektionerna var att prata och springa runt, 
skrika m.m. Hon var anställd på våran skola som hjälplärare, men slutade på våran skola efter 
det. Jag själv gjorde inte så mycket men har fortfarande dåligt samvete. Jag vet inte varför vi 
började men vi hade ingen respekt för henne. Det var väl nån i klassen som inte tyckte om henne 
och han sa något elakt till läraren utan att läraren sa något tillbaka då märkte resten av klassen 
att man kunde bete sig illa mot läraren utan att få nåt tillbaka. Det var nog så det började.” 
 
Tillsägelser vid regler/bestämmelser som inte efterföljs 
1. Våld mot lärare vid tillsägelse av eleven. (2) 
2. Kepsdiskussion (1) 
3. Elev gör annat än den uppgift läraren gett dem - Elev inser felet och gör som   
    läraren säger. (1) 
4.  Oförståelse från elever varför tystnad krävs i klassrummet. (1) 
5.  Lärare känner sig hotad av elev efter tillsägelse. (1) 
6.  Inkonsekvent lärare - Pratar med elever, klagar sedan att eleven inte varit tyst eller    
    att läraren ger en elev tillsägelse, men inte en annan för samma förseelse (2) 
 
Åtta situationer beskrivna. 
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Exempel: 
”Det började med att jag skulle kasta en snöboll på en av mina kompisar. Då sade läraren att 
jag inte fick det, och då skulle jag kasta i väg den och då fick jag inte det heller. Då började vi 
tjafsa en stund och sedan sparkade jag till läraren och gick och låste in mig i biblioteket. Sedan 
kom läraren och min klassföreståndare och pratade med mig.” 
 
Felriktad tillägelse 
1.  Elev nersparkad av annan elev - elev sparkar tillbaka och lärare ger honom   
     utskällning. (1) 
2.  Oskyldigt dömd vid prat när det är grannen intill som pratar. (1) 
 
Två situationer beskrivna. 
 
Exempel: 
”Konflikter är att man blir förbanad tex att man blir tvingad saker som man inte vill. Tex 
läraren säger att man pratar fast kamraten intil pratar. Det som menas är att läraren verkligen 
vet vem som är skyldiga så att inte oskyldiga blir inblandade.” 
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5. Diskussion 
 
Jag tycker att mitt arbete i stort sätt har mynnat ut i det jag ville ha reda på.  
Litteraturgenomgången har givit mig flera sätt att se på konflikter. Det känns som 
om jag läst om allt och jag har verkligen fått sålla sådant som jag först trodde var 
det jag ville ha reda på. Det visade sig senare att de lösningar som jag hittat inte 
gick att använda i klassrumssituationer. Jag fastnade ett tag i hur en 
tredjepartslösning går till med en medlare, men så kom jag på att det inte var 
möjligt i klassrummet. Jag ville ju ha reda på hur man tacklar konflikter när det 
väl händer och inte hur man i ett senare skede tar hand om dem, om så behövs. 
Man kan fråga sig om alla de råd jag fått fungerar i verkligheten. Ingen situation 
är den andra lik. Som Carlander (1990) skriver finns det inga recept på 
konfliktlöningar eftersom det finns för många orsaker och sätt att se på 
konflikter. Den informationen jag har fått, får jag se som riktlinjer och tänkvärda 
ord på vägen i mina möten med elever. 
 
5.1 Diskussion av resultat 
 
De orsaker till konflikter som litteraturen tar upp är, bl.a. som Carlander (1990) 
skriver; oförenliga värderingar, mål och intressen, feltolkning av en situation, 
otillfredsställda grundläggande behov, reaktioner på fientlighet, hot eller tvång, 
och försök att hindra någon annan i hans/hennes verksamhet. Med hänvisning till 
sammanfattningen av orsaker till konflikter i klassrummet från litteraturen 
(2.2.2), kan jag se att den datan stämmer bra med min undersökning. När jag 
läste elevernas berättelser fick jag det intrycket att deras reflektioner över vad en 
konflikt kunde vara, stämmer ganska bra med vad litteraturen säger. Men som 
jag sagt tidigare så gäller det att väl avväga vad de egentligen menar. Jag kunde i 
några situationer se läraren framför mig och förstå hur läraren handlat. Det jag 
kunde se i deras berättelser var respektlöshet, tillsägelser och felriktade 
tillsägelser och hur elever försöker undvika konflikter. Om det blev en konflikt 
mellan lärare och elev så ansåg eleverna att det ofta var lärarens fel. I 
intervjuerna med lärarna så var det samma tendens, de ansåg att det var eleverna 
som orsakade konflikter. Så är det ju ofta, man ser i första hand alltid fel och 
brister hos andra än hos sig själv.   
 
De orsaker som var överpresenterade hos eleverna var respektlöshet från båda 
parter. När jag sammanställt mina resultat från eleverna insåg jag att tre av 
kategorierna handlade om respektlöshet. Det är ju det konflikter handlar om, att 
man inte har respekt för den andra parten. Annars hade det inte blivit någon 
konflikt. Det är när man förlorar respekten för sin motpart som man egentligen 
kan kalla menings-skiljaktigheter för konflikter. (Se Brodal & Nilsson) Så länge 
man har respekt för varandra så är det ingen konflikt. Varför jag lät 
uppställningen av elevernas berättelser vara kvar som de var, var för att 
tydliggöra hur och när konflikterna ägde rum. 
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Som jag förstod av intervjuerna och berättelserna så är tillsägelser och hårda ord 
en stor anledning till att konflikter bryter ut mellan lärare och elever, och jag 
ställde mig frågan: ”Vad får man som lärare egentligen ta till för att konflikter 
inte ska uppstå? Får man använda sin maktposition och säga till en elev på 
skarpen”? Detta möts ju inte av så glada miner direkt. Enligt läroplanen skall 
man se till de grundläggande demokratiska värderingar som finns, främja aktning 
för varje människas egenvärde och möta eleverna med tillit och respekt. Som 
lärare ska man tro på människans inneboende krafter och möjligheter. Hur 
stämmer det med skolans och Grundskoleförordningens regelsystem, där det står 
att man skall uppmana en elev som uppträder olämpligt eller ger sig skyldig till 
en mindre förseelse? Läraren får utvisa en elev från lektionen och ge den 
kvarsittning. Om nu eleven inte har de inneboende krafterna att kunna göra rätt 
måste man lära dem hur man skall bete sig. Stensmo (1997) skriver att läraren 
har rätt att bestämma vad en elev skall och inte skall göra i kraft av sin auktoritet. 
Läraren skall fostra eleven och förbereda eleverna för det kommande arbetslivet. 
Tillrättavisning, ja, men man måste tänka på hur de framförs och då genom att 
inte överreagera och förlora humöret. Att eleverna tycker att lärare beter sig 
dumt, har nog med att göra att läraren många gånger inte tar konflikter på allvar 
eller överreagerar. Enligt berättelserna från eleverna så kan nog lärare 
bagatellisera situationer som är av betydande karaktär för elever och vice versa. 
Som jag sagt tidigare så ser ju elever och lärare saker på så olika sätt och det blir 
lätt missförstånd. Enligt Maltén (1998) så kan man använda konkurrens-
/maktstrategin i de fall där det är viktigt att kunna handla snabbt och resolut, och 
i de målfrågor där man är säker på att den egna versionen är riktig. I klassrummet 
är situationen ofta att man måste agera snabbt. När jag läste Stensmo och Charles 
förslag vid tillsägelser tyckte jag det var ganska skrattretande först och tänkte 
inte ta med dessa. Ska man behöva skriva ut hur en tillsägning ska gå till? Jag 
tänkte att det är ju löjligt, men sedan kom jag på att det är bra att ha dessa för då 
kan man se var det gick fel om en konflikt bryter ut. 
 
Något som Charles (1984) säger tycker jag är bra. När elever bryter mot en regel 
är det för att eleven väljer att göra det och har då valt konsekvenserna för den 
regeln. Förutsatt att det är en gemensamt uppsatt regel från både lärare och 
elever. Har man regler som klassen har satt upp tillsammans är eleverna 
medvetna om vad som tolereras och inte tolereras. Det är dock viktigt att samtala 
om varför dessa regler finns. Många skolor har regler som eleverna inte varit 
med och bestämt, och då är det svårare för dem att följa dem. De förstår inte 
innebörden och varför de finns. Därför måste man tidigt tillsammans med 
eleverna gå igenom skolans värdegrund för att få förståelse för skolans och 
elevernas ansvar och mål. 
 
Många av författarna (bl.a. Bergem, Ellmin, Maltén) tog upp att det i skolans 
värld ofta förekommer en destruktiv konflikthantering och som också kallas 
skenbar/ falsk/ytlig konfliktlösning. Lärarna sopar problemen under mattan 
genom att antingen överlåta problemen på rektor, att läraren dikterar en lösning 
och rådfrågar inte eleverna eller så tvingar lärare elever att ge sig. Detta kan leda 
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till ruvlig hämnd i form av skadegörelse eller att eleven ger sig på andra elever. 
Tillsägelser är en typ av skenbar konfliktlösning när man angriper ett problem 
genom att tjata på eleverna om regler och dylikt, när det egentligen rör sig om 
mer djupgående orsaker. Ofta kan nog lärare göra på detta sätt, genom att bara 
hantera de yttringar eller symptom som visar sig i klassrummet. Vad kan 
egentligen läraren göra i den situationen? Jo, om gemensamma regler finns 
uppsatta hänvisar läraren till dem, pratar med eleven om att de ska ses efter 
lektionen och senare bestämmer om de ska ta in en tredje part. Enligt Maltén 
(1998) är det värre att hantera en konflikt där man själv är inblandad. Då bör man 
ha någon annan vuxen som sitter med som neutral katalysator. Jag kan se att de 
intervjuade lärarna använder sig av skenbar konfliktlösning i form av tillsägelser, 
men att de ändå har den insikten att det måste till något mer när man märker att 
det inte står rätt till med eleven. Ofta har då trycket ökat och man har kommit till 
krav-på-lösningsfasen. (se Ellmin 1985) Ofta är det nog så i de flesta fall när 
konflikter kommer till ytan i klassrummet, att man har försökt att kunna arbeta i 
alla fall, men så helt plötsligt händer det något och man måste göra något åt det 
hela. 
 
För att lösa en konflikt i klassrummet mer konstruktivt så krävs det lite mer tid.  
Lärarna i min intervju löste det på så sätt att de bröt undervisningen och tog upp 
problemet för diskussion. Som jag ser det kan man använda sig av Ellmins 
modell för konflikthantering (2.4.3.2) i form av det som Stensmo beskriver på 
sidan 26-27. Det görs genom att tillsammans med elever komma fram till vad 
problemet är. Man ska göra en analys. I en stor grupp är det bra om man delar in 
gruppen i mindre grupper. (Carlander s. 23-24) Det är viktigt att alla elever, 
inklusive läraren, berättar vad som är problemet. Ge ord på vad som hänt och 
varför. Alla ska få säga sitt. Det är viktigt att lyssna på varandra för att få 
förståelse för hur andra känner, att man kan uppfatta en och samma sak på olika 
sätt. Man ska sedan tillsammans dra slutsatser och finna en väg för att kunna 
hantera eller lösa problemet. Om man inte kommer överens, om de inblandade 
inte inser felet och inte kan ändra på sig få man använda sig av en 
kompromisslösning, där man delvis får rätt/delvis får göra som man vill. En 
uppföljning är viktig och det håller jag med om. Som lärare kan man inte bara 
släppa allting när man väl har inlett en diskussion på temat och sökt vägar till 
samarbete.  
 
Något annat som jag tror att jag skulle använda mig av i 
gruppdiskussionssammanhang är ”Rundan” (s. 23). Där sitter man i en cirkel för 
att finna ett tryggare gruppklimat. Rollspel som Carlander även tar upp verkar 
också som en bra idé. På detta sätt belyser man konflikten med att de inblandade 
i konflikten spelar varandras roller och får på detta sätt se hur man egentligen 
beter sig. För att sätta in läraren i detta sammanhanget, måste det gå bra om 
läraren spelar elev. 
 
Som lärare 1 sa, så är det bästa att förhindra att konflikter kommer upp i onödan, 
genom sitt sätt att vara eller att förbereda sig lite bättre inför en lektion. Eller som 
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litteraturen säger, att man ska förebygga konflikter genom lärarens attityd och 
lärarens sätt att tycka om sitt arbete. Carlander säger att om ett barn tycker om en 
vuxen, identifierar sig barnet med den vuxnes värderingar och tar till slut dem 
som sina egna. Uppmuntrar man barn så de får en positiv självbild leder det till 
att de ser livet lite ljusare och ger sig inte på andra, eftersom jaget styr 
människans sätt att se på andra. Skapar man situationer där det finns mycket 
värme och trygghet, behöver inte elever känna sig hotade. Som jag tidigare tagit 
upp, förebygger man även konflikter genom att gemensamt med eleverna sätta 
upp klassregler. Har eleverna varit med och bestämt förhindrar det 
förhoppningsvis avvikande beteenden. (Charles 1984) Ett annat sätt som bl.a. 
Stensmo och Ellmin tar upp, är att låta eleverna få mer inflytande i skolan 
gällande lektionsinnehåll o dyl. Att i undervisningen träna sig på att hantera 
konflikter genom att debattera kring teman verkar också vara ett ypperligt 
alternativ. (Ellmin 1985) 
 
5.2 Diskussion av metod 
 
När jag läste om elevernas konfliktsituationer förvånades jag över hur eleverna 
uppfattade lärarnas agerande. Samtidigt måste man förstå att eleverna nog många 
gånger överdriver situationerna och tror att lärarna menar mer illa än vad de gör, 
och samtidigt tar nog lärarna i lite extra för att de inte tror att eleverna förstår 
annars. Vem har egentligen rätt i dessa situationer? Vad hände egentligen? Här 
fick jag ju bara elevernas syn på det inträffade. En del av eleverna visste inte 
riktigt vad en konflikt var, och skrev det de trodde var en konflikt. Genom att 
göra en undersökning på detta sätt får man ingen direkt chans att fråga eleverna 
om vad de menar med det de har skrivit, det kan lätt bli missförstånd. Jag fick i 
alla fall reda på vad eleverna menar med en konflikt. Det bästa hade nog varit att 
intervjua var och en av eleverna och kanske begränsat antalet. Men å andra sidan 
hade jag då inte fått så många olika typer svar gällande olika konfliktsituationer. 
Det har varit ganska tidsödande att sammanställa alla elevernas berättelser och 
försökt tolka vad det är för olika konflikter de tar upp.  
 
Mina intervjuer gjorde jag när jag inte hade läst all litteratur ännu. Jag hade nog 
fått ett annat resultat om jag hade lite mer bakgrundsfakta med mig när jag 
genomförde dem och då kunnat ge en annan respons på det lärarna sade och 
kanske ställt andra mer utfyllande frågor. Samtidigt var det inte så mycket mer 
jag skulle ha reda på, så de två frågor jag ställde var nog tillräckliga. Sedan att 
jag inte fick så uttömmande svar är en annan sak. Jag hade varit glad om jag hade 
fått fler förslag på åtgärder vid konflikter som fungerar i skolan, som t.ex. hur en 
gruppdiskussion går till eller hur läraren tar upp regler som finns i skolan. Jag 
tycker att jag hade mer behållning av den litteratur jag läste och kände mer att 
intervjuerna och berättelserna kompletterade det litteraturen hade sagt. Skolans 
värld är kanske mer enkelspårig än vad man vill tro, och lärarna gör kanske inget 
annat än tjatar på sina elever. 
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När jag gjorde mina intervjuer hade jag velat spela in dem på band, för att lättare 
kunna föra en diskussion med lärarna och inte behöva skriva så intensivt. Nu fick 
jag inte tillgång till någon bandspelare med mikrofon och fick nöja mig med 
mina anteckningar. Men eftersom svaren var av den karaktären att jag inte 
behövde ha deras svar ordagrant så fick det gå bra på detta sätt. Jacobsen (1993) 
tar upp detta i sin bok att det går bra med bara anteckningar, en del journalister 
använder den metoden. Om man använder sig av bandspelare slappnar man av 
för mycket under intervjun och hänger inte med ordentligt. Antecknar man, 
tvingar man sig själv att lyssna.  
 
”Jag tycker att anteckna är ett bra sätt att tvinga sig att följa med i samtalet. Det 
ska in i örat och ut genom fingrarna för att man ska kunna förstå det i huvudet. 
På så vis intervjuar man mer vitalt och har lättare för att undvika missförstånd.”  
                                                                (Mielby & Minke i Jacobsen 1993, s. 64) 
     
5.3 Fortsatt forskning 
                                                                 
Efter att i slutet av mitt arbete tagit del av Wagenius (1996) slutkommentarer i 
hennes examensarbete, insåg jag att jag hade fortsatt med en del av hennes arbete 
och tagit reda på vad eleverna uppfattar som konflikter. Min fortsatta forskning 
skulle kunna vara att forska om lärarnas konflikthantering med andra lärare eller 
skolledning, eftersom en stor del av konflikter mellan lärare och elever kan bero 
på hur god kommunikation lärare och skolledning har med varandra. 
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