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Inledning  
 
Konflikter är något som inte går att undvika då flera människor ska arbeta tillsammans eller bara umgås. Det 
kanske inte ens är något som ska undvikas.  
  

”Konflikter…det är vardagsmat.” (Intervju E6) 
 
Att konflikter och konflikthantering är ett mycket angeläget ämne för lärare i dagens skola visar citatet ovan, 
som är hämtat ur en av de intervjuer med lärare jag gjort i samband med den här undersökningen. Konflikter i 
klassrummet, på skolgården, i matsalen och i lärarrummet är något som lärare tampas med varje dag, eller i alla 
fall borde tampas med varje dag.  
 
Detta är ett ämne som alla människor har erfarenhet av, mer eller mindre medvetet.  
Mitt intresse för grupper och de processer som uppstår då man sätter samman en grupp har jag med mig från 
mina år som scoutledare. Jag har under flera år arbetat med barn- och ungdomsgrupper och deras 
grupputveckling. På senare år har jag även genomfört kurser med vuxna scoutledare i grupputveckling. Som 
alltid i arbete med människor har jag här stött på konflikter, både som involverad och tredje part.  
 
Den utbildning jag har fått i konflikter och konflikthantering i min lärarutbildning är mycket begränsad. Det ger 
signaler som inte stämmer överens med den verklighet jag har tagit del av under praktikperioderna där jag har 
mött lärare i deras vardag. Jag har då sett att konflikter och konflikthantering fyller lärarnas tid till stor del och 
tar mycket kraft och energi. Detta har tillsammans med ett intresse för samspel mellan människor motiverat mig 
att genomföra mitt examensarbete inom detta område.   
 

”Jag har ju min klass som sitter utan lärare samtidigt och det  
gör att jag får lite ont i magen.” (Intervju E5) 

 
Citatet ovan är även det hämtat ur en av mina intervjuer och beskriver den oro som drabbar läraren då denne 
tvingas lämna klassen ensam för att lösa en konflikt mellan två elever i klassen. Det visar med en tydlighet vilka 
orimliga dilemman lärare ställs inför dagligen. Läraren förväntas ta ansvar för både individen och gruppen och 
många gånger är det svårt att avgöra var prioriteringen bör ligga.  
 
 
 



 

Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare arbetar med att förebygga och hantera 
konflikter i elevgrupper, samt att studera vilka svårigheter lärarna upplever i samband med detta. Min avsikt var 
även att undersöka hur lärarna använder elevgruppen i arbetet med konflikter. Utöver detta var min ambition att 
jämföra om det finns några skillnader hos tre nyutbildade och tre erfarna lärare i hur de ser på sitt arbete med att 
förebygga och hantera konflikter.  
 
Med syftet som utgångspunkt har följande frågor formulerats:  
 
• Vilka metoder använder sig lärare av då de arbetar med konflikter och konflikthantering? 
• Hur arbetar lärarna med elevgruppen för att förebygga konflikter? 
• Vilka faktorer påverkar lärarna vid konflikthantering? 
• Vilka svårigheter upplever lärarna i samband med konflikthantering? 
• Vad skiljer nyutbildade lärare från erfarna lärare, i deras arbete med konflikter och konflikthantering? 



 

Bakgrund 
 
För att förstå hur konflikter uppstår och hur man ska gå tillväga för att lösa dem behöver man ha kunskaper om 
hur grupper fungerar och vad som påverkar dessa. I den här bakgrunden tar jag upp dessa delar ur ett 
gruppsykologiskt perspektiv med fokus på konflikter och konflikthantering.  

Vad är en grupp? 
 
Ordet grupp används av var och en i det dagliga språket för att benämna olika sammansättningar av människor. 
Inom gruppsykologin så finns det dock vissa kriterier som måste uppfyllas innan en samling människor benämns 
som grupp; det krävs två eller fler personer. Det finns de som hävdar att det krävs minst tre personer för att bilda 
en grupp, men jag kommer här att benämna två personer som samarbetar för en grupp. Mellan gruppens 
medlemmar måste det finnas ett socialt samspel som gör att de påverkar varandra. Medlemmarna måste också 
vara beroende av varandra och varandras handlingar.1 
 
Svedberg (1997) har sammanfattat dessa kriterier i en definition av ordet grupp. Denna definition kommer jag att 
följa i detta arbete; 
 

”I en grupp samspelar medlemmarna (minst två) för att nå ett mål eller 
utföra en uppgift.”2 

 

Skolklassen som grupp 
 
Människan är en social varelse som under sitt liv tillhör många olika grupper, både parallellt och skilt i tid. En 
del grupper väljer man efter intressen, andra blir man tilldelad. Ibland kategoriseras grupper efter vilken funktion 
de fyller för medlemmarna.  
 
En skolklass kan ses som en formell grupp där ett uttalat syfte finns och verksamheten regleras av regler och 
rutiner och leds av en formellt utsedd ledare, läraren. Inom ramen för den formella gruppen ryms också de 
informella grupperna som bildas spontant efter samhörighet och intressen.3  
 
I klassen finns det också primär- och sekundärgrupper av olika konstellationer. I primärgrupperna finns de 
riktigt nära vännerna tillsammans med familjemedlemmarna. Dessa relationer är nära, varaktiga och mycket 
viktiga för individernas välbefinnande. Gruppmedlemmarna i en sekundärgrupp har vanligen lite större distans 
till varandra, men är ofta mycket betydelsefulla för varandra.4 

 
Genom historien har vi sett exempel på många kungar och ledare som för att nå ökad enighet inom det egna 
landet uppmärksammat en yttre fiende och nått önskad effekt. Den egna gruppens egenskaper och medlemmar 
blir tydligare genom att definiera andra grupper. Genom att lyfta fram dom-gruppens negativa sidor så framstår 
vi-gruppens positiva sidor tydligare. Med hjälp av rykten och fördomar om den andra gruppens medlemmar ökar 
man solidariteten med den egna gruppen. Detta ser vi ofta prov på i skolan genom olika grupperingar i klasserna 
efter musiksmak eller vilket fotbollslag man hejar på. Många gånger skapar man tillhörighet till den egna skolan 
genom att möta andra skolor i olika tävlingar. 
 
Vi-gruppen fungerar som individers referensgrupper. Där anammar man sina åsikter och visar gärna med yttre 
attribut vilken grupp man tillhör, t.ex. frälsningsarméns uniform eller skinheadsens rakade skallar.5 
 

Grupputveckling 
 
Medlemmarna i en grupp har svårt att själva identifiera gruppens utvecklingsprocesser. Det är möjligt att det 
krävs ett visst mått av omedvetenhet hos medlemmarna för att gruppen ska utvecklas. Däremot kan man 
förutsäga vissa drag i utvecklingen hos grupper som är genomgående hos alla grupper under deras 
mognadsprocess.6 
 
Jag kommer här att använda mig av en kombination av de modeller som Stensaasen & Sletta (1997) och 
Andersson & Grundberg & Måhl (1992) beskriver, för att klargöra vilka faser grupper genomgår under sin 
utveckling. 
                                                                 
1 Stensaasen, S., Sletta, O., Grupprocesser – Om inlärning och samarbete i grupper. 1997 Universitetsförlaget, 
Stockholm, s. 26 
2 Svedberg L., Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. 1997 Studentlitteratur, Lund, s. 17 
3 Svedberg 1997, s. 18 
4 Svedberg 1997, s. 17 
5 Svedberg 1997, s. 17 
6 Olsson, E., På spaning efter gruppens själ – Gruppen i teori och praktik. 1998 Studentlitteratur, Lund, s. 191 



 

 
Under den första fasen skapas gruppen. Gruppmedlemmarna bekantar sig med varandra och i gruppen finns en 
stor osäkerhet innan man bildat sig en uppfattning om vad gruppen står för. Medlemmarna bestämmer sig för om 
de vill tillhöra gruppen eller inte.7 
 
Den andra fasen kallar Stensaasen & Sletta för ”Stormandet”, medan Andersson, Grundberg & Måhl kallar det 
för ”Rollsökningsfasen”. Båda namnen beskriver på ett tydligt sätt vad som händer under den här fasen. 
Gruppens medlemmar söker nu för att hitta sina roller i gruppen. Då flera konkurrerar om samma roll eller då 
olikheter mellan gruppmedlemmar uppdagas, uppstår ofta konflikter inom gruppen.8  
 
I skapandet av en grupp uppstår alltid konflikter. Medlemmarna ska hitta en tillfredsställande modell för hur 
mycket av individen som måste ges upp till fördel för gruppen. Gruppens normer skapas och utifrån det väljs 
vilka medlemmar som tillhör gruppen. Hur dessa tidiga konflikter hanteras visar ofta ett mönster för hur gruppen 
kommer att hantera konflikter även i framtiden.9 
 
Den tredje fasen medför ett visst lugn eftersom de stora konflikterna är överstökade. Gruppens roller definieras 
och medlemmarna tilldelas och accepterar sina roller. Gruppens gemensamma normer och regler utvecklas 
ytterligare. Tryggheten i gruppen är stor och svårigheter diskuteras öppet och man strävar mot gemensamma 
lösningar.10  
 
Den fjärde fasen präglas av ömsesidigt beroende och problemlösning. Gruppmedlemmarna känner nu varandra 
väl, både varandras brister och kvalitéer. Detta gör det möjligt för medlemmarna att fokusera på gruppens 
uppgifter.11     
 
Det är sällan som en grupp följer dessa utvecklingsfaser från början till slut, som en rät linje. Då gruppens 
sammansättning ändras eller gruppens uppgifter byts ut kan gruppen mycket väl falla tillbaka flera steg och 
sedan hoppa över faser i utvecklingen på väg mot fas fyra. Långt ifrån alla grupper når fas fyra och de flesta 
befinner sig bara där kortare perioder. 12 
 

                                                                 
7 Andersson, P., Grundberg, C., Måhl, L. Ta chansen – att utvecklas som seniorscoutledare. 1992 Svenska 
Scoutförbundet, Stockholm, s. 34,  
Stensaasen & Sletta 1997, s. 28 
8 Andersson mfl. 1992, s. 40,  
Stensaasen & Sletta 1997, s. 28 
9 Olsson 1998, s. 213 
10 Andersson m.fl. 1992, s. 45,  
Stensaasen & Sletta 1997, s. 28 
11 Andersson m.fl., s. 48,  
Stensaasen & Sletta 1997, s. 28 
12 Andersson m.fl., 1992, s. 34 

Fig. 1. Andersson (1992) beskriver 
grupputvecklingen med en hink som 
modell. Vid en ny gruppsammansättning 
är hinken tom och fylls sedan på efter 
hand. Modellen delas i en relationssida 
och en uppgiftssida eftersom gruppens 
utveckling kan studeras både utifrån hur 
relationerna mellan medlemmarna 
förändras och utifrån hur förmågan att 
lösa uppgifter påverkas.  



 

Ledaren - läraren  
 
Hur man uppfattar vad som händer i en grupp beror på vilken roll man har i gruppen. Läraren har i klassen en 
mycket stor makt över eleverna och förväntas också av gruppen att ha det. Forskning som har gjorts på 
kommunikation mellan ledare och ledda pekar på att det finns stora skillnader vad det gäller uppfattningen om de 
leddas arbetsuppgifter och i föreställningarna om hur den andra parten upplever situationen.13  
 
Att det finns skillnader i hur man uppfattar situationen i gruppen beroende av vilken roll man har, är något som 
är viktigt att vara medveten om i en ledarroll. Något som också är viktigt att vara medveten om är vilken roll och 
makt gruppen tillskriver sin ledare. Gruppen ser ledaren som orsak till vad gruppen presterar eller inte presterar. 
Vid framgång ses ledaren som en hjälte av gruppen och då gruppen misslyckas är det ledarens fel.14 
 
Ledarens roll pendlar ofta mellan att vara uppgiftsorienterad och grupporienterad. Olika ledare har olika 
fallenhet för dessa båda funktioner. En ledare som fungerar uppgiftsorienterat strävar mot att nå gruppmålet i 
första hand. Denne vill sätta igång handling och verksamhet för att nå målet och ser det som sin uppgift att styra 
verksamheten i rätt riktning. En ledare som däremot är grupporienterad arbetar aktivt för att bevara 
sammanhållningen i gruppen. Det blir viktigt att skapa en positiv och god stämning och att sedan försöka bevara 
denna.15 
 
 

 Ledarrollens beroende av gruppens utveckling 
 
En och samma grupp kräver under olika tidsperioder och i olika situationer olika former av ledarskap. Som 
ledare gäller det att vara mycket lyhörd inför de signaler som den grupp man skall leda sänder ut så att man kan 
möta upp gruppens behov på ett bra sätt. Dessutom måste ledaren göra en bedömning av den situation som råder 
och vad den kräver av gruppen och dess ledare. I en akutsituation finns det inget utrymme att lyssna in gruppens 
åsikter, utan ledaren kan behöva ta kommandot och fördela ut uppgifter till medlemmarna. I andra situationer 
krävs det kanske bara lite stöd och uppmuntran från ledaren för att målet ska nås.16  
 
Som lärare och ledare måste man hitta sin och gruppens form för ledarskap. Det går inte som ledare att gå in och 
försöka att spela en roll som inte stämmer överens med den egna personen. Som ledare är det viktigt att ha god 
självkännedom och att vara medveten om sina starka och svaga sidor. Genom att vara trygg, öppen, ärlig och att 
vara beredd att ge medlemmarna eget ansvar, har man goda förutsättningar att tas på allvar i gruppen och få en 
chans att vara med och utveckla denna.17   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.6 Gruppklimat 
 
Grupper får ofta starkt inflytande på sina 
medlemmar. Detta inflytande kan användas både i 

                                                                 
13 Olsson 1998, s. 125 
14 Olsson 1998, s. 128 
15 Stensaasen & Sletta 1997, s. 46 
16 Andersson m.fl., 1992, s. 32 
17 Stensaasen & Sletta 1997, s. 47 

 

Fig. 2. För att beskriva olika ledarstilar 
används olika modeller. Den här är hämtad 
från Andersson (1992). En ny grupp kräver ett 
ledarskap som är mer styrande än stödjande, 
men ju längre grupputvecklingen går desto 
mindre styrning krävs och mer stödjande. I 
nya situationer är det viktigt att känna in 
vilket roll man bör ta som ledare. 



 

destruktivt och konstruktivt syfte. För att göra sig av med en destruktiv grupp är det inte nödvändigt att förgöra 
gruppen eller upplösa den utan istället ändra gruppens beteende. En grupp som agerar destruktivt kan man få att 
använda sin gruppstyrka positivt istället genom att arbeta för att ändra gruppens målbild och normer.18  
 
Då en lärare möter en ny klass som den ska arbeta med under en längre tid, uppstår till en början osäkerhet hos 
både eleverna och läraren. Av de flesta erfarna lärare bedöms de första timmarna och dagarna som mycket 
kritiska för hur förhållandet mellan läraren och eleverna, men också emellan eleverna, ska bli i framtiden. Under 
den här första tiden skapas mer eller mindre uttalade regler och normer för samspelet i klassrummet. I den 
situation som uppstår, skapas en osäkerhet i gruppen och eleverna kommer att vara väldigt lyhörda för varandras 
reaktioner eftersom det ger signaler om hur man själv bör agera. Om inte läraren är stark och orkar representera 
moraliska regler för rätt och fel som eleverna kan acceptera, kommer eleverna sinsemellan skapa ett sådant 
regelsystem.19 
 
I terapeutiska sammanhang anses gruppens sammanhållning vara en positiv kraft i individens sociala utveckling 
och lärande. I grupper arbetar man med samtal för att skapa öppenhet och undvika missförstånd Genom att hela 
tiden diskutera gruppens förändring och de processer som den genomgår, handskas man med de negativa 
effekter som kan uppstå som till exempel utstötning och grupptryck.20  
 
Redan tidigt uppvisar barn och ungdomar projektion av känslor. Med detta menas att man överför känslor, 
beteenden och egenskaper som man själv besitter på en annan människa. Istället för att till exempel bli irriterad 
över sina egna fel och brister, irriterar man sig över någon annans. Detta sker i den egna föreställningsvärlden 
och behöver inte leda till en förändring hos den andre. Projektion är viktigt för ett barns utveckling. Det hjälper 
barnet att komma underfund med omvärlden. Projektion är inte något som upphör när man blir vuxen, utan det är 
något vi använder oss av dagligen för att hantera känslor och föreställningar. 21 
 
I grupper kan människor gå ihop om en gemensam projektion. Tillsammans övertygar man sig om att andra 
grupper eller individer är på ett visst sätt. I den gemensamma inre världen tillskriver man dem både positiva och 
negativa egenskaper. Medlemmarna i gruppen kommer sedan att förhålla sig till individen eller den andra 
gruppen utifrån de inre föreställningarna. Så om en person tillskrivs egenskapen lat och oengagerad kommer 
gruppen att behandla denne så. Detta kan leda till att individen till slut också identifierar sig med dessa 
egenskaper som gruppen tillskriver denne. Har personen väl börjat se sig själv som lat kommer den snart också 
börja uppträda så och gruppens föreställningar bekräftas.22  
 

                                                                 
18 Olsson 1998, s. 225 
19 Stensaasen & Sletta 1997, s. 153 
20 Olsson 1998, s. 239 
21 Granström, K., Dynamik i arbetsgrupper - Om grupprocesser på arbetet. 2000 Studentlitteratur, Lund, s. 40 
22 Granström 2000, s. 42 



 

Litteraturgenomgång 
 
Här kommer jag att beskriva konflikter och hur man kan arbeta med konflikthantering. Kommunikation i 
samband med konflikter och konflikthantering är avgörande för hur situationen ska utvecklas. Jag har också 
studerat hur pojkar och flickor fungerar i grupper och konfliktsituationer. Avslutningsvis behandlar jag tre olika 
metoder för konflikthantering. 
 

Konflikter 
 
Jag kommer här att använda mig av Stensaasens och Slettas (1997) definition av ordet konflikt;  

 
”En konflikt existerar när två eller flera parter i ett ömsesidigt 
beroendeförhållande uppfattar det så att deras handlingar och motiv är 
oförenliga.”23 

 
I alla typer av grupper som varar under en tid uppstår det förr eller senare konflikter. I en skolklass förekommer 
de varje dag. Det finns flera olika typer av konflikter, konstruktiva eller destruktiva och dolda eller öppna. 
Konflikter kan leda till ett positivt resultat i form av nytänkande i gruppen, att relationerna i gruppen förbättras 
eller att organisationen runt gruppen utvecklas. Hittar man inte en tillfredsställande lösning för inblandade parter 
så kan det leda till att motsättningarna i gruppen ökar och att gruppens samarbetsförmåga försämras.24 
 
Många gånger är inte de olika parterna så oense i sak som de upplever det. Ofta startar konflikten på grund av att 
parternas åsikter skiljer sig på en punkt, men sedan trappas konflikten upp på grund av att parterna missuppfattar 
varandras avsikter och handlingar. Parterna i en konflikt övertolkar gärna den andra partens handlingar negativt 
och beteendet betraktas som oacceptabelt. Det egna handlandet ställs däremot utom skuld och rättfärdigas 
eftersom det egna målet är gott. Den här typen av missuppfattningar leder ofta till kommunikationssvårigheter 
som försvårar arbetet med att komma fram till en lösning av konflikten.25 (Se även avsnittet om 
kommunikation.) 
 

Strategier för konfliktlösning 
 
Det finns många omständigheter som påverkar valet av strategi för lösning av konflikter. Här tar jag upp några 
exempel på strategier och klargör vilka svårigheter de kan medföra och i vilka situationer de kan vara lämpliga 
att arbeta efter. 
 
Vinna-förlora-strategi 
 
En vanlig konfliktstrategi är vinna-förlora-strategin. Då denna strategi tillämpas löser man konflikten genom att 
låta den starkaste parten ”vinna”. På det här sättet kan man mycket väl komma till en lösning av konflikten, men 
ofta blir den endast kortvarig och konflikten kan blomma upp igen. Denna lösning är ofta förekommande i form 
av demokratiska beslut med majoritetsavgörande och rättfärdigas med att majoriteten uppskattar lösningen. 
Denna strategi kan vara nödvändig att tillämpa i en konflikt där parterna vägrar att kommunicera eller inte kan 
komma överens om en lösning.   
 
Förlora-förlora-strategi 
 
Att lösa konflikter genom en kompromiss är oerhört vanligt . Det innebär att båda parter får ge upp något, detta 
brukar man kalla för en förlora-förlora-strategi. Om båda parter upplever att de har fått ge upp för mycket kan 
detta missnöje leda till att konflikten kvarstår. Denna strategi kan fylla sin funktion om det inte finns tillräckligt 
med tid för att hitta andra lösningar. Dessa båda strategier har den nackdelen att de ofta leder till en ”vi och 
dom”-känsla. Parterna bekymrar sig mer om vad den andra parten vann och vad man själv förlorat på lösningen 
än på själva problemet.  
 
Vinna-vinna-strategi 
 
Det finns en tredje strategi för att lösa konflikter, vinna-vinna-strategin. Här är målet att hitta orsaken till 
konflikten och att hitta en lösning som båda parter kan acceptera. Den kräver tid och det är bra om det finns en 
tredje part som lyssnar på inblandade parter, klargör orsaken och leder arbetet med att hitta en lösning på ett 

                                                                 
23 Stensaasen & Sletta 1997, s. 265 
24 Stensaasen & Sletta 1997, s. 262 
25 Stensaasen & Sletta 1997, s. 268 



 

lugnt och tryggt sätt. Det är mycket viktigt att ingen av parterna känner sig pressad att gå med på en lösning som 
inte känns tillfredsställande.26 
 

Vikten av att lösa konflikter 
 
De som forskar på konflikter och konfliktlösning är i stort sett överens om att konflikter inte bör förbli olösta. 
Om en konflikt förblir olöst finns det risk att den påverkar inblandade parter för lång tid framåt. Spänningen 
kring konfliktsituationen kommer att stjäla energi och uppmärksamhet från andra uppgifter och med tiden kan 
även aggressioner byggas upp mot till exempel syndabockar. Det är viktigt att barn och ungdomar tidigt får 
positiva erfarenheter av att lösa konflikter, till en början under ledning av en vuxen. Detta leder till att de blir 
konstruktiva i en konfliktsituation. Att vara öppen för konflikter gör det möjligt att på ett tidigt stadium upptäcka 
konflikter innan de har vuxit till svårhanterliga proportioner.27  
 
Ibland kan det vara bra, eller till och med nödvändigt att ta in en tredje part eller medlare vid lösning av en 
konfliktsituation. Ofta fyller medlaren en viktig funktion vad gäller kommunikationen mellan parterna i 
konflikten. Som utomstående kan också medlaren få parterna att se på situationen mer objektivt och få dem att se 
konflikten från flera håll. Medlaren har också möjlighet att skapa trygghet och tillit i situationen och mellan 
parterna, vilket är nödvändigt för att komma till en bra lösning.28  
 

Kommunikation 
 
Bra kommunikation är viktig för allt arbete med konflikter. Med kommunikation kan man skapa, synliggöra och 
förvärra konflikter. Man kan också förebygga, reparera och hantera desamma. Vid konflikthantering är 
förhandling en bra och den vanligaste kommunikationsformen.29 
 
Jag använder mig här av Lennéer & Thylefors definition av konfliktförhandling;  

 
”Parter som inte är överens kan genom ömsesidig kommunikation i 
förhandlingens och problemlösningens form bli mer eller helt överens. 
Eller bli mer eller mindre överens om att de inte kan bli överens.”30 

 
Under en konfliktförhandling genomgår man flera olika faser. Jag har valt att presentera dessa faser utifrån 
Lennéer & Thylefors tolkning av Waltons indelning med två faser. Faserna består av en differentieringsfas och 
en integrationsfas. 31 
 
Under differentieringsfasen strukturerar de inblandade parterna upp innehållet i konflikten i strävan att skapa en 
gemensam konfliktbild. Många gånger är det missförstånd och ofullständig information som har utlöst 
konflikten. Det är viktigt att parterna i konflikten redan från början visar samarbetsvilja och att parterna är 
flexibla i förhandlingen. Det är viktigt att de inblandade parterna försöker att se konflikten ur den andres 
perspektiv och att man försöker förstå motiven för dennes ståndpunkt i konflikten.32 
 
Då parterna börjar enas i konfliktens innehåll sker en övergång till integrationsfasen, problemlösningen. Utifrån 
vad man diskuterat under differentieringsfasen lägger nu parterna fram sina förslag på hur konflikten ska lösas 
och man försöker enas om hur man ska göra.33  
 
Det finns flera saker man bör tänka på under konfliktförhandling för att det inte ska gå snett. Om en eller båda 
parter går in i förhandlingarna med en defensiv- eller dominant kommunikationsstil slutar diskussionen ofta i ett 
stort gräl. Det är viktigt att kommunikationen hela tiden fungerar, båda parter måste både tala och lyssna för att 
man ska kunna hitta en gemensam lösning. En annan risk under förhandlingen är att man skyndar igenom 
differentieringsfasen och att parterna inte kartlägger konfliktens innehåll. Utan en gemensam bild av problemet 
är det svårt att hitta en lösning som tillfredsställer båda parter. Har parterna inte enats om målen för 
förhandlingen, finns det också risk för att man inte når en lösning på problemet. Det är viktigt att man är konkret 
i vad man vill uppnå med förhandlingen.34  
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Destruktivt gruppbeteende 
 
Vi diskuterar ofta gruppsamhörighet som något positivt. Eftersom människan i allra högsta grad är en social 
varelse så är det inte konstigt att vi hela tiden strävar mot att tillhöra en grupp. Det finns dock forskning som 
pekar på att alltför stark gruppgemenskap kan försämra gruppmedlemmarnas omdöme. En känsla av att den egna 
gruppen klarar allt den företar sig och att den är ofelbar, gör att medlemmarna också försvarar den mot allt yttre 
hot. Gruppens medlemmar böjer sig lätt för gruppens åsikter, även om det strider mot de egna åsikterna. Kritik 
tolkas som ett hot mot gemenskapen och måste därför bekämpas. Gruppens huvudsakliga mål blir att bevara sig 
själv, kosta vad det kosta vill.35  
 
Det finns flera exempel ur historien där individer i en grupp överger det egna tänkandet för gruppens norm. Det 
är vanligt att nybildade grupper agerar efter detta mönster. Detta bottnar då i gruppmedlemmarnas osäkerhet 
huruvida de är del i gruppen eller inte. Även en grupp som har samarbetat under en längre tid kan falla tillbaka 
till detta sätt att agera om gruppen hotas eller att gruppsammansättningen ändras.36 
 
Olsson tar upp forskning där man har studerat tilldelad makt och ungdomars beteendemönster under ett läger. 
Gruppmedlemmarna fördelades snart efter en statusstege. En del medlemmar vann de andras beundran och 
delgavs makt över gruppen. Ofta var det fysiska företräden eller att de var duktiga i någon idrott som gav dem 
hög status i gruppen. Övriga gruppmedlemmar kunde ses sträva efter att likna dem med hög status i hopp om att 
själva nå godkännande av gruppen.37  
 
Gruppen kan ha destruktiv inverkan på en individ och skapa psykosociala problem. Problemen bottnar ofta i att 
individen har blivit utstött. Skolan beskrivs ofta som en destruktiv gruppmiljö för de som inte presterar bra eller 
inte smälter in i gruppen. Det är sällan som klassers gruppdynamik, sammanhållningen, maktstrukturen och 
klimatet analyseras. Ofta utses syndabockar då gruppen inte fungerar. Det kan vara elever i gruppen eller de 
vuxna som ska leda arbetet.38   
 

Pojkar och flickor 
 
Att pojkar och flickor anses agera olika i klassrumsklimatet är väl känt. Vi pratar ofta om bråkiga pojkar och 
snälla flickor. Detta kan säkert till en del förklaras med den forskning som Olsson beskriver, som pekar på att 
kvinnor ofta upplever enighet i grupper som en styrka medan män ser det som en svaghet. Dessa skillnader 
skulle kunna förklaras i den tidiga könssocialisationen.39  
 
Som små barn bygger både pojkar och flickor upp en nära relation med sina första vårdare. Ofta är det i vårt 
samhälle mamman som står för den mesta kontakten och omsorgen om barnen den första tiden. För både pojkar 
och flickor blir modern föremål för deras kärlek och identifikation. När barnet sedan blir medvetet om vilket kön 
det tillhör måste flickan byta kärleksobjekt från mamman till pappan och pojken i sin tur byter 
identifikationsobjekt till pappan.40 
 
För mor och dotter bygger denna tidiga relation på närhet och identifikation. Dottern känner igen sig i mamman 
och imiterar henne för att nå ökad likhet. Hon ser modern som det trygga och kända. För dottern blir denna första 
relation en träning i att fungera i nära, intima relationer med andra människor.41 
 
Under den första tiden identifierar sig även pojken med mamman, men redan mycket tidigt blir han medveten 
om att de är olika. Denna visshet om att pojken skiljer sig ifrån modern, gö r att han redan tidigt markerar 
skillnaden och skapar ett emotionellt avstånd dem emellan. Han byter ut mamman mot pappan som 
identifikationsobjekt. Pojkens relation till modern präglas tidigt av personlig autonomi och integritet.42 
 
Många forskare enas i åsikten att flickor är mer bundna till dyaden och triangeln som relationsform och förblir 
så. Pojkar däremot utvecklar andra relationsmönster. Barn- och ungdomsforskningen visar att barn företrädesvis 
skapar vänskapsrelationer inom det egna könet. Redan vid tre-, fyraårsåldern skaffar sig flickor i stor 
utsträckning en bästis, en nära väninnerelation i par. Pojkar umgås mer i löst strukturerade grupper.43  
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Flickornas bästisförhållanden är ofta mycket nära och intima relationer som ofta utesluter andra, men de kan 
också ingå som del i en större grupp flickor, t.ex. i en skolklass. Dessa större grupper av flickor bildas ofta runt 
omkring en eller ett par dominerande flickor som får rollen som informella ledare och normgivare för den större 
gruppen. 44 
 
I den nära väninnerelationen går stor del av aktiviteten åt till att förstärka känslan av att de två hör ihop. Genom 
överenskommelser och avtal skapar man ett ömsesidigt beroende av varandra. Man skapar ofta egna lekar, språk 
eller berättar hemligheter för varandra för att öka närheten. Genom ignorerande och avvisande håller man andra 
flickor på behörigt avstånd. Då en väninnerelation hotas av en tredje part uppstår stora konflikter.45 
 
I flickornas relationer spelar den verbala kommunikationen en mycket viktig roll. Relationerna bygger på 
ömsesidig empati och flickorna växlar mellan den lyssnade och den talande rollen. 46  
   
Pojkar umgås i större utsträckning än flickor i större gäng som är hierarkiskt organiserade. Hierarkin accepteras 
och gruppen tilldelar alla en plats och roll. Vilken roll och status man får i gruppen avgörs i stor utsträckning 
genom inbördes kraftmätningar, ofta fysiska.47 Pojkars grupper skapas till stor utsträckning runt ett gemensamt 
intresse och är mer handlingsinriktade än flickornas emotionella identitetsgrupper. Den verbala 
kommunikationen får heller inte lika stort utrymme i pojkarnas relationer som i flickornas.48   
 

Konfliktförebyggande metoder 
 
Att arbetet med konflikter tar mycket tid och kraft i skolan visar inte minst den mängd metodböcker som finns 
speciellt anpassade för arbete med barn och deras konflikter. Här presenterar jag tre olika metoder som personal i 
skolan har arbetat fram för att effektivt kunna arbeta med konflikter.  
 
Kompissamtal 
 
I sin bok Kompissamtal (1997) beskriver Lars Edling hur lärare på en skola i Helsingborg arbetar aktivt med att 
förebygga och hantera konflikter med hjälp av en utarbetad metod, Kompissamtal.49  
 
Kompissamtal är en metod som syftar till att ge elever en metod att lösa och förebygga konflikter genom att 
lyssna och berätta under ledning av en lärare. Genom att skapa en trygg och tillåtande atmosfär uppmuntrar man 
eleverna att ta ansvar för negativa handlingar och betonar vikten av att förstå vad de orsakar. Ingen beläggs med 
skuld för en handling och inga straff delas ut. Eleverna tränas praktiskt i empati och att förstå andras känslor. De 
lär sig att uttrycka sina egna känslor och att lyssna på andra som berättar hur de har upplevt en situation.50  
 
De yttre ramarna vid Kompissamtal är mycket tydliga och fasta. Samtalen skall genomföras regelbundet, gärna 
en bestämd dag i veckan. Eleverna placeras i en ring, gärna på golvet, så att alla elever ser varandra framifrån 
och på så sätt kan samtalet ske på lika villkor. Samtalet är indelat i tre moment, tre samtalsomgångar. 51 
 
Under första omgången får eleverna berätta om de på egen hand har lyckats lösa en konflikt sedan det senaste 
samtalet. Detta görs för att uppmuntra eleverna till att själva lösa sina konflikter.52 
 
Under andra omgången berättar eleverna om de gjort någon annan ledsen. Här ges eleverna möjlighet att själva 
ta upp situationer där de upplever att de handlat så att de har sårat en kamrat. Här får förövaren möjlighet att be 
om ursäkt eller att tillsammans med motparten och klasskamraterna hitta en lösning på problemet.53 
 
Vid tredje omgången får eleverna berätta om de själva råkat ut för något som fortfarande känns ouppklarat. Den 
drabbade eleven får inte ange vem som är inblandad i situationen utan bara ge ledtrådar om var det hände och 
vad det rörde sig om. Detta görs för att den skyldige ska få en chans att känna igen händelsen och sedan på eget 
initiativ berätta vad som hände.54 
 
Eleverna får under Kompissamtalet endast beskriva sin egen roll i konflikten och inte ange någon annan 
inblandad. Detta skapar en trygghet för barnen som gör att de vågar berätta i gruppen. Man betonar också vikten 
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av att stå för sina handlingar och de elever som har gjort fel och berättar det beröms för sin ärlighet. Är det så att 
eleverna blir vittne till mobbning eller själva känner sig utsatta, måste de dock prata med någon vuxen om det 
utanför Kompissamtalen.55 
 
Resten av elevgruppen som inte är direkt inblandad i konflikten används som bollplank. Deras uppgift är att 
lyssna och visa de inblandade respekt genom att ge dem tid att i lugn och ro beskriva situationen. Eftersom de 
inte är direkt involverade så kan de se på konflikten utifrån och blir en viktig resurs när man ska hitta en lösning 
på situationen.56   
 
Ibland kan Kompissamtalen behöva kompletteras med enskilda samtal med eleverna. Elever som blivit retade för 
mer personliga saker till exempel utseende har kanske svårt att ta upp det i den stora gruppen, även om det råder 
en tillåtande atmosfär.57 
 
Familjegrupper 
 
Skolpsykologen Barbro Goldinger skriver i sin bok Familjegrupper i skolan58 om hur hon tillsammans med några 
klasslärare arbetar fram en metod för att öka elevernas trygghet i den stora elevgrupp som klassen utgör. Deras 
förslag blev att skapa familjegrupper.   
 
Idén med familjegrupper bygger på att man delar in klassen i fyra mindre grupper med ungefär fem till sju elever 
i varje. Varje grupp skapas med målet att den skulle innehålla så många olikheter som möjligt, till exempel 
fördelas pratiga och lugna elever på alla grupper. Dessa grupper ska vara fasta under en längre tid, gärna under 
flera läsår. I gruppen har man ansvar för varandra och meningen är att den lilla gruppen ska representera trygghet 
och tillhörighet för dess medlemmar. Gruppen utgör sedan plattformen från vilken eleverna sedan kan söka 
kontakter med klassens övriga elever.59  
 
Genom att använda sig av familjegrupper ger man eleverna möjlighet att stärka sin identitet redan från början. 
De har sitt namn och sin bänk, de hör till en familj som inte är större än att de garanterat blir sedda under en 
skoldag, familjen i sin tur hör hemma i klassen som hör till skolan. 60 
 
Eleverna ska heller inte ha möjlighet att lättvindigt kunna byta grupp. Uppstår det konflikter inom gruppen är 
avsikten att eleverna ska hitta en lösning på problemet. Eleverna tränas i att utrycka sin vilja och sina känslor, 
men också i att lyssna på andra. I en liten grupp går det inte lika lätt att försvinna som det gör i en större, varje 
elevs roll, handlingar och önskningar påverkar de andra medlemmarna i större utsträckning. I familjegrupperna 
tränas eleverna i att visa hänsyn, ta ansvar och att hjälpa varandra.61 
 
Familjegruppernas viktigaste roll är att fungera som forum för konfliktlösning. I den trygga lilla gruppen kan 
eleverna lättare sätta ord på känslor och komma till tals. Lärarens roll blir här att fungera som samtalsledare och 
försöka att inte blanda sig i konflikten och lösningen, utan till så stor del som möjligt överlåta diskussionen till 
eleverna.62 
 
Föräldrarnas roll i barnens skolgång är oerhört viktig. Vid arbete med familjegrupper i skolan är målet att även 
föräldrarna ska bilda motsvarande grupper på exempelvis föräldramöten. På så sätt kan man minska 
anonymiteten i föräldragruppen och på ett enkelt sätt skapa goda förutsättningar för bra gruppdiskussioner.63 
 
 
 
 
 
Att lösa vardagskonflikter  
 
Ingegerd Edman Ståhl har lång erfarenhet som lärare, speciallärare och rektor och det är därifrån hon utgår i sin 
bok ”Det går att göra så här!”. Det är en handbok i hur man kan arbeta med konflikter med en tydligt utarbetat 
metod.64 
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Edman strukturerar sin metod genom nio tydligt definierade delar. Dessa delar tillsammans med samtalsledaren, 
utgör den yttre ramen för metoden. Utan att utse syndabockar eller att skuldbelägga någon försöker man få 
barnen att reflektera över sin egen roll i konflikten.65  
 
Platsen för konfliktlösning bör väljas med omsorg. Ett grupprum eller liknande är idealiskt, men ett bestämt 
avskilt hörn i klassrummet kan också fungera. Den avskilda, fysiska platsen tydliggör allvaret i situationen, alla 
parter är medvetna om att man går därifrån först när man har kommit överens om något.66 
    
Tiden är en viktig faktor vid konfliktlösning, ibland till och med avgörande. Genom att ge varje konflikt 
ordentligt med tid, vinner man tid på lång sikt eftersom det då uppstår färre konflikter. Man måste också fundera 
igenom när i tid man ska ta konflikthanteringen. Många gånger är det bäst att ta det så fort som möjligt, men 
ibland kan det löna sig att låta upprörda känslor lägga sig lite. I vissa fall kan eleverna behöva ha en förälder med 
vid samtalen och då kanske man tvingas vänta tills föräldern kan komma till skolan.67  

 
Deltagarna vid en konflikthantering ska vara de som har del i konflikten. Det lönar sig många gånger att ägna 
lite tid till att klargöra vilka som bör var med vid ett konflikthanteringssamtal, så att man inte har glömt någon 
eller att någon sitter med utan att ha egentlig del i konflikten. 68 
 
Mötesreglerna 
- Samtalsledaren leder mötet och fördelar ordet. Varje möte inleds med att samtalsledaren går igenom 
mötesreglerna. 
- Det som sägs under mötet får inte föras vidare, om man inte kommer överens om annat. 
- Den som talar vänder sig till samtalsledaren, om inte samtalsledaren säger något annat. 
- När man talar ser man varandra i ögonen. 
- Ingen får avbryta den som talar. 
- Samtalsledaren återberättar vad som har hänt utifrån vad alla har sagt. 
- Alla får komma till tals. 
- Om vuxna är med som stöd, får de vänta med att yttra sig tills de inblandade är överens om vad som hänt. 
- Mötet avslutas då parterna är överens om vad som har hänt och alla upplever att de har fått säga sitt. 
Tillsammans kommer man överens om vad som eventuellt behöver göras.69 
 
Kanske är samtalsledarens viktigaste uppgift under samtalet att behålla neutraliteten i vad som har hänt och inte 
ta parti för någon. Det gäller även föräldrar eller andra vuxna som finns med vid konflikthanteringen.70 
 
Vid återberättandet återger samtalsledaren det som de inblandade parterna har berättat om konfliktens 
händelseförlopp. Med hjälp av frågor till de inblandade får samtalsledaren möjlighet att skapa sig en bild av vad 
som har hänt och när allt är klargjort återberättas historien.71 
 
Samtalet syftar till att reda ut de eventuella frågetecken som finns kvar. De inblandade parterna får en möjlighet 
att sätta sig in i hur de andra har upplevt situationen. Här finns det förutsättningar att få parterna att se att det inte 
finns en sanning, utan att det beror på hur man upplever situationen.72 
 
Överenskommelsen gäller hur parterna ska agera i framtiden för att situationen inte ska upprepas. Man börjar 
med att diskutera olika alternativ och när man har enats skriver man ner det och de som varit med under samtalet 
skriver under. Alla får varsin kopia så att man kan gå tillbaka till kontraktet och se vad man kom överens om. 
Det är viktigt att åtgärderna blir realistiska och konkreta och att de inblandade tror på det man kommer fram 
till.73 
 
Samtalet avslutas med en gemensam avstämning för att kontrollera att alla inblandade är nöjda och att alla har 
fått säga sitt. Man undersöker så att alla har förstått innebörden av överenskommelsen. Här finns också utrymme 
för att ge återkoppling till varandra.74 
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Metod 
Val av metod  

 
Med en kvalitativ undersökning avser man att studera hur ett fenomen är beskaffat, vilka egenskaper det har. 
Man vill identifiera variationer, strukturer eller processer hos fenomenet som är föremål för studien.75  
Utifrån mitt syfte för undersökningen, gjorde jag den bedömningen att en kvalitativ metod lämpade sig bäst för 
att uppnå målen.  
 

Val av metod för datainsamling 
  
Arbetets syfte var att undersöka lärares syn på konflikter och hur de arbetar med dessa i sina klasser samt att ta 
reda på om nyutbildade lärares syn skiljer sig på något sätt från lärare med lång erfarenhet. Då detta rör lärares 
personliga värderingar, upplevelser och tolkningar av konflikter och hur dessa ska hanteras, ansåg jag att 
djupintervjuer var den lämpligaste metoden att använda.76  
 
Jag har använt mig av öppna frågor då min bedömning var att det skulle ge mig möjlighet att göra förtydliganden 
under pågående intervjuer om det skulle behövas. Jag har valt att använda bandspelare vid intervjutillfällena för 
att helt och fullt kunna koncentrera mig på samtalet med läraren. Min strävan var att utnyttja den flexibilitet som 
varje unika intervjutillfälle kräver, att ha möjlighet att omformulera en fråga och att anpassa frågetekniken efter 
läraren ifråga.77  
 
Genom att göra personliga intervjuer anser jag att jag även får ut svar i det tysta samspelet under intervjutillfället 
mellan mig och den intervjuade läraren. Bandspelaren ger mig möjlighet att under intervjun studera lärarens 
kroppsspråk och reaktioner på mina frågor. Jag kan på så sätt också föra ett mer avspänt samtal där jag helt kan 
fokusera på frågorna och svaren. Bandspelaren ger mig också möjlighet att ha ögonkontakt med den intervjuade 
läraren och på så sätt kan jag visa mitt intresse för svaren.78 Även om intervjuer är en tidskrävande metod har jag 
gjort bedömningen att det ändå är den metod som lämpar sig bäst för min undersökning. 
 

Urval och tillvägagångssätt för datainsamlingen  
 
Jag har intervjuat sex lärare, tre som har arbetat i minst femton år och tre som inte har kommit upp i fem 
tjänsteår ännu. Detta för att kunna undersöka om det finns skillnader i arbete kring konflikter beroende på hur 
länge lärare har varit yrkesverksamma.  
 
De lärare som jag har valt att intervjua arbetar alla som klasslärare på det traditionella låg- eller mellanstadiet. 
Eftersom jag ville studera hur lärare arbetar med konflikter och konfliktförebyggande åtgärder, såg jag fördelar 
med att elevgruppen och läraren arbetade tillsammans som helhet större delen av dagen. Jag tog inte hänsyn till 
lärarnas kön vid urvalet, eftersom jag ansåg att det inte skulle vara avgörande för undersökningen. 
 
För att få tag i lärare att intervjua tog jag först kontakt med berörda rektorer för att få klartecken att genomföra 
intervjuerna.  
 
Första kontakten med lärarna tog jag per telefon då jag presenterade mig och framförde varför jag gjorde den här 
undersökningen. Jag beskrev i stora drag mål och syfte för min undersökning och jag förklarade även hur jag 
hade valt ut de lärare jag intervjuade.  
Jag talade om att jag önskade använda bandspelare vid intervjutillfället och att det endast var jag som skulle 
komma att lyssna på banden. Jag förklarade vilka fördelar bandspelaren hade för mig i mitt arbete. Jag berättade 
att de skulle förbli helt anonyma i examensarbetet och att endast delar av intervjun skulle presenteras i form av 
citat.  
Alla tillfrågade lärare ställde sig positiva till en intervju och tillät mig att använda bandspelaren.  
 
Tre av intervjuerna genomfördes i grupprum eller klassrum på respektive skolor. De övriga tre genomfördes 
hemma hos respektive. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter att genomföra. Banden med intervjuerna 
transkriberades så gott som ordagrant för att utgöra grund för fortsatt analys och kategorisering.  
 

Bearbetning av data 
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Redan under intervjuerna och transkriberingen påbörjades naturligtvis bearbetningen, men utan att leda till 
någon konkret organisering av data. Då alla intervjuerna var utskrivna lämnade jag dem helt för en tid, detta för 
att få distans till dem. Precis som Starrin m.fl. (1991) skriver, upplevde jag att det under denna period pågick en 
omedveten problemlösning och bearbetning av materialet.79 
  
När jag sedan återvände till materialet hade jag redan identifierat ämnen som återkom i intervjuerna och som låg 
i linje med mitt syfte. Med dessa ämnen som utgångspunkt läste jag nu intervjuerna och sorterade materialet 
under dessa ämnesområden. Efter ytterligare bearbetning kunde jag utifrån dessa ämnesområden skapa fyra 
stycken övergripande teman som åskådliggör resultatet av det insamlade materialet.  
   

Metoddiskussion  
 
Genom mina intervjuer med lärare har jag fått mycket intressant information. Dessa möten och samtal har 
berikat både mig och min undersökning. Jag upplever att detta är ett ämne som ligger lärarna varmt om hjärtat 
och de tycker att det är viktigt att diskutera dessa frågor. De har visat prov på stor samarbetsvilja och en önskan 
om att dela med sig av sina erfarenheter. 
 
Jag upplever att jag vid intervjutillfällena kunde utnyttja den flexibilitet som situationen erbjuder. Genom att jag 
använde mig av bandspelaren kunde jag helt koncentrera mig på intervjusituationen. Även intervjuguiden 
underlättade för mig att följa läraren i samtalet istället för tvärtom. Med hjälp av guiden (se bilaga 1) kunde jag 
låta samtalet löpa ganska fritt, men samtidigt vara säker på att alla ämnen behandlades under varje intervju. 
 
Jag upplever inte att någon av de lärare jag intervjuade hämmades eller upplevde obehag på grund av 
bandspelaren. De lärare som ställde upp för intervjun diskuterade med stor öppenhet och intresse för ämnet. 
Genom långa, utredande svar behövde jag endast gå in och styra lite för att få ut så mycket som möjligt av 
samtalet. 
 
Intervjuer är ett mycket tidsödande sätt att samla in data på, men jag har svårt att se att någon annan 
insamlingsmetod skulle tjäna syftet med undersökningen bättre. Däremot skulle det vara intressant att 
komplettera intervjuerna med observationer av lärarna i klassrumsmiljö.   
 
 

 Det skrivna arbetets utformande  
 
I bakgrunden och litteraturgenomgången har jag använt mig av ett notsystem för att referera till litteraturen. I 
diskussionen har jag däremot placerat referenserna i löpande text. Det har för mig känts naturligt att göra på det 
här sättet för att skapa en enkelhet och tydlighet i texten. I bakgrunden och litteraturgenomgången var målet en 
lätt flytande text som inte skulle hackas sönder av hänvisningar till litteraturen om det inte föll sig naturligt. I 
diskussionen däremot ville jag tydligt och direkt visa vilken författare och vilken litteratur som diskuterades och 
därför övergick jag till att lämna referenserna i löpande text. 
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Resultat 
 
Resultatredovisningen är indelad i två delar. I den första delen presenteras de intervjuade lärarna och i den andra 
delen presenteras resultatet av intervjumaterialet.  
 

Presentation av lärarna 
 
Här följer en kort beskrivning av lärarna i intervjumaterialet för att ge ökad förståelse för deras svar. 
 
Nyutbildad lärare 1 - N1 
 
Lärare N1 har arbetat i snart ett år och är utbildad MaNO-lärare för år 1-7. Hon har arbetat som speciallärare och 
har sedan en termin tillbaka varit klassföreståndare. I klassen arbetar det också en elevassistent på deltid. N1 
arbetar på en skola med två paralleller från år 0 till år 6. Skolan ligger i ett mindre samhälle med blandat 
upptagningsområde.  
 
N1 är i fyrtioårsåldern och har tidigare erfarenhet av arbete med barngrupper i form av kyrkans barntimmar.  
 
Nyutbildad lärare 2 - N2 
 
Lärare N2 har arbetat i snart två terminer på en liten skola i ett medelstort samhälle.  Hon är utbildad MaNO-
lärare 1-7. Hon har under hela tiden arbetat som klassföreståndare i en mellanstadieklass. Under N2:s första 
termin delade hon ansvaret för klassen med en annan relativt nyutexaminerad lärare. Klassen bestod då av 27 
elever, många med särskilda behov. När höstterminen kom delades klassen i två grupper på N2:s och hennes 
kollegas begäran. De har fortfarande ett mycket nära samarbete om de två elevgrupperna. 
 
N2 är i tjugofemårsåldern och har före tiden på lärarhögskolan vikarierat en del på låg- och mellanstadiet.  
 
Nyutbildad lärare 3 - N3 
 
Lärare N3 har arbetat som klassföreståndare, i en nu årskurs sex, under snart ett års tid. Hon är utbildad MaNO-
lärare 4-9. Skolan N3 arbetar på är en traditionell låg- och mellanstadieskola och är belägen i ett mindre 
samhälle. Klassen som hon tog över hade under en kortare tid av olika anledningar bytt klasslärare flera gånger 
och klassen ansågs vara lite besvärligare än det normala.    
 
N3 är i tjugofemårsåldern och har under utbildningen vikarierat en del på både mellan- och högstadiet, men även 
inom vuxenutbildning.  
 
Erfaren lärare 4 - E4 
 
E4 är lärare sedan arton år tillbaka och har hela den tiden arbetat på samma skola. Skolan ligger i ett mindre 
samhälle med ungefär 5000 invånare. Upptagningsområdet för skolan är väldigt varierande. E4 arbetar som 
klasslärare på mellanstadiet och har just nu en klass i år fyra. 
 
E4 är i femtioårsåldern och är utbildad klasslärare för mellanstadiet. Hon har under många år arbetat med 
familjegrupper i skolan och även en hel del med drama i syfte att skapa ett bra gruppklimat. 
 
Erfaren lärare 5 - E5  
 
Lärare E5 har arbetat som lärare i snart trettio år, varav fjorton på den skola han befinner sig på just nu. Han är 
nu klassföreståndare för en femteklass. I klassen har det fram till den här terminen arbetat en elevassistent. 
 
Han är en av de första som utbildades till klasslärare för mellanstadiet. E5 arbetar just nu i skolans 
mobbningsteam och har tidigare arbetat mycket med Lions Quest, som är ett utvecklat program med övningar för 
att höja självförtroendet hos eleverna.  
 
Erfaren lärare 6 - E6 
 
Lärare E6 är i fyrtioårsåldern och har arbetat som lärare i ungefär tjugo år. E6 har arbetat på många olika skolor 
med varierande upptagningsområde, både på landet och i stan. Hon har bytt arbetsplats den här terminen och 
delar nu en år fyra med en annan lärare. Skolans upptagningsområde är centralt i en större svensk stad. Hon är 
utbildad klasslärare för mellanstadiet. 
 



 

Resultatet av intervjumaterialet 
 
Här presenteras resultatet av intervjumaterialet. Jag har funnit fyra huvudteman som är relevanta för 
undersökningens syfte och beskriver hur de intervjuade lärarna arbetar med och ser på konflikter och 
konflikthantering.  
 
De fyra teman är ”Konfliktförebyggande åtgärder”, ”Viktiga faktorer vid konfliktlösning”, 
”Konflikthanteringens prioritet i skolan” och ”Pojkar och flickor”. Genomgående i resultatredovisningen 
använder jag citat från intervjuerna. Dessa är markerade med citationstecken och skrivna med kursiverad stil. 
Med hjälp av beteckningarna N1, N2,…, E6 är varje citat markerat för att det ska kunna härledas till vilken 
lärare som citeras.  
 
 



 

Konfliktförebyggande åtgärder 
 
Det första temat har jag valt att kalla ”Konfliktförebyggande åtgärder”. Lärarna arbetar dagligen med att försöka 
förhindra att konflikter uppstår. Jag har upptäckt att lärare använder sig av diskussioner med eleverna för att få 
dem att reflektera över hur deras beteende påverkar situationen i elevgruppen. Lärarna strävar efter att få 
eleverna att ta ansvar och att höja deras självkänsla. 
 
 

Kommunikation 
 
Samtliga lärare i materialet använder sig av verbal kommunikation i mycket stor utsträckning vid hantering av 
konflikter. Mycket av lärarnas tid tillsammans med eleverna verkar gå åt till att prata om och diskutera hur man 
ska vara mot varandra. 
 
N2 ”…vi pratar mycket inne i klassen också…” 
 
N3 ”…och pratade ganska mycket om hur man beter sig och inte beter sig…” 
 
E4 ”…jag pratade mycket om hur man skulle vara mot varandra…” 
 
 

Metoder 
 
De mer erfarna lärarna refererar alla till olika metoder och litteratur som de använder sig av i sitt arbete med att 
förebygga konflikter. Metoderna bygger på att arbeta med gruppen som helhet och att öka elevernas självkänsla 
och empati. Man arbetar aktivt med att stå för sina åsikter och kunna motivera dem. Att kunna ta och ge 
konstruktiv kritik ses också som mycket viktigt. 
 
E4 ”…jag arbetar med familjegrupper…jag placerar dom i en familj…sen ska dom höra till den 

familjen så länge jag har dom…det finns en bok som heter ”Familjegrupper i skolan”…” 
”…drama, har jag mycket…jag har en bok som heter ”Gruppen som grogrund”…” 

 
E5 ”…jag jobbade förr med något som hette ”Lions Quest”….” 
 
E6 ”…dom har haft ”Kompissamtal”… ” 
 
 



 

Elevers självkänsla 
 
Flertalet av lärarna tar upp vikten av att ge eleverna ett gott självförtroende och skapa en trygghetskänsla i 
elevgruppen. Genom att höja varje individs självkänsla hoppas man att kunna öka toleransen gentemot andras 
olikheter.   
 
N1 ”…jobba ännu mer med att försöka höja deras självkänsla…” 
 
E4 ”…det handlade om att dom inte var trygga i sin egen grupp…” 
 
E5 ”…egentligen handlade det om att bygga upp lite självkänsla…man ska känna att man duger…” 
 
 

Ge elever ansvar 
 
Som ett led i att förebygga konflikter uppger lärarna att de strävar efter att ge eleverna ökat ansvar och att öka 
deras delaktighet i skolan. Genom ett tydligt uttalat ansvar kan man inte smita undan och skuldbelägga andra. 
Man ger eleverna en ökad möjlighet att påverka sin situation. 
 
N2 ”…ge dom ganska mycket ansvar…att man litar på dom…” 
 
E6 ”…lära sig att ta ansvar…” 
 
 
Sammanhållning 
 
Flera av lärarna pratar om vikten av att göra saker tillsammans i klassen för att öka sammanhållningen och 
gemenskapen. Genom att ha gemensamma upplevelser ökar förståelsen för varandras olikheter och eleverna kan 
hitta likheter hos varandra som de inte skulle upptäcka i det normala skolarbetet.  
 
E5 ”…vi leker mycket i klassen också, alltså vi ska försöka ha roligt ihop också…förra året så 

dansade vi mycket också…” 
 
E6 ”…jag tror på det här att göra saker tillsammans, gärna ute…man kan övernatta i 

klassrummet…” 
 
 
Utvärdering 
 
Flera av lärarna anger att de använder sig av utvärdering av eleverna och deras arbete. De arbetar också aktivt 
med att öva eleverna i att ta och ge konstruktiv kritik både i fråga om arbete som de har utfört, men också i hur 
de är mot varandra. Även här ser vi att den muntliga kommunikationen får stort utrymme.  
 
N2 ”…innan man går hem, att vi pratar om hur dagen har varit…” 
 
E4 ”…med den förra (klassen) hade jag ofta utvärdering av arbete…när någon hade presenterat ett 

arbete…alla fick skriva något positivt och något negativt…man ska våga stå för sina åsikter…” 
 
E5 ”…träna sig i att uppmuntra varandra, men att man också på ett trevligt sätt kan tala om att 

”Jag blir ledsen när du säger så och så…” 
 
 

Tänka framåt 
 
I samband med arbetet att lösa en konflikt tar flera av lärarna upp frågan hur man ska förhindra att händelsen 
upprepas. Man vill få eleverna att reflektera över den situation som uppstått och ta sitt eget ansvar för att det inte 
upprepas. 
 
E4 ”…prata om hur man kan undvika att det blir så här…” 
 
E5 ”…hur löser vi det här framöver, vad händer nästa rast, vad händer i morgon…” 
 
 



 

Rasterna 
 
Mycket av elevernas konflikter uppstår på rasterna och naturligtvis har de flesta skolor vidtagit åtgärder för att 
förebygga detta. Här tar lärarna på skolorna ett gemensamt ansvar och vaktar på rasterna. E6 tar dock upp det 
orimliga i att kunna upptäcka allt.  
 
N3 ”…jag är mycket ute på raster…” 
 
E5 ”…på rasterna är vi rastvakter…” 
 
E6 ”…det finns alltid en vuxen ute…rastvakten ser ju inte eller hör allt heller…” 
 
 

Sammanfattning: 
 
För att förebygga konflikter i skolan använder sig lärarna av olika metoder. De mer erfarna lärarna uppger att de 
använder sig av metoder eller delar av dem, som grundar sig i olika litteratur. Jag har upptäckt att man till stor 
del använder sig av muntlig kommunikation för att diskutera hur olika situationer uppstår och hur man ska bära 
sig åt för att undvika dessa. Lärarna pratar även en hel del om hur man ska vara mot varandra i klassen. På olika 
sätt övas eleverna i att ta och ge konstruktiv kritik. Lärarna delar alla en strävan efter att öka elevernas 
självkänsla. De försöker även öka elevernas ansvarstagande och delaktighet. Genom gemensamma upplevelser 
utanför skolans traditionella ramar försöker man öka gemenskapen och toleransen för varandras olikheter. Att 
bevaka rasterna är den enda åtgärd som lärarna anger att de samarbetar kring tillsammans med andra lärare på 
deras skolor för att förebygga konflikter.   
 
 
Viktiga faktorer vid konflikthantering  
 
Det här temat har jag valt att kalla ”Viktiga faktorer vid konflikthantering”. Jag har upptäckt att den verbala 
kommunikationen spelar stor roll vid hantering av konflikter hos samtliga lärare i materialet. Lärarna arbetar alla 
efter liknande metoder. Det som skiljer dem åt är hur medvetet de arbetar med konfliktlösning. Alla lärarna ger 
föräldrar och kollegor en viktig roll som stöd i samband med konflikter i elevgruppen. 
 
 

Var uppstår konflikterna? 
 
De intervjuade lärarna är överens om att flertalet av konflikterna mellan eleverna uppstår i situationer där det inte 
finns så många vuxna närvarande till exempel på raster.  
 
N2 ”…det är ju på rasterna det händer…” 
 
N3 ”…rastproblem…” 
 
E6 ”…det händer ju på raster och i matsalen, när man inte själv finns med…” 
 
 
Plats för konfliktlösning 
 
Under intervjuerna framkommer att då konflikter uppstår försöker lärarna hitta en avskild plats för att kunna 
diskutera vad som hänt. Som ensam lärare för en grupp elever finns ett behov av att inte vara för långt bort ifrån 
klassrummet, utan att man samtidigt  kan ”hålla ett öga” på de andra eleverna. Lärare N2 arbetar efter en tydlig 
metod då konflikter uppstår där hon och eleverna har döpt konfliktlösningsplatsen till ”Pratrummet”. 
 
N2 ”…vi går in i ett särskilt rum, vi kallar det för ”Pratrummet” till och med…” 
 
N3 ”…vänta i grupprummet…” 
 
E6 ”…jag kan gå iväg och sätta mig…” 
 
 
Kommunikation 
 



 

Alla lärare i materialet är överens om att det är viktigt med kommunikation i samband med en konflikt. De 
inblandade har ett stort behov av att få diskutera och berätta hur och varför konflikten har uppstått. Lärarens 
uppgift blir till stor del att lyssna till elevernas berättande och på så sätt sätta sig in i situationen. 
 
N2 ”…så fort det händer något så pratar vi om det…” 
 
E5 ”…det blir ju att försöka att prata …det bygger mycket på att låta dom prata, att jag lyssnar…”  
 
E6 ”…det är viktigt att man får prata ut…den ene får prata sin version, den andre får sin och så får 

jag gå in och ställa frågor…” 
 
 
Hur lärare går till väga 
 
Lärarna är överens om att den bästa metoden för att reda ut konflikter är att lyssna på de olika parterna som får 
återge sin version. Antingen sker detta genom att man träffar en elev i taget eller genom att den ene får berätta 
medan den andra lyssnar utan att avbryta och sedan byts rollerna. Lärarens roll blir att neutralt lyssna till de olika 
berättelserna och att sedan tillsammans med eleverna försöka hitta en lösning. 
 
N2 ”…man låter var och en berätta sin version av det hela…sen jämför man dom och tittar på vad 

som inte stämmer…jag frågar dom ofta då hur vi ska lösa det…” 
 
E5 ”…det bygger ju mycket på att låta dom prata, att jag lyssnar…så måste  

jag ju sammanfatta det hela genom att tänka över hur vi löser det här framöver…” 
 
E6 ”…jag kan sätta mig med båda kontrahenterna om det är så eller om det är väldigt speciellt, så 

tar jag en i taget…den ene får prata sin version och den andra får sin version och så får jag gå 
in och ställa frågor…” 

 
 
Föräldrars delaktighet 
 
Vid större konflikter uttrycker lärarna vikten av att ta kontakt med de inblandade elevernas föräldrar. N1 trycker 
hårt på att eleven ska veta att hon kommer ringa hem till föräldrarna för att diskutera en händelse. Hon ser det 
som mycket viktigt för att bevara elevens förtroende för läraren. E5 lägger stor vikt vid att inte skuldbelägga 
föräldrarna utan försöka få till ett samarbete runt eleven för att nå ett så bra resultat som möjligt. 
 
N1 ”…är det mer saker så ska föräldrarna få reda på det, men då ska också eleven veta att jag 

ringer hem och säger det…”  
 
N2 ”…det är mycket samtal hem, men det tycker dom är bra…” 
 
E5 ”…i allvarliga fall tar man kontakt med familjen…jag berättar att det här har hänt och det är 

ett problem för mig och kan du på något sätt bidra till en lösning så är du välkommen, men det 
viktigaste är att du vet vad som har hänt…” 

 
 

Kollegors delaktighet 
 
Samtliga lärare pekar på att ett bra samarbete mellan kollegor i de här frågorna är mycket viktigt. Man söker stöd 
för sitt agerande i olika situationer och rådgör för att nå bra lösningar. E4 upplever att hon har förlorat en del av 
den trygghet hon förut känt hos sina kollegor eftersom många har bytts ut på kort tid. Lärare E6 upplever att 
kollegorna på hennes skola känner ett gemensamt ansvar och att de kan gå in och stötta varandra i en 
konfliktsituation mellan elever. E5 tycker att det är svårt att ge och få praktiskt stöd av kollegor i tunga 
situationer som vid föräldrakontakt. Moraliskt stöd tycker han dock att de kan ge varandra.  
 
E4 ”…vi har nog ganska bra stöd…förut så var vi samma personal år ut och år in…ofta byts det ut 

en och en…men hos oss har det bytts ut jättemycket…det är inte samma trygghet som jag kände 
tidigare…” 

 
E5 ”…moraliskt stöttar vi varandra jättemycket, men rent praktiskt är det faktiskt svårt…” 
 
E6 ”…det är till och med så att andra lärare som känner dom kan hjälpa till…en annan gång är det 

nån annan som behöver hjälp och då finns vi där…” 
 



 

 
Sammanfattning 
 
Lärarna upplever att konflikter uppstår till största del på raster eller vid andra tillfällen där det finns få vuxna. 
Konflikter som uppstår på lektionstid är få och lättare att klara ut.  
 
När lärarna ska lösa konflikterna försöker de göra det på en avskild plats. Var och en av eleverna får redogöra för 
sin version av händelsen. Antingen så finns alla de inblandade parterna med vid återgivningen av händelsen och 
får då lyssna på varandras versioner utan att avbryta, annars så lyssnar läraren enskilt på en i taget.  
 
De intervjuade lärarna är överens om att kollegornas stöd är viktigt. De upplever en trygghet i att kunna 
diskutera olika situationer med dem och få råd om hur de ska agera. E5 anger dock att det är svårt att få stöd i de 
svåra situationerna som till exempel vid ett föräldrasamtal som man måste genomföra själv.  
 
 
Konflikthanteringens prioritet i skolan 
 
Detta tema har jag valt att kalla Konflikthanteringens prioritet i skolan. Lärarna diskuterar under intervjuerna 
både vilken prioritet konflikthantering bör ha i skolan och vilka faktorer som påverkar vilken prioritet den får i 
realiteten.  
 
 
Lärarnas åsikter om när konflikter bör lösas 
 
De intervjuade lärarna visar på stor enighet om hur snart konfliktlösningen bör påbörjas i förhållande till 
konflikten. De är överens om att då man angriper problemet så snart som möjligt har man störst möjlighet att nå 
ett bra resultat. För att eleverna ska kunna se sin del i situationen får det inte kännas avlägset i tid. Får det gå för 
lång tid finns det också risk att konflikten ökar i omfång. 
 
N1 ”då försöker jag lösa det direkt för det är ju snart rast igen och då har man ju annars konflikten 

där igen…det är bättre att man löser det direkt…” 
 
E5 ”…direkt kanske inte, men samma dag ska det ju ske…” 
 
E6 ”…det är att ta det så fort man kan…” 
 
 
Undervisning eller konflikthantering 
 
Under intervjuerna tar lärarna upp den konflikt som de själva hamnar i då de tvingas prioritera elevernas 
konflikter eller deras undervisning.  
 
Lärare N3 är av åsikten att undervisningen måste gå före konflikterna. Hon anser att de övriga elevernas 
undervisning ska inte drabbas för att det har uppstått en konflikt mellan några få elever.  
 
N3 ”…en konflikt får aldrig vara viktigare än det man gör i skolan…” 
 
Lärare E5 och E6 kan se en förändring hos sig själva över den tid de har arbetat. I början av sin yrkesverksamma 
tid prioriterade de konflikter lägre än undervisningen.  
 
E5 ”…jag hade lättare att inte ta så allvarligt på det (konflikter) förr…” 
 
N2 ”…då har vi ju det så bra att vi är två stycken…sen så har hon koll på båda grupperna och då 
kan ju en sitta där ute och prata…” 
 
E6 ”…nu är ju vi två stycken rätt ofta och då kan hon ta klassen och jag kan sätta mig…” 
 

 
Ensam i klassen 
 
Både N3 och E5 tar upp de problem som uppstår i samband med att ett fåtal elever behöver hjälp med att lösa en 
konflikt, samtidigt som klassens övriga elever ska undervisas. Det är svårt att helhjärtat ägna sig åt att lösa en 
konflikt samtidigt som man oroar sig för vad som händer i klassrummet. 
 



 

N3 ”…då kunde jag liksom sätta igång dom andra och jobba, så kunde jag ta och gå ut med ett 
gäng…det får ju inte ta för lång tid eftersom jag måste se till dom andra i klassen…” 

 
E5 ”…oftast får jag försöka fixa det här snabbt…jag har ju min klass som sitter utan lärare 

samtidigt…och det gör att jag får lite ont i magen…” 
 
 
Sammanfattning 
 
Lärarna är överens om att konflikter bör lösas så fort som mö jligt. Anledningen till att de ofta hindras från att ta 
konflikthanteringen direkt eller att ägna den tid som krävs för att hitta en lösning, anger de vara det faktum att 
det då sker på bekostnad av undervisningen. N3 anser att undervisningen bör prioriteras före 
konflikthanteringen. Lärarna E5 och E6 pekar båda på att de ändrat sin syn på vad som är viktigast under sin tid 
som yrkesverksamma lärare. Deras synsätt har gått från att sätta undervisningen främst till att prioritera 
konflikthanteringen.  
 
De lärare som arbetar tillsammans med en annan vuxen i klass lyfter fram detta som en klar fördel i samband 
med att de tar upp behovet av att ge konflikthantering tid. N3 och E5 tar upp det dilemma som så tydligt uppstår 
då man däremot arbetar ensam i en klass.  
 
 
Pojkar och flickor 
 
Detta tema kallar jag Pojkar och flickor. De lärare i materialet med lång erfarenhet, tar alla spontant upp att de 
upplever en skillnad på pojkars och flickors konflikter och endast en av de nyutbildade diskuterar en skillnad.  
 
 
Flickors konflikter  
 
Lärarna uppfattar flickornas konflikter som väldigt sofistikerade och svåra att hantera. Ofta är det flera flickor 
inblandade i konflikterna och det är svårt att hitta ett samband mellan orsak och verkan. Konflikterna rör ofta 
personliga saker så som utseende, klädstil och intressen.  
 
N3 ”…dom går bakom ryggen på varandra och är tjuriga…” 
 
E4 ”…tjejer…har ju ett lite förfinat sätt…tjejer slåss ju inte egentligen…” 
 
E5 ”...ett gäng flickor som har intriger…” 
 
E6 ”När tjejer är i konflikter då är det lite mer utstuderat, lite mera…jäkligt…” 
 
 

Pojkars konflikter 
 
De lärare som tar upp en skillnad mellan pojkar och flickor är ganska överens om att pojkarna är rakare och mer 
direkta i kommunikationen i en konfliktsituation. De är också överens om att det ofta leder till handgripligheter. 
Det är lätt att se orsak och verkan. Konflikterna upplevs till stor del uppstå i samband med lagspel på rasterna 
och orsakerna ses ofta vara för hårt spel eller ett sätt att få utlopp för besvikelse över en förlust. Lärarna ser det 
som relativt enkla konflikter att hantera. 
 
N3 ”…killar som slåss och bråkar…” 
 
E4 ”…dom klipper till och så är det bråk och gråt och så…blev osams i spelet då…” 
 
E5 ”…det är två pojkar som bråkar…någon får en smäll på bandyplan sen säger den andra ett väl 

valt ord…” 
 
E6 ”…det är oftast killar det handlar om…i stridens hetta…när fotbollen är framme…” 
 
 
Vardagsbeskrivning av konflikter 
 
När lärarna refererar till konfliktsituationer beskrivs kontrahenterna oftast som pojkar. Det här gä ller både lärare 
som uttalat upplever en skillnad mellan könen och de som inte diskuterar detta.   



 

 
N1 ”…han ska tala om först vad det var som hände…” 
 
N2 ”…han ska tala om för dom andra hur han upplevde…vad det var som gjorde att han hamnade i 

en konflikt…” 
 
E5 ”…det beror ju på Pelle att det här började…din son han råkar illa ut…” 
 
E6 ”…för att den yngre killen ska känna sig…vi meddelar hemmet att vi har talat med din son om 

det här…” 
 
 
Svårigheter  
 
Flera av lärarna anger att flickornas typer av konflikter är svårare att komma till rätta med. Eftersom det är svårt 
att hitta sambandet mellan orsak och verkan varar konflikterna ofta under lång tid, och det i sin tur leder till att 
det blir svårt att hitta en konstruktiv lösning.  
 
N3 ”…det är mycket såna här tjejer som är lite fula…dom går bakom ryggen på varandra…det är 

sånt som kan hänga kvar länge…” 
 
E5 ”…intriger är ju väldigt svårt…man får ju aldrig fram hur det börjar och man får inte riktigt 

fram dom här mekanismerna som gör att det fortsätter länge…” 
 
E6 ”…det är väldigt svårt och man tror att man vet vad som händer…” 
 
 
Förändring av typer av konflikter 
 
Vid diskussion om huruvida typen av konflikter har förändrats under var och en av lärarnas yrkesverksamma tid 
tog både E4 och E5 upp frågan ur perspektivet flickor och pojkar. E4 var dock av uppfattningen att det inte var 
så stor skillnad medan E5 upplevde att flickornas intriger hade ökat med tiden. 
 
E4 ”…ungarnas, det är ungefär samma…om jag tänker på tjejer, för det var ju likadant då när jag 

var liten…” 
 
E5 ”…det här med tjejkonflikter, det var inte speciellt vanligt för längre sen…” 
 
 
Sammanfattning  
 
Det finns en tydlig uppfattning om att det finns en skillnad mellan pojkars och flickors 
konflikter och den delas främst och tydligast av de mer erfarna lärarna. Flickornas konflikter 
beskrivs som mer utstuderade och långdragna medan pojkarnas uppfattas som mer direkta och 
handgripliga. De intervjuade lärarna beskriver i större utsträckning pojkars konflikter då de 
ska beskriva konflikter eller konflikthantering mer generellt. Samtidigt visar resultatet av 
intervjuerna att det är konflikterna mellan flickorna som upplevs som svårast att komma till 
rätta med. Lärarna har svårt att hitta orsakerna till flickornas konflikter och de upplever det 
som att de är svåra att upptäcka. Lärare E4 upplever att flickornas konflikter är de samma som 
när hon var barn och att det inte skett någon förändring på det området, medan E5 ser en klar 
ökning av flickors intriger.     
 



 

Diskussion 
 

Kommunikation 
 
Lennéer & Thylefors (1997) tar upp kommunikationens viktiga roll i samband med konflikter. 
Kommunikationen tillskrivs förmågan att skapa, förtydliga och lösa konflikter. Alla lärarna i intervjumaterialet 
beskriver utförligt att den verbala kommunikationen får stort utrymme vid både konfliktförebyggande åtgärder 
och vid konflikthantering. 
 
Lärarna diskuterar mycket tillsammans med eleverna hur man ska vara mot varandra och hur andra uppfattar hur 
man beter sig. De använder sig även av olika former av utvärderingar av elevernas arbete och uppförande. 
Eleverna övas i att ta och ge konstruktiv kritik. Genom muntlig kommunikation strävar lärarna efter att få 
eleverna att reflektera över konfliktsituationer och hur de ska agera för att de inte ska uppstå igen. 
 
Vid konflikthantering använder sig lärarna av metoder som mer eller mindre tydliggör differentieringsfasen och 
integrationsfasen som Lennéer & Thylefors (1997) beskriver. Jag har funnit att de flesta lärare i materialet 
inleder konflikthanteringen med att båda parter får återge sin version av konflikten utan att motparten får lägga 
sig i. Sedan försöker man enas om innehållet i konflikten och händelseförloppet. När parterna enats så långt går 
man över till integrationsfasen och därmed problemlösningen.  
Flera av lärarna pekar på att de försöker anta en lyssnade och utredande roll i konfliktlösningssituationen och att 
de låter de inblandade parterna vara de aktiva i kommunikationen kring konflikten och hur den ska lösas.   
 

Individen och gruppen 
 
Alla lärarna i intervjumaterialet beskriver olika metoder för hur de arbetar konfliktförebyggande, men endast de 
mer erfarna lärarna kopplar sitt arbetssätt till litteratur eller till av andra utarbetade metoder. De nyutexaminerade 
ger intrycket av att arbeta mer intuitivt.  
 
Genom att ge eleverna ett ökat ansvar och en möjlighet att påverka sin situation i skolan, upplever de intervjuade 
lärarna att man har möjlighet att förebygga konflikter. Stensaasen & Sletta (1997) beskriver hur ledarens roll 
påverkas av hur mycket ansvar de övriga medlemmarna i gruppen får. Genom att som ledare främja en trygg och 
öppen miljö samt ge ansvar till gruppmedlemmarna skapas goda förutsättningar för att ledaren ska tas på allvar i 
gruppen. När gruppen är beredd att ta sin ledare på allvar ges denne också mandat att vara med och påverka och 
utveckla gruppen.  
 
Flera av lärarna beskriver hur de försöker skapa sammanhållning och gemenskap i sina elevgrupper. Genom 
gemensamma upplevelser, utanför de traditionella ramarna för skolarbetet, försöker de skapa en ökad förståelse 
för varandras olikheter. Med hjälp av lekar, dans, drama och friluftsliv försöker de ge sina elever möjlighet att 
upptäcka nya sidor hos varandra.  
 
Andersson (1992) beskriver hur samma grupp i olika situationer behöver olika sorters ledarskap. Genom att som 
lärare arbeta med elevgruppen under flera typer av aktiviteter skapas möjligheten att leda gruppen på olika sätt. 
Dessa metoder ger eleverna då även en möjlighet att lära känna flera sidor hos läraren.  
 
Svedberg (1997) skriver om hur flera olika vi-grupperingar kan bildas inom en större grupp, t.ex. en skolklass. 
För att motverka att sådana grupperingar inom en grupp blir för starka och uteslutande, är det bra att aktivt arbeta 
med den stora gruppen som helhet. På så sätt hjälper man eleverna att hitta nya likar i gruppen. 
 

Prioritering 
 
Under intervjuerna beskriver lärarna att de många gånger slits mellan att undervisa och att hantera konflikter. 
Lpo-94 ställer krav på att både kunskapsmål och mål för normer och värden skall uppfyllas. För att kunna 
tillgodose alla elevers behov uppger lärarna att de upplever att de tvingas kompromissa med båda målen. De 
lärare som arbetar ensamma i en klass beskriver att de tvingas sätta igång klassen först för att sedan ta hand om 
konfliktens kontrahenter. Oron över vad som händer i klassrummet medan de är borta, gör att konfliktlösningen 
påskyndas. Lennéer och Thylefors (1996) beskriver just hur viktig tidsfaktorn är vid konflikthantering. För att 
konflikthanteringen ska få önskad effekt krävs det att man har möjlighet att ge det den tid det behöver. Jag 
upplever att lärarna är mycket medvetna om hur det bör vara, men att de har svårt att tillgodose allt samtidigt.  
 
Jag tycker mig kunna se en förändring hos lärarna i hur de prioriterar, beroende på hur länge de har arbetat. 
Precis som Stensaasen & Sletta (1997) skriver så pendlar ledarens roll mellan att vara uppgifts- eller 
grupporienterad. Två av de mer erfarna lärarna uppger själva att de har ändrat sin syn till att idag prioritera det 
sociala samspelet högre än vad de gjorde då de var nyutexaminerade. De beskriver uttryckligen hur de till en 
början såg elevernas konflikter som störande moment i undervisningen, att konflikterna inte var så viktiga. 
Lärarna beskriver hur de påskyndade konflikt-lösningen så att de skulle kunna ägna sig åt det riktiga arbetet, 



 

undervisning. Idag prioriterar de båda lärarna konflikterna före undervisningen och låter konflikthanteringen få 
den tid som behövs. De båda hade förändrats från att vara uppgiftsorienterande till att bli mer grupporienterade.    
 
En ut de nyutexaminerade lärarna har gjort ett tydligt, uttalat val av prioritetsordning, där hon ställer 
undervisningen främst. Uppgiften, i det här fallet undervisningen, prioriteras klart före gruppen, klassen. Detta är 
att jämföra med de erfarna lärarnas uppfattning om undervisning kontra konflikthantering som nyutexaminerade.  
 
Stensaasen och Sletta (1997) beskriver vinna-vinna-strategin vid konfliktlösning som den mest tidskrävande 
strategin. Den syftar till att hitta orsaken till konflikten och att hitta en lösning som tillfredsställer alla parter. En 
lösning på konflikten som alla kan ställa upp på ökar chanserna för att den inte återkommer. På så sätt avslutas 
den pågående konflikten på ett effektivt sätt och färre nya skapas. Stensaasen & Sletta (1997) beskriver vidare 
vikten av att konflikter verkligen blir lösta. Olösta konflikter påverkar inblandade parter lång tid efter konfliktens 
uppkomst och kommer att stjäla energi från andra uppgifter. Det kan också skapa inre aggressioner som byggs 
upp mot en utsedd syndabock. Det är möjligt att de lärare som varit yrkesverksamma en längre tid har upptäckt 
att de vinner både tid och kraft på att ge konflikterna det utrymme de behöver och att försöka hitta en lösning 
som alla kan ställa upp på.  
 

Samarbete 
 
Samtliga lärare i materialet uppger under intervjuerna att det kollegiala samarbetet kring konflikter är mycket 
viktigt. Lärarna söker stöd för sitt agerande i olika konfliktsituationer. Kollegorna används som bollplank för att 
hitta bra lösningsstrategier i konflikter. Det verkar som tryggheten i lärarkollegiet hjälper lärarna att fungera som 
bra konflikthanteringsledare.  
 
Stensaasen & Sletta (1997) beskriver att det kan vara viktigt med en tredje part som studerar konfliktsituationen 
utifrån med objektiva ögon och kan hjälpa de inblandade att se konflikten från flera håll. Den objektiva parten 
kan också fungera som medlare och fylla en stor funktion i att skapa trygghet och tillit i en 
konfliktlösningssituation. Möjligen är det den här objektiva parten som lärarna söker hos sina kollegor, då de 
diskuterar elevernas konflikter. Även om läraren inte är direkt inblandad i en konflikt, har den dock en relativt 
nära relation med eleverna som en kollega saknar. Genom att låna en kollegas ögon får läraren möjlighet att 
studera konflikten från ett annat håll.   
 
Även föräldrarnas roll beskrivs av lärarna som mycket viktig för att komma till rätta med konflikter i skolan, 
men resultatet i intervjuerna visar att det ofta rör sig om ren information om vad som har hänt. Lärarna betonar 
föräldrarnas rätt att veta, men endast en av de intervjuade lärarna diskuterar egentligen ett samarbete med 
föräldrarna kring barnet.   
 

Pojkar och flickor 
 
Det tema som tydligast utkristalliserades ur resultatet var det som jag kom att kalla ”Pojkar och flickor”. Här 
fann jag mycket intressanta åsikter, främst hos de mer erfarna lärarna som alla tog upp skillnader i pojkars och 
flickors konflikter. Endast en av de nyutbildade lärarna beskrev en skillnad mellan pojkars och flickors 
konflikter och hon gör det betydligt mer i förbigående än vad de mer erfarna gör. 
  
Det som gör de här resultaten så intressanta, är att detta inte var något som jag förutsåg eller specifikt frågade om 
under intervjuerna utan att det enbart bygger på det som lärarna tog upp spontant.  
 
Flickor 
 
Under intervjuerna framkommer att främst de erfarna lärarna uppfattar flickornas konflikter som mycket subtila 
och svåra att komma till rätta med. De beskriver flickornas konflikter som svåra att upptäcka och att de ofta blir 
väldigt långdragna.  
 
Ganetz och Lövgren (1991) skriver om flickors relationer till varandra. Redan mycket tidigt söker flickor en 
”bästis” och parvis skapar de en mycket tät och intim vänskap. I dessa väninnerelationer görs mycket stora 
emotionella investeringar. Det yttre hotet från andra flickor som kan spräcka dyaden motarbetas genom 
gemensamma hemligheter och stora, ömsesidiga förtroenden. Intervjuerna visar att flickornas konflikter till stor 
del rör personliga ämnen t.ex. utseende och klädstil, men också sådant som mycket väl kan ha lämnats i 
förtroende till en bästis, t.ex. intima familjerelationer. Då nya bästisrelationer bildas kan förtroenden och 
hemligheter från ett gammalt förhållande fungera som kitt i det nya.  
 
Dessa kompispar kan sedan bilda allianser med andra ”bästispar”. De större grupperna med flickor, allianserna, 
bildas ofta kring en eller ett par flickor som får makt och en ledarposition, grundad på t.ex. utseende eller 
socialstatus. Dessa ledarflickor tillskrivs makten att avgöra vad och vem som är rätt eller fel, de blir 
normgivande för gruppen. Flickors första relation till mamman bygger på likhet och intimitet. Det gör också de 



 

fortsatta väninnerelationerna. Flickor ser en styrka i enighet och likhet, som bottnar i den tidiga relationen till 
modern.  
 
De konflikter som uppstår kring dessa väninnedyader och grupper med flickor blir således väldigt komplicerade. 
För att ha en möjlighet att se sambandet mellan orsak och verkan behöver man ha mycket goda kunskaper om 
relationerna inom gruppen, både de nutida och de dåtida. Då flickornas vi-gruppidentitet är stark är det svårt för 
en utomstående, t.ex. en lärare, att få tillräcklig kunskap om gruppen, för att kunna vara till hjälp vid hantering 
av en konflikt.   
 
Att det främst är de mer erfarna lärarna som tar upp en skillnad mellan pojkar och flickors konfliktbeteende 
skulle kunna förklaras med att flickornas konflikter är svårare att upptäcka eftersom de är mer komplicerade. 
Genom erfarenhet och träning har de erfarna lärarna lärt sig att genomskåda flickornas spel.  
 
Två av de erfarna lärarna tar upp flickornas konflikter när vi diskuterar hur konflikter har ändrat sig över tid. 
Deras åsikter går dock isär. Den kvinnliga läraren ser stora likheter i de konflikter som uppstår i klasserna mellan 
flickorna i dag, och de som hon själv upplevde som barn. Den manlige läraren som också tar upp hur flickors 
konflikter har ändrats menar dock att de har ökat på senare år.  
 
En möjlig förklaring skulle kunna vara att den kvinnliga läraren kan känna igen sig själv och de intriger som 
uppstår i flickgrupperna i de klasser som hon idag undervisar. Den manlige läraren har inte upplevt spelet från 
insidan och kan därför ha svårare att identifiera det. Att han upplever det som en ökning kanske i själva verket 
bara är ett resultat av att han med tiden fått erfarenhet av den här typen av konflikter så att han kan identifiera 
dem.  

 
Pojkar 
 
Pojkarnas konflikter beskrivs i intervjuerna som direkta och öppna konflikter. Konflikterna uppfattas uppstå 
under lek och i spel. De leder ofta till handgriplighet. Lärarna upplever dessa konflikter som relativt lätta att 
hantera eftersom det oftast går att hitta samband mellan orsak och verkan.  
 
Ganetz och Lövgren (1991) beskriver hur pojken redan tidigt upptäcker att han skiljer sig från modern, att de är 
olika. Pojkar använder sig av denna insikt för att markera skillnaden och skapa ett visst avstånd. Med denna 
första relation till en annan människa som utgångspunkt kan pojkar se olikheten som en styrka. Genom lek och 
tävlingar fortsätter pojkar att markera den egna individens gräns mot omvärlden. Hierarkin inom pojkgrupper 
skapas utifrån de inbördes prestationsinriktade kraftmätningar, ofta fysiska, som ständigt pågår.  
 
Resultatet av intervjuerna visar på att lärarna uppfattar att många av pojkarnas konflikter uppstår just i samband 
med dessa typer av kraftmätningar för att skapa eller upprätthålla hierarkin. Lärarna upplever att besvikelser i 
samband med en förlust ofta leder till konflikter mellan de inblandade pojkarna. Detta faller sig mycket naturligt 
eftersom de personliga prestationerna direkt påverkar den egna platsen i hierarkin.  
 
I intervjuerna anges pojkarnas konflikter många gånger handla om oenighet kring reglerna, t.ex. fusk eller för 
hårt spel. Ganetz och Lövgren (1991) anger prövandet av gemensamma regler och normer som en mycket viktig 
del i pojkgruppen. Den egna rollen i gruppen prövas gentemot gruppens regler och normer.  
 
Pojkars grupper och gemenskaper kan generaliseras till att vara baserade på gemensamma intressen där handling 
får stort utrymme, skriver Ganetz och Lövgren (1999). Exempel på sådana aktiviteter kan vara fotboll eller 
datorer. Pojkarnas gemenskap är ofta kroppslig och kroppsnära. De många fysiska aktiviteterna med mycket 
kroppskontakt, ger ett nära samband mellan handling och syfte. Här kan vi hitta förklaringen till att pojkarnas 
konflikter ofta resulterar i handgripligheter. Om en konflikt har sitt ursprung i en fysisk kraftmätning, är steget 
inte långt till att försöka hantera konflikten genom handling.  
 
När lärarna refererar till konflikter eller beskriver en konfliktsituation nämns kontrahenterna i egenskap av 
pojkar. Detta sker genomgående i intervjuerna, både av de lärare som beskriver en skillnad mellan pojkars och 
flickors konflikter och hos de som inte gör det. 
Jag ser det som möjligt att pojkarnas konflikter i större utsträckning ställer krav på läraren att verkligen ta tag i 
konflikten direkt. Det är helt omöjligt att förbise en utslagen tand eller ett blått öga och helt oberörd fortsätta 
med matematik-undervisningen. Är det däremot så att två flickor sitter tysta och blänger på varandra efter rasten, 
är det fullt möjligt för läraren att ändå genomföra sin undervisning. 
Detta gör att pojkarnas konflikter blir mer synliggjorda och uttalade. I sin tur leder det till att lärarna har lättare 
att relatera till och beskriva dessa. De upplevs säkert som enklare att hantera på grund av att de behandlas oftare 
och lärarna har således mer erfarenhet av att hantera pojkars än flickors konflikter. 
 
 



 

Avslutning 
 

Förslag till framtida forskning 
 
Det finns stora möjligheter till framtida forskning inom ramen för hur lärare arbetar med konflikter och 
konflikthantering. En större undersökning med samma utgångspunkt skulle kunna ge en ytterligare nyanserad 
bild av skillnaderna mellan de nyutbildade och de mer erfarna lärarna. Detta skulle kunna göras genom att 
komplettera intervjuerna med observationer av lärarnas agerande i konfliktsituationer.  
 
Det skulle även vara spännande att studera skillnaderna mellan pojkar och flickor i 
konfliktsituationer. Eftersom att jag utan avsikt har upptäckt skillnader mellan könen 
borde det finnas mer att undersöka inom detta område. Exempelvis skulle det vara 
intressant att observera eleverna när det uppstår en konflikt och se hur de hanterar 
denna. Dessutom skulle intervjuer med de bägge könen ge en mer nyanserad bild av 
olikheterna, detta skulle med fördel kunna göras på högstadiet då eleverna är mer 
medvetna om sina konflikter. 
 
Att närmare undersöka vilken roll konflikthantering har för framtida konflikt-situationer skulle också vara av 
värde för de yrkesverksamma lärarna. Dessutom skulle det vara intressant att studera om det leder till färre 
konfliktsituationer om man tar sig tid med ordentlig konfliktlösning. En sådan undersökning skulle vara till hjälp 
för lärare för att motivera prioritetsordningen mellan konflikthantering och undervisning. 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur lärare arbetar med konflikthantering och att förebygga 
konflikter. Dessutom ville jag jämföra erfarna och nyutbildade för att se om det förelåg någon skillnad mellan 
deras arbetssätt gällande konflikter. Jag var också intresserad av att ta reda på hur lärarna utnyttjar elevgruppen i 
arbetet med att förebygga och hantera konflikter. 
 
Jag har funnit att lärarna arbetar mycket aktivt med konflikthantering. De lägger också stor vikt vid det 
förebyggande arbetet. Den verbala kommunikationen får mycket stort utrymme i deras arbete. Mycket tid går åt 
till att diskutera hur och varför situationer uppstår. Man arbetar med att få eleverna att reflektera över sin egen 
roll och hur andra uppfattar dem.  
 
De mer erfarna lärarna använder sig av metoder för konflikthantering som är kopplat till litteratur i större 
utsträckning än de mer nyutexaminerade. 
 
Flera lärare tar under intervjuerna upp den inre konflikt som ofta uppstår, då de tvingas välja mellan 
undervisning och konflikthantering. Jag upplever att jag här kan se en viss skillnad mellan de mer erfarna och de 
nyutexaminerade i vilket de prioriterar. Jag uppfattar de erfarna lärarna som mer grupporienterade och de 
nyutbildade som mer uppgiftsorienterade. 
 
Lärarna tar upp samarbetet med andra kollegor som något mycket positivt och de anser att de har god hjälp och 
stöd av varandra i konfliktsituationer. Jag upplever att man söker en utomståendes neutrala ögon för att hitta ett 
bra sätt att lösa konflikter på. 
 
Jag har funnit att lärarna upplever en skillnad mellan pojkars och flickors konflikter. Det är de mer erfarna 
lärarna som tydligast tar upp denna skillnad. De upplever flickors konflikter som svårare att hantera och 
upptäcka, men de refererar till pojkars konflikter om de ombedes att beskriva en konfliktsituation. 
 
Genom arbetet med den här undersökningen har jag fått möjlighet att lära av andra lärares erfarenhet, vilket har 
varit mycket givande. Mina möten och samtal med yrkesverksamma lärare i samband med examensarbetet har 
utvecklat mig och min syn på konflikter och läraryrket. Jag har fått en möjlighet att se in i deras verklighet och 
sedan fått möjligheten att väga det mot litteratur i ämnet. 
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Bilaga 1 
 
 
 

Intervjuguide  
 
Läraren 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat som lärare? På den här skolan? 
Vilken utbildning har du? 
 
 
Grupper 
Hur tar du emot en ny klass? Arbetar du på något speciellt sätt första tiden? 
Hur och i vilken utsträckning använder du dig av grupparbeten? 
Hur fungerar eleverna vid grupparbeten? 
 
 
Konflikter 
Vad tänker du på när du hör ordet konflikt? 
Vilken typ av konflikter mellan eleverna upplever du som vanligast? 
Är det någon förändring av typen av konflikter nu och när du började? 
 
 
Metoder 
Hur arbetar du med att förebygga konflikter? 
Hur arbetar du med konflikthantering? 
Är det någon skillnad i hur du arbetar med konflikter nu och när du började arbeta som lärare? 
Hur och i vilken utsträckning stöttar ni som kollegor varandra? 
 
 
Utbildning 
Känner du att din lärarutbildning har gett dig tillräckligt på det här området?  
Vad har du fått för fortbildning om konflikter och hantering av dessa? 
 
 
 
 


