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Sammanfattning  

 

Syftet med arbetet är att undersöka och belysa vad lärare anser vara tänkbara orsaker till varför konflikter uppstår 

mellan dem själv och eleverna och hur kan de hantera dessa konflikter? Samt hur lärare kan förebygga konflikter i 

skolan?  

 

Metoden för arbetet är kvalitativ, vilket innebär en strävan efter ökad förståelse för en individ eller en grupp 

individer. Arbetet har genomförts utifrån analytisk induktion  d v s forskningsprocessen har skett utifrån tre 

preciserade faser: planerings‐, insamlingsfas och analys av det specifika materialet. 

 

Resultat som framkommit är att orsakerna till konflikterna mellan lärare och elev/elever varierar. Bristande 

kommunikation, inkonsekvens från lärarens sida, kulturkrockar, skilda åsikter och uppfattningar hos berörda 

lärare och elev/elever nämns som exempel på orsaker. 

 

Hantering och konfliktlösningar som lärarna anger är främst situationsbetingade. Aspekter som beaktas är bl a 

beroende på viket kön och ålder som eleven/eleverna har. Tidsaspekter, typ av konflikt, lärares ledarstil och vilket 

önskvärt resultat konflikten kan tänkas få är andra aspekter som lärare beaktar i sin hantering av konflikter. 

 

Angående förebyggandet av konflikter menar respondenterna att det är svårt att helt förhindra att konflikter 

uppstår men att man på olika sätt kan minska frekvensen så att de inte uppstår så ofta. Förebyggande åtgärder 

kan inkludera att man som lärare är konsekvent och tydlig gentemot elever samt att man har en bra kontakt med 

dem. 
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1 Inledning 

Mitt intresse för studien uppkom då jag var verksam i skolmiljö under två terminer av 

ungdomspraktik samt under den VFU (verksamhetsförlagd utbildning) delen av 

lärarprogrammets kurser, som löpt över fyra år. Under dessa perioder har jag sett 

och själv upplevt att en stor del av lärares tid inte enbart går åt till undervisning, utan 

den går även åt till att lösa olika sociala problem och konflikter på både mikronivå och 

makronivå. 

Avsaknaden av kurser som berör konflikter och konflikthantering i lärarprogrammet 

fick mig att vilja undersöka andra lärares tankar och reflektioner kring detta ämne. 

Jag hade under hösten 2006 privilegiet att närvara vid en föreläsning som gavs av 

Mats Trondman på Björnekullaskolan i Åstorp. Han tog bla. upp relationerna mellan 

elever och lärare i skolan och relationerna mellan vuxna och ungdomar i dagens 

samhälle. Enligt Mats Trondman så är vuxna i dag inte längre en given auktoritet på 

det sätt som vuxna var förr i tiden. Detta gäller numera även lärare. Som lärare 

måste du nu förtjäna din respekt och auktoritet gentemot eleverna genom att bygga 

upp en relation och på så vis få ett förtroende hos eleverna. Avsaknaden av 

förtroende för sin eller sina lärare kan i sin tur leda till konflikter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka och belysa hur lärare på en skola uppfattar 

konflikter och konflikthantering i deras dagliga arbete med elever.  

Min förhoppning är att detta arbete bidrar till ökad kunskap och förståelse inom 

området konflikter och dess hantering. Med åtanke på hur dessa nyförvärvade 

kunskaper kan appliceras i skolans miljö och om möjligt, även ge bättre beredskap 

för lärare och övrig personal inom det pedagogiska arbetsområdet som dagligen 

stöter på situationer där problem måste lösas.  

Som stöd, för att nå mitt syfte mot ökad förståelse och kunskap, har jag utgått från 

följande frågeställningar: 

 Vad anser lärare vara tänkbara orsaker till varför konflikter uppstår mellan dem 

själva och eleverna och hur kan de hantera dessa konflikter? 

 Hur kan lärare förebygga konflikter i skolan? 
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2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Konflikter 

Det finns olika definitioner, som beskriver vad konflikter är. Kärnan hos de flesta av 

dem låter oss förstå att det handlar om någon form av oenighet mellan två eller flera 

parter. Brännlund (2005, s 55) definierar konflikter enligt följande: ”alla konflikters 

innersta kärna rör således oenighet om vilken sorts relation man ska ha till varandra 

och vem som ska bestämma reglerna för denna”.  

En symmetrisk relation innebär att de berörda parterna ser varandra som jämställda 

utifrån det relevanta sammanhangets kriterier. Båda har samma rättigheter till att 

bestämma eller ta initiativ. I en komplementär relation kompletterar parterna varandra 

men man har olika status i relationen och får därför spela olika roller som tex. lärare – 

elev, förälder – barn eller chef – underställd. Här framgår det tydligt vem som får 

bestämma, vem som är den dominerande huvudpersonen. Konflikterna kan uppstå 

när någon inte vill acceptera reglerna för relationsförhållandet. 

Enligt de Bonos uppfattning (1986, s 15) är en konflikt: ”en kollision mellan intressen, 

värderingar, handlingar eller riktningar”. Ordet konflikt refererar till existensen av en 

sådan kollision.” Även Maltén (1998, s 145) definierar konflikt som: ”en konflikt 

uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, 

intressen, synsätt, värderingar grundläggande behov eller personlig stil”.  

Christer Stensmo (2000, s 209 ) menar att: ”en konflikt uppstår då två mål inte kan 

nås samtidigt, när två behov inte kan tillfredställas samtidigt. Vidare menar Stensmo 

att en konflikt kan uppstå inom en människa när hon vill göra två saker som inte är 

förenliga med varandra. Han kallar detta för en intrapersonell konflikt. Då det handlar 

om motsättningar mellan två eller flera personer benämns det som interpersonella 

konflikter. Just de interpersonella konflikterna hör till det man ofta tänker på först när 

det är en fråga om konflikter. De tillhör också de vanligaste som uppstår var helst där 

människor med olika behov, önskningar och mål möts. ”Konflikter är därför ett 

naturligt inslag i livet och i en skolklass förekommer dagligen konflikter som måste 

hanteras på något sätt. Att inte medvetandegöra och hantera konflikter är destruktivt i 

det långa loppet” (ibid, s 209).  
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2.2 Typer av konflikter 

Det finns mängder av olika typer av konflikter. Dessa ser olika ut beroende på var de 

uppstår, i skolan, på arbetsplatser, i olika organisationer, på den politiska arenan eller 

i hemmet. Ohlsson (1995, s 7 f) lyfter i sin bok fram några vanligt förekommande 

konflikttyper inom olika arbetsplatsmiljöer:  

Målkonflikter uppstår när det brister i kommunikationen eller i samarbetet mellan den 

som leder arbetet och de som är medarbetare, under eller vid framtagning av mål 

och visioner för en given verksamhet. Oklarheter kring en verksamhets mål, tex. i en 

skolklass, kan leda till att olika former av spänningar och konflikter uppstår. 

Styrdokument och strävans mål kan uppfattas som alltför teoretiska och abstrakta 

konstruktioner, som kan leda till missförstånd, framförallt hos eleverna. Konflikter 

mellan elever och lärare kan också vara ett sätt för eleverna att öva sig inför 

framtiden. Konflikten blir målet. 

Maktkonflikter handlar i grunden om vem/vilka som ska få bestämma och vem eller 

vilka har företräde till att tolka saker och ting först. Detta menar, bla. Ohlsson, utgör 

själva grunden, kärnan i många konflikter.  

Intressekonflikter på en arbetsplats bottnar i att det hos individer eller grupper finns 

olika intressen, behov, förväntningar och krav som konkurrerar med varandra. 

Parterna har varierande motiv till sitt eget ställningstagande och kämpar för att nå 

sina mål på egna villkor. Intressekonflikter hänger ofta ihop med maktkonflikter. 

Tillgången på makt avgör ofta vem eller vilka som vinner eller förlorar i 

konfliktsammanhang. Man har inte lyckats kompromissa eller få en lösning där båda 

parter vinner. 

Värde- och värderingskonflikter är många gånger svåra att få bukt med. Dessa hör 

ofta samman med vilken människosyn man har samt med etik och moralfrågor. 

Politiska och ideologiska värderingar hänger också samman här. Personliga och 

subjektiva uppfattningar som kan vara väldigt starka och mycket svåra att ändra på 

gör att kompromisslösningar inom detta område ibland är nästintill omöjliga att 

uppnå. 

Mognadskonflikter, enskilda individers personliga utveckling kan leda till spänningar 

inom den grupp som individerna verkar i. Det behöver inte alltid leda till konflikter 

men de kan vara en bidragande faktor om gruppen är instabil. I grupper som är 
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stabila, flexibla och anpassningsbara finns det en större tolerans mot eventuella 

individers egenheter, beteenden och sätt att arbeta. 

Missuppfattningskonflikter uppstår lätt på arbetsplatser och i grupper där man inte 

känner varandra tillräckligt väl. ”Goda introduktions-, informations- och 

kommunikationsinsatser kan förebygga de värsta missförstånden” (ibid, s 13). 

Konflikter relaterade till chefs-/ledarskapet är beroende av de ledaregenskaper och 

den sociala kompetens som chefen eller läraren besitter. Goda ledaregenskaper och 

socialkompetens, ger en trygg och positiv arbetsmiljö och arbetstagare, dåliga ger 

det omvända. 

Vidare finns det även vad man kan kalla öppna och dolda konflikter (Hesslefors 

Persson & Håkanson 2003). Öppna konflikter är kända av alla och den aktuella 

situationen behandlas på ett lämpligt och bearbetat sätt. Resultatet kan bli såväl 

konstruktivt som destruktivt för de som är involverade.  Dessa konflikter är oftast 

lättare att lösa än de konflikter som är dolda. I de dolda sopas de olika sakfrågorna 

under mattan. Man vill inte ta itu med situationen. Ju längre tiden går desto mer får 

man att reda ut. Problemen har växt sig större och blivit mycket svårare att bearbeta 

och göra något åt.  

Författarna tar även upp medveten, förmedveten och omedveten konflikt. En 

medveten konflikt hanteras oftast direkt och blir då inte farlig. Förmedveten tydliggörs 

genom att någon påpekar att den finns. Man gör tolkningar utifrån varierande och 

tydliga tecken för att lyfta fram den. Man medvetandegör konflikten. Den omedvetna 

är problematisk då utomstående uppmärksammar dess existens, men inte de 

berörda. De förstår inte vad som är problemet. 

2.3 Orsaker till varför konflikter uppstår 

Utas Carlsson (2001, s 57) anger tre olika komponenter som kan orsaka en konflikt: 

Attityd/antaganden, beteende och konfliktens innehåll. Komponenterna utgår från 

människors olika sätt att känna, tänka eller handla. Utas Carlsson, menar då att en 

konflikt uppstår i någon av de tre olika komponenterna, vilken som helst. I praktiken 

innebär det att man då kan utgå från ett av de olika alternativen för att stoppa en 

konflikt. 

Szklarski (1996) lyfter fram fyra olika grupper av orsaker till varför konflikter uppstår 

bland elever och de är: Principrelaterade orsaker, objektsrelaterade orsaker, 
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individrelaterade orsaker och situationsrelaterade orsaker. Principrelaterade orsaker 

innebär att det sker en ”överträdelse av universella normer, principer eller regler” 

(ibid, s 83). Det innebär om att man ska stå för det man säger och att människor ska 

behandlas med respekt. Om detta inte sker så ses det som en överträdelse och detta 

kan leda till en konflikt. Objektsrelaterade orsaker rör två parter eller fler som vill ha 

samma föremål, de individrelaterade orsakerna är beroende av individers olika sätt 

att tänka och tycka om olika saker och att det kan bli en kollision när man tycker 

olika. Slutligen, de situationsrelaterade orsakerna. Då handlar det om stunden, 

sammanhanget eller kontexten, om man så vill. En konflikt tar sin form pga 

exempelvis en misskommunikation vilket i sin tur leder till att missförstånd sker 

mellan olika individer. 

Även Blomqvist (1998) anser att några av de vanliga orsakerna till varför konflikter 

uppstår i skolan handlar om att elever blir osams om föremål, tex. en boll, eller att 

man inte kommer överens då man ser på saker på olika sätt. Enligt Blomqvist har 

elever eller lärare har olika inställningar, vilket också kan leda till konflikter. Sociala 

orsaker, dvs saker som kan knytas till elevers hemmiljö, är ganska vanliga 

anledningar till att konflikter uppstår. Blomqvist tar även upp resursorsaker som 

föremål för konflikter. Det är ont om tid till att hinna göra det som ska göras, både för 

lärare och för elever. Även bristen på personal inom skolorna kan även det vara en 

bidragande faktor till konflikters uppkomst. 

Det är inte alltid enkelt att reda ut orsakerna till varför konflikter uppstår. Carlander 

(1990) menar att när konflikter väl blir synliga så har det oftast funnits svårigheter 

sedan tidigare som nu kommit att manifesterar sig som en konflikt. Hon förklarar att, 

oavsett storleken på konflikten, så har den ”oftast sina rötter och sitt ursprung i flera 

orsaker än en” (ibid, s 3). Enligt Carlander kan orsaker till konflikter bero på konflikter 

inom människan, konflikter människor emellan eller beroende på, vad hon kallar: 

”konflikter som uppkommit ur strukturorganisation och samhälle”. Vidare säger 

Carlander att det handlar om att människor har olika värderingar, mål och intressen 

som inte är förenliga. Folk misstolkar situationer eller har grundläggande behov som 

inte blir tillfredställda. Den individuella konflikten på mikronivå sprider sig vidare till 

den stora massan på makro nivå och kanske även vidare till politiska system eller 

andra länder. Det som börjar till synes smått kan få oanade proportioner om det inte 

hanteras i tid.  
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2.4 Hantering av konflikter 

Thomas Gordon (Gordon 1979) har tre metoder för att lösa konflikter. De två första 

anser han vara de vanligast förekommande. Metod I: Jag vinner, och du förlorar. 

Metod II: Du vinner, och jag förlorar. Metod III: Ingen förlorar, även kallad vinn – vinn 

metoden, är den metod som han förespråkar i sin L.E.T – kurs, Leader, Effectivness 

Training.  Lösningen med ömsesidig behovstillfredställelse som tillgodser både 

ledaren och gruppmedlemmarna i en konflikt. 

Konsekvenserna av metod I (Gordon 1979, s 141 ff.) är att en förhandlare befinner 

sig i en maktposition där denne får igenom sina önskemål och motparten förlorar. 

Vinnaren får sina behov tillfredställda i motsats till den som förlorar. Gordon kallar 

detta för ett ojämlikt socialt utbyte. Följderna av metod I får ofta negativa 

konsekvenser. 

I metod II så viker sig den part som i praktiken befinner sig i en högre maktposition i 

en konflikt, därför att denne är konflikträdd eller rädd för att konflikten ska eskalera. 

Ledaren i metod II är eftergiven. Konsekvenserna är att i t.ex. en klassrumssituation 

blir miljön kaotisk. Läraren kan inte lära ut något och eleverna tar inte heller till sig 

kunskap och lär sig därmed inget. Därmed är metod II ingen bra lösning heller. 

Metod III är den som Gordon menar är mest önskvärd men den kräver mycket av 

ledaren och fordrar mycket övning. Enligt Gordon förebygger en ledare många 

konflikter genom att lyssna på andra och vara lyhörd. ”Ingen förlorar” - metoden 

(Gordon s 161) är den som ger lösningar med ömsesidig behovstillfredsställelse. 

Följderna är positiva för alla involverade parter. 

Szklarski (1996, s 109 ff.) tar upp tre andra konflikthanteringslösningar. Offensiv-, 

defensiv- och enandekonflikthantering. 

Offensiv konflikthantering går ut på att försöka avgöra en konflikt till ens egen fördel 

utan att man tar någon hänsyn till andras intressen eller behov. Här kan man se 

tydliga paralleller mellan denna metod och Gordons metod I. 

Defensiv konflikthantering går ut på att man som delaktig part i en konflikt försöker 

med olika medel värja sig mot vad man uppfattar som ett angrepp från en 

motståndare. Dessa medel gestaltar sig i form av att man försöker fly undan 

konflikten eller försöker ta hjälp från andra för att få stöd gentemot en angripare. Eller 

 9



att det uppstår en skingring av de berörda från en utomstående person så konflikten 

inte kan fortgå. Undanflykter och anpassning förekommer också i defensiva 

konflikthanteringar. Genom undanflykter så försöker man på olika sätt att vända 

förloppet i konflikten för att minska eventuella obehagliga konsekvenser. Vid 

anpassning så ger den ene parten upp och helt enkelt ger efter för motståndarens 

krav. 

I en Enande konflikthantering finns det en ömsesidighet och ett hänsynstagande hos 

båda parter där man syftar till att nå en acceptabel lösning för alla. Man försöker på 

så lika villkor som möjligt lösa en konflikt på ett avspänt och sakligt sätt. Det handlar 

om ett givande och tagande mellan parterna utan att det finns en utpräglad ledare i 

maktposition som medlar i förhandlingen av konflikten. 

2.4.1 Medling i konflikthantering 

För att hantera konflikter på ett framgångsrikt sätt så krävs det ofta en medlare. 

Effekten av medlingen är beroende av vilka former som tredje parts ingripanden tar 

sig. Grünbaum och Lepp (2005) betonar att man inte använder sig av medling som 

en metod där man skuldbelägger eller straffar de berörda parterna, utan att man ser 

medling som en metod: ”för frivillig konstruktiv konflikthantering, där alla möts som 

jämställda” (ibid, s 71). Det man efterstävar är sk vinna/vinna lösningar där alla som 

berörs av konflikten känner att de blivit sedda och hörda. Den lösning som skapas 

bör ske på lika villkor och ska tillgodose de berördas behov. Det mest önskvärda är 

att medlaren är opartisk och att själva medlingen sker konfidentiellt. 

Konflikthantering genom medling sker i fem steg enligt Grünbaum och Lepp (2005).  

Förklaring av reglerna för medling. Med detta avses vilka regler som kommer att gälla 

under medlingens gång. Man klargör att medlingen är frivillig och att medlarna är 

opartiska utan egna intressen. Medlaren tar inte parti för någon och medlingen är 

konfidentiell. Turordning för hur frågor får ställas klargörs och man säkerställer att de 

inblandade har förstått vad som gäller. Kartläggning av konflikten, de berörda 

parterna får i tur och ordning svara på vad som hänt och beskriva händelseförloppet 

för konflikten. Efter kartläggningen frågar medlarna hur de involverade personerna 

har påverkats av händelserna och vilka känslor de har inför det som hänt. Slutligen 

sammanfattar medlarna vad de har hört berättas och kontrollerar så de har uppfattat 

situationen korrekt. Lösningsförslag, här får de båda parterna aktivt komma med 
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förslag på vad de själva vill ha och behöver samt även föreslå alternativ till den andra 

parten. Beslut om åtgärder och avtal, för medlarna gäller det således att hjälpa 

parterna välja en lösning där båda blir nöjda samt nå en överenskommelse mellan de 

båda. Uppföljning.  I sista steget avslutas medlingen med att det beslutas om att ett 

möte ska ske inom en viss tidsram, detta för att ge parterna ett stöd i 

överenskommelsen och på så sätt kunna följa upp ärendet. 

De parter som tar på sig medlarrollen i en konflikthantering har ofta en varierande 

ledarstil. Det finns både bra och dåliga medlare och rådgivare. Ekstam (2004, s 122) 

menar att man som medlare aldrig kan lösa andras konflikter, det kan bara 

personerna som själva är involverade i konflikten göra. Är man en bra medlare så 

kan man ge stöd, råd och motivera de oeniga eller stridande parterna så att de 

slutligen själva når en lösning. Är man däremot en dålig medlare så kan situationen 

istället förvärras. Enligt Ekstam (2004) kan man, om man blir involverad i en konflikt, 

stöta på personer med dåliga medlarstilar som man riskerar att konfronteras med 

utöver berörda huvudparten för konflikten. 

Biktmodern, han eller hon lyssnar deltagande och uppvisar förståelse för hur svårt 

den berörda personen eller personerna har det. Biktmodern är inte till någon 

konstruktiv hjälp och dennes närvaro ger ingen aktiv förstärkning i konflikten till 

skillnad från Supportern. Supportern anses vara en destruktiv rådgivare p.g.a. att han 

eller hon över identifierar sig med en av parterna som är involverad i konflikten. 

Aktiva råd ges om hur den andre parten kan angripas på bästa sätt. I värsta scenariot 

så får supportern anhängare och det bildas en hejarklack som verkar än mer 

destruktivt i konflikthanteringen. Konfliktdämparen försöker lugna och minska 

konflikten genom låtsas att den inte existerar. Han eller hon, uppmanar gärna andra 

till att det är bättre att glömma det som hänt och gå vidare. Resultatet blir att den 

olösta konflikten lämnar spänningar som med största sannolikhet kommer att blossa 

upp igen. Motpolen till konfliktdämparen är konflikt marodören. En dålig rådgivare 

som snarare försöker verka aktivt till att konflikter uppstår då denne får en kick av 

detta. Han eller hon ser till att inte själv bli inblandad och blir ofta en framgångsrik 

allians makare hos båda de parter som denne lyckats bussa på varandra. Slutligen 

finns alliansmakaren som agerar stödtrupp för sin egen persons räkning. 

Dessa nämnda rådgivare blir alltid medberoende i konflikten och är därmed 

oanvändbara som medlare. Det visar på att det inte är alla som är lämpade för eller 
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klarar av att vara objektiva medlare. Vissa grundläggande egenskaper krävs för den 

här uppgiften. Enligt Ekstam (2004, s 127) bör det finnas vissa kännetecken, som 

tex. civilkurage, hos en medlare. Att denne uppvisar ärlighet och har en empatisk 

förmåga för att kunna sätta sig in i vad och hur de olika parterna känner är också 

viktigt. ”Den gode medlaren är en sann humanist” (ibid, s 128) och ser till att använda 

en villkorslöst konstruktiv strategi för att lösa konflikter. Respekt för individer och 

särskilt för de som är inblandade i en konflikt, hör till de viktigaste egenskaperna en 

god medlare och rådgivare bör ha. 

2.5 Att förebygga konflikter 

Att förhindra konflikter är svårt. Konflikter uppstår alltid, oavsett hur mycket man 

försöker gardera sig. Men det går delvis att förebygga motsättningar så att de inte 

uppstår i så stor omfattning. 

Inom skolans verksamhet är en bra arbetsmiljö, för både lärare och elever, mycket 

viktig. Det anser bla Blomqvist (1998, s 23) i sin undersökning kring konflikter. En 

varm atmosfär och trevlig stämning i klassrummet skapar en trygg miljö och eleverna 

kan utveckla en stabil och bra gruppdynamik där konflikter sällan uppstår. För att 

skapa en sådan miljö är det viktigt att den som leder gruppen, i det här fallet läraren, 

skapar förutsättningar för att just en sådan miljö kan blomstra. 

Att vara ett gott föredöme för eleverna är ytterligare ett steg i att motverka konflikters 

uppkomst. En självsäker och tydlig ledare visar eleverna respekt och hänsyn samt 

uppmuntrar varje enskild individ till att öppet uttrycka sina behov, åsikter och 

värderingar på balanserat sätt. Det är en väg för att skapa en stabil grund och 

förebygga konflikter.  

Ohlsson (1995, s 43) menar att ett gott självförtroende, som bottnar i en god 

självkänsla, gör att medlemmarna i en grupp fritt kan kommunicera mellan varandra 

och tillsammans kan skapa en bra arbetsmiljö och gruppdynamik. Ett gott 

självförtroende inom en grupp ökar nivån av tolerans och acceptans för personers 

olikheter och värderingar. 

Genom att tidigt tydliggöra vilka regler som gäller för just en särskild klass så kan 

man som lärare tillsammans med eleverna skapa trivsel och på så sätt minska 

uppkomsten av konflikter. Att kontinuerligt ha en öppen dialog mellan alla parter är 

också viktigt. 
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Praktiska övningar av olika slag förespråkas av såväl Blomqvist (1998, s 23) som 

Grünbaum och Lepp (2005). De två sistnämnda författarna förespråkar särskilt 

dramaövningar, olika rollspel och lekar som ett bra medel för att göra elever delaktiga 

och bättre på att själva hantera och förebygga konflikter. Grünbaum och Lepp 

förespråkar DRACON (drama – conflict) som ett pedagogiskt verktyg för just 

undervisning i konstruktiv konflikthantering i skolan. Genom att låta elever träna sig i 

medling och konflikthantering förvärvar de kunskaper som de själv kan föra vidare till 

andra. De får även viktiga kunskaper om sig själva, sina uppfattningar och känslor, 

hur de bör agera i en given situation samt hur andra personer kan tänkas agera 

beroende på känslor och värderingar. Genom att dramatisera och prova på egna 

övningar, som verkar förberedande för eventuella verkliga konfliktsituationer, 

förbereder man som lärare även elever för en framtid som medlare och 

konflikthanterare. 
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3 Metod 

Eftersom jag är intresserad av företeelser som uppstår i samspel mellan individer i en 

social verklighet ansåg jag att kvalitativ metod var lämpligast (Bryman 2002, s 250 f). 

Arbetet har genomförts utifrån analytisk induktion, dvs forskningsprocessen har skett 

utifrån tre preciserade faser: planerings-, insamlingsfas, och analys av det specifika 

materialet (ibid, s 277). Enligt Hartman (2004, s 273) karakteriseras kvalitativa 

undersökningar av ”att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller 

en grupp individer”.  

3.1 Urval 

Jag utgick från ett icke-sannolikhetsurval (Bryman 2002, s 114 ), alltså icke 

slumpmässigt utvalda personer. Jag tillämpade ett bekvämlighetsurval (Bryman 

2002, s 114 f) som urvalsstrategi, vilket innebär att jag valde ut personer som för 

tillfället var tillgängliga för mig att medverka i min studie. Jag knöt under min VFU 

goda kontakter med ett antal lärare som var villiga att ställa upp på intervjuer.  

För att få variationsbredd i mitt urval (Holme & Solvang 1994, s 114) intervjuade jag 

nio lärare, av varierande ålder och kön, på en skola som är relativt liten och belägen i 

en mindre svensk stad. Lärarna arbetade på årskurserna sju till nio. Jag har försökt 

att uppnå en så jämn fördelning mellan kön och ålder som varit praktiskt möjlig.  

3.2 Datainsamling och genomförande 

Jag valde att göra semi-strukturerade (Bryman 2002, s 127) kvalitativa intervjuer av 

lärare med en intervjuguide som stöd, eftersom det är i en social interaktion som vi till 

stor del lär av varandra. Det är i samtalet som ett utbyte sker, ett dubbelriktat flöde av 

budskap som gör att vi lär och förändrar oss (Dimbleby & Burton, 1997). Närheten till 

informanterna/respondenterna är utmärkande för kvalitativa intervjuer. Jag var 

intresserad av mina informanters kunskaper och attityder kring konflikter samt hur de 

resonerar kring sin hanteringen av dem (Hartman 2004, s 234).  Den semi-

strukturerade intervjun tillät mig att använda frågor i min intervjuguide (se bilaga) som 

hade en högre grad av öppenhet än om jag skulle ha använt exempelvis enkäter. Det 

går till viss del att använda öppna frågor i enkäter, men möjligheten är mer 

begränsad. De svar som framkommer i enkäter innebär ett merarbete för mig som 

intervjuare då dessa svar måste analyseras och kvantifieras. Användandet av 
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enkäter ställer också högre krav på att intervjuaren är erfaren och rutinerad, vilket jag 

vid tillfället inte var då intervjuerna genomfördes.  

Varje intervju skedde med en lärare åt gången. Innan intervjuerna genomfördes hade 

jag sammanställt en intervjuguide (se bilaga), som i enlighet med Kvales (2002) 

rekommendationer lämnade stort utrymme för lärarnas svar. Varje intervjutillfälle 

började med lite småprat. Detta för att både respondenten och jag skulle bli mer 

bekväma och avslappnade inför varandra. Jag undvek att styra personerna men viss 

vägledning kring diskussionsämnet har förekommit. Om det förkommit ledande 

styrning eller frågor från min sida, så har det varit omedvetet. Det viktiga i samtalen 

var att lyfta fram de olika lärarnas egna erfarenheter och tankar kring konflikter samt 

hantering av dessa, absolut inte mina egna. 

Tidsmässigt omfattade intervjuerna från ca 40 minuter till runt en timme beroende på 

hur talföra respondenterna var samt också beroende på hur min förmåga att intervjua 

förbättrades allt eftersom.  

3.3 Etiska aspekter och tillförlitlighet 

Inför mina intervjuer delgav jag informanterna det berörda ämnet i god tid dvs. vad 

samtalen skulle ägnas åt och att det var viktigt att de som medverkade i intervjuerna 

gjorde det av fri vilja. Till vad och hur jag skulle nyttja informanternas utsagor valde 

jag informera varje informant på plats innan intervjun genomfördes. 

Bryman (Bryman 2002, s 440 ff.) lyfter fram några etiska aspekter som är viktiga att 

ha i åtanke innan man gör en intervju. De principer som gäller för detta är 

informationskravet, vilket innebär att berörda personer ska informeras om 

forskningens syfte samt att deras medverkan är frivillig. Utifrån samtyckeskravet har 

deltagare rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om 

sekretessbehandling av de medverkandes uppgifter. För att skydda mina informanter 

så har alla de personerna jag intervjuat fingerade namn i lärarporträtten. Som synes 

under rubriken urval i mitt arbete, så namngav jag inte heller orten eller skolan där 

intervjuerna genomfördes. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter från 

enskilda personer endast får användas för angivet forskningsändamål. Dessa fyra 

principer utgör grunden för hur man ska behandla de personer man intervjuar och 

vad man som intervjuare bör tänka på innan man gör en intervju. 
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För att säkra tillförlitligheten av mitt insamlade material i detta arbete så spelade jag 

in intervjuerna på band, med anledningen att inte missa saker som annars riskerade 

att falla bort om man endast skulle föra anteckningar vid intervjutillfället och sedan 

tolka dessa utifrån sitt goda minne.  

3.4 Bearbetning 

De inspelade intervjuerna transkriberades alla efter varandra. Varje nedskriven 

intervju har därefter lästs igenom, och kodats enligt Hartman (2004) 

rekommendationer. Sedan har intervjuerna renskrivits igen för att få ett övergripande 

helhetsintryck av allt insamlat material, varpå jag granskat materialet efter teman som 

varit gemensamt återkommande. Varje intervjuad person är individuellt presenterad i 

arbetet, i form av vad kan liknas vid ett lärarporträtt (Magnusson 1998, s 91) eftersom 

jag vill visa varje enskild lärares uppfattningar. Lärare är trots allt inte en homogen 

grupp. De är, likt varje elev, enskilda individer. I mina porträtt har jag även valt att 

presentera blockcitat från lärarna för att förtydliga mitt arbete.  

3.5 Metoddiskussion 

Arbetet har i det stora hela varit mycket intressant men arbetsbördan har många 

gånger känts tämligen överväldigande. Det tror jag att den hade varit oavsett vilken 

metod man valt, kvantitativ eller kvalitativ. Mest lämpliga metoden för mig att välja var 

ändå den kvalitativa eftersom jag var intresserad av människan som individ och som 

grupp. Kvantitativt material som kan generera generaliseringar, var inte så intressant 

för mig. I allfall inte utifrån de frågor som jag ansåg vara betydelsefulla. Vid 

tillämpning av kvalitativa studier använder man sig av en mycket mindre 

undersökningsgrupp och kan därmed gå mer på djupet, till skillnad från kvantitativa 

undersökningar vilket oftast blir skrap på en stor yta.  

Jag har valt att fokusera på endast lärare, i stället för elever, med anledning av att jag 

själv utbildar mig till lärare. Mina tolkningar av det insamlade materialet har skett 

utifrån mina referensramar och tidigare erfarenheter samt ifrån den teoretiska 

bakgrunden för detta arbete. Bekantskapen med de intervjuade lärarna som jag lärt 

känna under min VFU gjorde intervjuerna mer avspända. Många vidare frågor 

väcktes som kan ge uppslag till fortsatt forskning om man så önskar. Intervjuerna flöt 

på utan några problem. Informanterna var tämligen talföra. 
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Huruvida mitt arbetes validitet och reliabilitet är tillgodosett, så anser jag att utifrån de 

resultat som framkommit i arbetet, så mäter studien det som den avser att mäta. 

Validiteten är god. 

Reliabiliteten, studiens tillförlitlighet, är god i den mån att jag som intervjuare ser att 

respondenternas svar är konsekventa och tämligen lika. Huruvida detta är en slump 

eller inte kan diskuteras, eftersom jag står som ensam intervjuare och tolkare av 

materialet kan det finnas utrymme för att resultatet från intervjuerna omedvetet blir 

skevt. (Bell, 2000 s 123) Risken med skevhet beror på det faktum att jag är en 

människa, inte en maskin. Omedveten styrning, från min sida, av respondenterna 

kan ha skett. 

Å andra sidan, om man är fler personer som intervjuar så kan ännu större former av 

skevhet framkomma vid granskning av resultaten eftersom det är flera intervjuare 

som omedvetet riskerar att påverka respondenterna och därmed, i förlängningen, 

påverka resultatet. Det kan lite jämföras med det gamla talspråket ju fler kockar desto 

sämre soppa.  

Reliabilitetens prövning är dock mer viktig vid kvantitativa studier snarare än vid de 

kvalitativa. Jag uppskattar det dock ändå som att respondenternas svar inte enbart 

kan ses som slumpmässiga (Bryman, 2002 s 43) utan att det med största sannolikhet 

skulle ge, om inte samma så i alla fall, ett likartat resultat oavsett om det vore jag 

eller några andra som ställt frågorna utifrån den utformade intervjuguiden.  
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4 Resultatredovisning - Lärarporträtt 

 
4.1 Sofia (undervisat i fyra år) 

Sofia associerar främst konflikter till något som är negativt, även om hon vet att det 

kan leda till att något positivt kan växa fram ur en konflikt så har det en negativ klang. 

Hon tänker på motsättningar av olika slag, att man inte kommer överens om något. 

Konflikter i klassrummet ser hon som en naturlig del. De konflikter som uppstår i 

klassrummet är till största delen mellan elever. Det är sällan det uppstår några större 

konflikter mellan henne som lärare och eleverna. De ”problem” som kan uppstå 

handlar mer om oenigheter kring arbetsbörda och arbetsuppgifter men Sofia 

uppfattar inte dessa motsättningar som konflikter eftersom hon anser att konflikt är 

något mer omfattande och problematiskt att lösa. Eventuella oenigheter som uppstår 

mellan henne och eleverna löser hon genom att förklara varför de ska arbeta som 

Sofia tänkt. Det är viktigt att klargöra för eleverna syftet och målet med arbetet, på så 

sätt så minimerar man riskerna med att det uppstår större problem. Någon 

maktkonflikt med eleverna har hon inte heller stött på. Eleverna vet vem det är som 

är ledaren i klassrummet därav har hon aldrig behövt ta itu med någon informell 

ledare i klassrummet under hennes lektioner. 

När och hur man bör ta itu med konflikter varierar. ”Det beror på situationen”, säger 

Sofia. Om det är en elev som stör i ett klassrum så att andra elever blir lidande då 

väljer Sofia att ta itu med det direkt. Det kan vara en elev som ”tramsar”, då säger 

hon åt eleven direkt inför hela klassen. Detta sker i syfte att förhindra att det 

eventuellt leder till en större konflikt då hela klassen börjar klaga på denne enskilde 

elevs beteende. Att hon säger till eleven inför klasskompisarna får, förhoppningsvis, 

eleven att skämmas och inse att det beteendet som denne uppvisar inte är önskvärt 

och slutar med det. Om det är något som bara rör läraren och eleven tar hon upp det 

separat med den berörda personen senare. 

Sofia räds inte konflikter, det är inget som skrämmer henne. Hon känner dock att hon 

med åren blivit säkrare då det gäller att hantera och lösa konflikter numera än vad 

hon tidigare var då hon började undervisa. Erfarenheten spelar helt klart in. Ju mer 

man stöter på konflikter desto mer träning får man i att hantera dem anser Sofia,  

vilket gäller både lärare och elever. Hon har blivit bättre på att förutse situationer som 
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eventuellt kan leda till att konflikter uppstår. Det gjorde hon inte alls i samma 

utsträckning när hon var nyutexaminerad lärare. 

Om en elev skulle angripa henne som person, så anser hon att hon kan hantera det 

ganska bra. Hon tar inte åt sig utifall att en elev skulle göra personliga påhopp. Hon 

är däremot själv mycket noggrann med att aldrig själv göra personliga påhopp på en 

elev utan att hålla sig till den sakfråga det gäller. Det är mycket viktigt att man tänker 

på detta som lärare, menar Sofia. 

Någon större skillnad i hur konflikter uppstår och ter sig hos flickor respektive pojkar 

har hon inte sett. De uppstår i princip på ett likartat sätt. En viss skillnad i hur man 

löser dem med respektive grupp har hon dock noterat. Enligt Sofias tycke är 

konflikterna oftast lösta när man väl pratat igenom dem med pojkarna. Då har man 

pratat igenom dem, löst dem och fått dem ur vägen. Medan i flickornas fall, då man 

tillsammans rett ut ett problem och tjejerna själva också anser att de är utredda och 

klara, visar det sig många gånger senare att de inte alls blivit undanröjda. Flickorna 

ältar fortfarande vidare problem som Sofia trott att de löst. 

4.2 Johanna (undervisat i fem och halvt år) 

Johanna upplever sällan bråk eller dylikt på hennes lektioner. Vad hon för egen del 

kan uppfatta som konfliktfyllt är när många elever drar i henne då de behöver hjälp 

och hon inte hinner runt till alla. Det kan vara påfrestande både för henne själv och 

eleverna. 

Konflikter kan betyda många olika saker, anser Johanna. Hennes första tanke när 

hon hör ordet konflikt är: ”motsatser, när man inte delar samma åsikter”.  Hon tycker 

att mycket omkring oss i vardagen är väldigt konfliktfyllt, både i vår närmiljö och ute i 

världen. Den främsta associationen till konflikter är att det är något negativt, men hon 

betonar att det kan leda till något positivt om man reder ut dem.  

Det finns både stora och små konflikter av olika karaktär och man stöter på båda då 

och då, berättar Johanna. Det som tillhör vanligheterna är att eleverna har 

synpunkter på läxor och arbetsbörda. Dessa konflikter brukar Johanna ”lösa” genom 

att ge eleverna lite fler arbetsuppgifter, då är det ingen som ifrågasätter mer. ”Den 

diktatoriska utvägen” skämtar Johanna. Det har heller aldrig funnits någon elev som 

ifrågasatt hennes ledarposition i klassrummet, fast att hon utåt sett har en 

kompisrelation med eleverna. ”De vet precis hur långt de får gå och var jag sätter 
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mina gränser”. Det är viktigt att man klargör vart gränserna går på ett tidigt stadium 

för att undvika att eventuella konflikter och missförstånd uppstår senare, säger 

Johanna 

Om det uppstår en konflikt i klassrummet tex bråk, då tar Johanna itu med det direkt. 

I övrigt beror det mycket på vilken typ av konflikt det är som uppstår och hur man 

hanterar den. Om eleverna sätter sig emot någonting då kan Johanna vakna till och 

ser ofta dessa tillfällen som möjligheter till att även hon får säga vad hon tycker om 

en sak. ”Man rensar luften” och det kan vara bra, något positivt. Hur Johanna 

uppfattar en konflikt beror mycket på hur hon mår just i det ögonblicket. Om hon har 

haft en dålig dag blir sättet hon möter konflikten på sämre och hon känner sig inte 

lika villig att ta itu med den, ”vad gör jag här” är frågan som ofta dyker upp i dessa 

situationer. Men om dagen har varit bra, allting flutit på och humöret är på topp 

känner Johanna sig mer redo att ta itu med konflikten och få den ur vägen är det inga 

problem att tackla en konflikt som uppstått. 

4.3 Mats (undervisat i sex år) 

Vanliga problem som Mats brukar stöta på är att eleverna inte vill jobba, samt säger 

Mats, att en del invandrarelever känner sig utsatta ifall han skulle säga till dem att de 

ska jobba och inte prata så högt eller störa. De känner sig påhoppade om han 

tillrättavisar dem, mer i förhållande till vad svenska elever verkar göra. Det är 

generellt sett inga komplikationer när det gäller arbetsuppgifter som eleverna ska 

lösa i klassrummen, det är främst avsaknad av lust att utföra dem som brukar orsaka 

konflikter.  

 Mats menar att det finns tydliga skillnader mellan årskurserna. För tillfället är det 

åttorna som är lite gnälliga och struliga. Anledningen till detta, tror han, kan bero på 

att de inte riktigt har kommit in i systemet, hur man ska göra läxor, samt att göra det 

som de blivit tillsagda att göra annars får de inga betyg, kan bli en stressfaktor. De 

har lite svårt att dra slutsatser mellan prestation och betyg, menar Mats. För att 

förebygga tendenserna till att konflikter just kring att detta uppstår, dvs prestation och 

betyg, så för han kontinuerliga diskussioner med eleverna om vad som förväntas, för 

att minimera att konflikter uppstår pga oklarheter. 
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         Ja! Inom varje arbetsområde så får de ju veta vad som gäller och vilka arbetssätt! 

Det kan jag ju diskutera nu också! Men hur det sen blir det brukar ju jag få 

bestämma! Sen i nian brukar det bli mindre och mindre opponering för då vet dom 

vad som gäller att det brukar bli bra på det sätt som jag bestämmer. Tror jag! 

Mats tror inte att han som manlig lärare, stöter på specifika konflikter i förhållande till 

kvinnliga lärare. Han anser att det snarare är tvärtom, dvs att kvinnliga lärare 

bemöter könsspecifika konflikter i större utsträckning. Anledningen till detta är Mats 

inte helt säker på, men utifrån de svar han fått när han pratat med sina kvinnliga 

kollegor upplever de problem med framför allt invandrarelever, när det handlar om att 

visa respekt och hänsyn, gentemot dem som lärare och ledare. Detta är problem som 

han själv aldrig har stött på när han undervisat dessa elever. 

Mats tror att det kan ligga kulturella skillnader bakom dessa typer av konflikter, samt 

att den ledarstil man har som lärare kan ha inverkan på konflikter och hur man 

hanterar dem. Själv så anser han sig ha en, auktoritativ ledarstil, ett begrepp han 

själv skapat. Detta ska inte förväxlas med auktoritär ledarstil. Han menar att det är 

han som ytterst bestämmer, att det är han som är ledaren, men att han är mottaglig 

för idéer och kritik från elevernas håll. Det var när han gjorde lumpen, som ledare 

där, han lärde sig verkligt grundläggande saker om ledarskap, av vilka Mats 

fortfarande använder sig av i klassrummet.  

Jag använder lite mer disciplin än andra kanske, i mitt arbete. Eleverna vet att jag 

är ledaren och då blir det inga konflikter på det sättet. Jag brukar inleda och 

avsluta lektionerna med att eleverna får stå upp vid sina bänkar. Så brukar jag 

säga några ord och sen får kanske eleverna säga några ord och så får de sitta. Då 

e det lugnt. Jag börjar och avslutar lektionen, annars är det svårt att komma 

tillbaka till lektionen. 

Mats tror själv att ledarstilen alltid är viktig då det kommer till konflikthantering. 

Det är viktigt att man inte låter det bli personligt, utan skiljer mellan sak och person! 

Sedan kanske det händer att eleven tar det personligt. Det är rätt vanligt. Det är 

angeläget att man försöker förstå eleverna ur deras perspektiv också. 

Det är betydelsefullt att man tar itu med konflikter så fort som möjligt, under 

förutsättning att eleverna inte sitter och skriver prov eller dylikt, då får man ta det efter 

lektionen eller skicka ut dem så att man får prata.  
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Mats ser ingen större skillnad i förloppet då det gäller konflikter mellan en tjej och en 

lärare, eller med en kille och lärare. Det är lättare, poängterar han, att trampa en tjej 

på tårna och då kan hon vara sur en vecka, men som lärare vet man att det går över 

till slut. Medan en kille däremot, inte ens kommer ihåg incidenten två dagar senare.  

Jag försöker vara rättvis. Mot både killar och tjejer. Sen händer det att jag oftare är 

tuffare mot en del, som man får säga till ofta. De är oftare killar. Annars är det inte 

så stor skillnad. 

Mats anser att man kan träna sig att bli bättre på att hantera konflikter. Det är bara att 

gå ut i klassrummen och vistas där några gånger. Konflikter som man är tvungen att 

lösa uppstår. Sedan är det inget som säger att bara för att man får mer erfarenhet 

med tiden så blir man automatiskt en bra konfliktlösare. Det finns lärare som jobbat i 

över trettio år och är inte nödvändigtvis blir bättre konfliktlösare för det. Man kanske 

har gjort samma misstag i trettio år, om man har otur. Lärare har ju olika stilar, 

poängterar han. 

Sen måste man försöka förstå människor och det är väl nästan det viktigaste när 

man håller på med människor. Att man lyssnar och försöker förstå varför folk gör 

som det gör. Ofta när det blir konflikter så är det för att folk missförstår saker eller 

för att de är rädda för att göra en viss sak.  

Konflikter ser Mats som något naturligt, men ibland har det hänt att man tar dem med 

sig hem och funderar vidare på dem. Om man har sagt saker i stundens hetta. Något 

man inte borde sagt, som inte varit bra, då har han funderat. Han vill inte att någon 

ska känna sig nervärderad.  

När han får en ny klass brukar han gå igenom vad som gäller, kring regler och dylikt. 

Eleverna vet för det mesta redan vad som gäller, tex att det är han som bestämmer i 

klassrummet, att man inte får ropa glåpord efter varandra och så vidare. Feedback 

mellan läraren och eleverna ser han som en viktig del för att försöka förebygga att 

konflikter uppstår eller att lösa konflikter som redan uppstått. Klassrumsdemokrati gör 

att eleverna blir mer motiverade att jobba. 

Mats tycker inte att han fått med sig bra verktyg från lärarhögskolan då det gäller 

hantering av konflikter. När det uppstått saker, är det tyvärr dåligt med stöd från 

andra lärare. Han förklarar vidare att man många gånger är ganska ensam som 
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lärare. Ensamheten till trots så anser han dock inte att det är nödvändigt med någon 

form av fortbildning för lärare, i tex konflikthantering, inte nu i efterhand.  

4.4 Otto (undervisat i 11 år) 

De vanligaste konflikterna som uppstår mellan Otto, som lärare, och elever är att en 

del elever inte vill foga sig i att han säger de första orden i början av en lektion, 

berättar Otto. De vill gärna säga sitt först och det upplever han som frustrerande. 

Mycket frustrerande, anser Otto. 

Konflikter ser han generellt som något negativt och nedbrytande. Han vinner oftast 

konflikterna men problemet är att det tar mycket kraft och tid och det är inte bra när 

det blir så. Konflikterna ser han inte som ett naturligt inslag i undervisningen, Otto ser 

dem som något främmande som inte ska vara där! Tanken på konflikter väcker 

obehagskänslor hos honom. Hans ledarstil spelar troligtvis in, men han kan inte riktigt 

säga hur eller på vilket sätt. Otto anser inte heller att han har fått bra redskap med sig 

från lärarhögskolan för att hantera konflikter. Lärare borde helt klart få det med sig ut 

i arbetslivet. 

För att bli en bättre konflikthanterare så efterlyser Otto ett lärarforum för att kunna 

hantera, diskutera och eventuellt lösa konflikter på skolan. Skolan idag ser inte 

likadan ut som för tio år sedan. Lärare får handskas med nya problem där det vore 

bra om man hade stöd av andra lärare så man kan lösa vissa saker tillsammans och 

inte bara enskilt. Man känner sig rätt utlämnad ibland tycker Otto. Nu har många 

skolor arbetslag men han anser att de inte alltid är tillräckliga.  

Jag skulle nog ändå vilja ha ett forum där man kan prata om såna här saker och 

tar fasta på såna här grejer för det är ändå så pass viktigt. Man har elevvård, men 

personalvård finns ju ingen.  

Under riktigt tokiga omständigheter skulle han själv inte bli förvånad om han någon 

gång skulle gå över gränsen och riktigt ta tag i en elev, hårt. Han tror inte att det har 

något att göra med att han är en alldeles olämplig lärare. Det beror snarare på att 

man ibland inte är tillräckligt snabb på att lösa konflikter på ett bra och konstruktivt 

sätt. Man har inte förloppet klart för sig, så när det krisar så kan det hända att det går 

till handgripligheter utan att man själv räknat med det. 

För Ottos del har det huvudsakligen handlat om elever som vill prata sitt först när han 

ska komma till tals. Det har mest varit den typen av konflikt. Konflikter som uppstår 
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tycker han är viktigt att man tar itu med direkt annars så kan det hända att de ligger 

och gror.  

Han har även sett att det finns skillnader i typer av konflikter som uppstår mellan olika 

klasser. För sjuor och åttor handlar det om mer grundläggande saker som beteende, 

uppförande och diskussioner kring regler. Med niorna är det mer om betyg, vad som 

krävs och varför. Mer student och lärarrelaterade konflikter, inte så mycket ”mamma 

pappa, barn”, som han uttrycker det. Det handlar nästan lite för mycket om 

uppfostran snarare än fostran i de klasserna  

Sättet han närmar sig respektive elev skiljer sig åt beroende på om han hanterar 

konflikter mellan sig och pojkar, eller med flickor. Det är han själv högst medveten 

om. 

Jo! Tjejerna är jag nog lite mjukare mot. Försöker vara, jag vet inte varför det är så! 

Killarna kan man vara lite hårdare mot och dom förstår ändå på nåt sätt att här är 

det någon som är större än jag. När jag säger till dom att hålla käften. Det går att 

göra så! Det går att hantera konflikter på det här sättet. Och ändå nå framgång. 

 

4.5 Berit (undervisat i ca ett år) 

När hon hör ordet konflikt, då tänker hon i första hand på två personer som inte är 

överens, men det kan givetvis handla om flera parter, och att man är oenig om något. 

Associationerna hon får kring konflikter är främst negativa, dem vill man helst ha bort. 

Men konflikter kan vara något positivt också. Hon tror man behöver dem ibland för att 

komma vidare, ofta kan det ju leda fram till något bättre än hur det var innan den 

uppstod. 

 Sedan finns det olika orsaker till konflikter och olika sätt att hantera dem på. I ett 

klassrum så kan det vara att eleverna inte vill göra något av det hon vill att de ska 

göra, eller att de tycker att de ska göra för mycket eller att det är svårt. Som exempel 

på detta är, när eleverna inte får vara i datasalen. Då agerar eleverna ut sitt missnöje 

på olika sätt, det vanligaste är verbalt. Sådana konflikter är ganska vanliga. Det 

händer att det uppstår konflikter där de ifrågasätter henne som ledare, särskilt elever 

med invandrarbakgrund. 

Konflikter i klassrummet ser hon som ett naturligt inslag och hon löser dem på olika 

sätt. Ibland får hon sära på elever och placera dem i var sin ända av klassrummet. 
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Konflikter är något som alltid kommer att uppstå så fort det handlar om flera 

människor som ska jobba tillsammans. Någon ska vara ledare. Man ifrågasätter 

ledaren helst då man vill ha mycket utrymme för sig själv och följaktligen då kommer 

man ifrågasätta det som händer en själv.  

Men jag brukar säga åt dem att ifrågasätta om de tycker att det är något som 

känns fel och att de får komma till mig och säga det vad som känns fel! Om det är 

för mycket arbete eller vad som helst, då förklarar jag gärna varför vi gör så här! 

Varför vi pratar om det vi gör just nu eller själva arbetssättet. 

Lärarens ledarstil har betydelse för hur man bemöter och hanterar konflikter anser 

Berit. Om man är en väldigt auktoritär lärare eller mer låt gå. Det påverkar ju 

eleverna. De får ju en viss bild av en om man är väldigt, som informanten uttrycker 

det, ”så dära häpp tar ingenting på allvar och ifrågasätter ingenting”. Det är viktigt att 

ständigt föra en öppen dialog och vara tydlig med vad som gäller och inte. Då inser 

de vart gränsen går så att man går uppåt hela tiden, Då vet de vad de kan fråga om 

utan att ifrågasätta hennes auktoritet när det gäller tex datasalen eller om de får 

använda bandspelaren. Då blir det inte så stora problem. 

Att förebygga konflikter kan göras genom att klargöra från början vad det är som 

gäller ser Berit som ett sätt för att försöka förhindra eller i alla fall minska de fall av 

konflikter som uppstår. Det är ok för eleverna att komma med sina åsikter och hon är 

beredd att ändra sig om de åsikterna är bra, men annars så ska ju arbetet göras som 

det ska, anser hon. 

Om man tar det personligt, när en konflikt uppstår, kan det bero på motståndet man 

bemöter från elevhåll. Det varierar troligtvis också från person till person, om man 

låter det går från sak till person, men för Berits del så händer det inte så ofta. 

Berit också upplevt skillnader i konflikter mellan klasser. Som konkreta exempel så 

berättar hon att lära sig att samarbeta tex. är något som kan vara svårt i sjuan och 

åttan. Skillnader mellan konflikter hos tjejer och killar har hon också sett. De bråkar 

på olika vis. Det är väldigt mycket mer känslomässigt hos tjejer. Tjejer kan vara så 

ohyggligt känslosamma, men samtidigt så kan hon som kvinna ha större förståelse 

för dem hon vet hur de resonerar, vet hur de tänker och vad de känner. På det viset 

kan det ibland bli svårare med grabbar. De håller benhårt på sin sak och då lyssnar 

de inte på någonting. De behöver ingen anledning att förklara sin ståndpunkt anser 

 25



de. Niorna, har kommit längre. De har hittat bättre sätt att uttrycka sig på. De har lärt 

sig hur det fungerar, hur man uppnår bästa effekt. 

Just nu har hon två elever som har svårt att ta kritik från en kvinna. Om man tycker 

att de ska skriva om en text så tycker de att man ska hjälpa dem med varje steg och 

översätta åt dem istället för att de gör det själv. De anser att man är en dålig lärare 

om man inte hjälper dem. Dessa konflikter, ifrågasättande av hennes ledarskap, tror 

Berit att hennes manliga kolleger inte behöver tampas med i samma utsträckning 

som hon får. 

Berit tror att erfarenhet spelar roll vid konflikthantering. Man lär sig hur eleverna i de 

olika årsgrupperna fungerar. Man lär sig förutse vissa saker innan de uppstår och 

kan på så sätt säkert hindra att konflikter uppstår. Hon tycker inte att hon har 

tillräckligt med verktyg för att hantera konflikter då hon är en ganska ny lärare. En 

större teoretisk bakgrund hade varit bra. Lite mer psykologi hade varit bra. Att känna 

till bakomliggande orsaker, såsom tex hur kan man som lärare få fram ur en elev vad 

en sak egentligen handlar om. Det hade också varit bra att veta hur mycket man som 

lärare behöver ta emot från eleverna och hur mycket man ska behöva käfta emot, 

samt vilka andra åtgärder man får vidta. 

En manlig lärare kan lyfta ut en elev om det blir hotfullt men det kan ju inte jag och 

vad ska man göra då? Snart kommer det en knytnäve! Då har man inget att sätta 

emot!  Det hade varit bra att veta vad man ska göra i vissa situationer som uppstår 

med elever. Vilka rättigheter har man som lärare? Har man stöd av sitt arbetslag 

osv.  

Konflikter uppstår alltid anser Berit. För att förebygga konflikter är det viktigt att man 

är konsekvent, annars märker eleverna det, ”typ jaha sådär gjorde du inte sist!”  Men 

ibland är det är det svårt för elever att förstå skillnaden mellan att det är tillåtet med 

konstruktivt prat under en lektion och bara allmänt snack, om de har fått en tillsägelse 

att de pratar för högt. Som lärare är det inte alltid lätt att vara konsekvent, ibland 

struntar man i saker för att man inte orkar ta itu med dem och det kan eleverna 

komma ihåg. Det kan också vara viktigt för en lärare att kunna släppa vissa saker när 

de är utagerade, så man inte ältar om dem så att nya konflikter uppstår pga det. 

Sedan kan det vara viktigt hur tonen är då man pratar, att man ibland kan låta krängd 

fast man inte är det, vilket då kan missförstås.  
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4.6 Herman (undervisat i ca 30 år) 

Exempel på konflikter som kunde tänkas uppstå i ett klassrum är oftast konflikter 

mellan elever, berättar Herman. Konflikter mellan honom och elever handlar oftast 

om att de inte vill göra det han vill att de ska göra. Att de ifrågasätter arbetet eller inte 

har inte lust att göra det som är planerat att göra just då. Enligt Herman resulterar det 

i intressekonflikter, mellan vad han vill och eleverna vill. 

Eleverna brukar inte ifrågasätta honom som ledare, men de testar ständigt var 

gränserna går för vad som är tillåtet. Herman tror att ledarstilen har betydelse men 

han kan inte riktigt säga på vilket sätt utan att det varierar från person till person. Att 

försöka gardera sig mot konflikter eller försöka förhindra att konflikter uppstår är 

svårt, oavsett vilken ledarstil eller erfarenhet man har. Det är vanligt med 

kommunikationskonflikter mellan lärare och elev, menar Herman. Att det sker 

missförstånd med det du säger, att man inte varit tillräckligt tydlig. Den vanligaste 

orsaken till att konflikter uppstår är enligt Herman att läraren inte känner eleven så 

bra. Han känner sig själv mer avslappnad om han känner sina elever bra, detta trots 

att han jobbat i över 31 år. Han upplever att konflikter i en grupp mest uppstår i 

början då han inte känner eleverna och de inte känner honom, då de inte vet vad 

Herman är för lärare.   

Så fort man möter en ny grupp så är det ju spänningar, man vet ju inte hur de är 

och hur de kommer att reagera. En grupp som jag haft i flera år dom känner jag ju 

och vet hur de reagerar. Det kan ju finnas avvikelser men jag vet på ett ungefär 

hur de funkar.  

Huruvida man bör lyfta fram konflikter när de uppstår eller ska kväsas, det tycker han 

beror på. Handlar det om en konflikt mellan honom och en elev tar han det efter 

lektionen om det är ett känsligt ämne. Gör man det i ett öppet klassrum så kan man 

ju förvärra det hela. Han tycker inte att det är bra att få en elev att skämmas i 

klassrummet som en del lärare gör för att statuera exempel, det tycker han är helt 

onödigt. Det bäddar för en dålig klassrumsmiljö menar han. 

Han tycker sig se olika sorters konflikter i de lägre stadierna som man känner igen 

från mellanstadiet, så det är mer tjafs i sjuan än i åttan tycker han. Det är också 

skillnad mellan tjejer och killar i hur konflikter uppstår och hur han handskas med 

eleverna av respektive kön. 
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Jag känner mer igen mig i killarna ”intellektuellt”. Jag förstår dem lättare eftersom 

jag är en kille. Med tjejerna händer det så mycket som jag ibland inte förstår! 

De kvinnliga lärarna är bättre på att hantera konflikter med tjejer, därför att de 

kommer närmare. De förstår dem bättre.  

Erfarenheten spelar en viss roll för hur man som lärare hanterar konflikter. Hermans 

teori kring detta är att kanske är det så att man samlar på sig erfarenheter av 

konflikter då många är samma och genomgående, de kommer igen, om och om igen. 

Att vara lugn, ha tålamod och vänta ut dem fungerar många gånger, men inte alltid. 

Som lärare är man för det mesta ensam i klassrummet så när saker inte funkar är det 

lätt att man tar det personligt. Man tänker inte alltid att det är en del av ens lärarroll 

och att man ska hantera konflikter utifrån den.  

Kommunikationen med eleverna är viktig. Om den är öppen så kan detta vara en väg 

till bättre konflikthantering. Genom att samtala med elever och bli en bra lyssnare  

kan man förhindra många konflikter. Ibland får han sänka sina krav och anpassa sig 

efter eleven och på så sätt förebygga konflikter. 

4.7 Clara (undervisat i åtta år) 

Clara förknippar konflikter med skrämmande och oförutsedda händelser. Hon får klart 

negativa associationer. Om man ser till klassrummet förekommer konflikter oftast 

mellan elever och det tycker Clara är det som är jobbigast. Om en konflikt mellan 

henne och en elev uppstår, så känner hon att hon kan hantera det utifrån en vuxen 

tillvaro, på ett annat sätt än när det är mellan två elever.  

Ledarstilen spelar in i hur lärarna hanterar och bemöter konflikter. Man måste kunna 

känna av stämningar i klassrummet, det är väldigt viktigt, säger Clara. Åtminstone 

försöka att känna av, det är en balansgång hela tiden. Om man känner att det är 

någonting som behöver ventileras måste man ju bryta för att ta upp saker och ting. 

Hon upplever att det ofta uppstår konflikter när elever ska samarbeta. 

Samarbetsövningar, tex någon vill inte jobba ihop med en viss elev. Då får man lirka 

och försöka att övertyga och kanske strukturera om bryta upp det man tänkt göra från 

början. 

Det är inte ovanligt att hon blir utmanad av elever och att det blir konflikter för att kolla 

var hon sätter gränser. Det testas speciellt i början med en ny grupp.  
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Jag kan ta som exempel en åtta som jag har just nu där det poppat upp saker nu 

som det inte gjorde i början, där man inte har kunnat gå vidare! Och det kan man 

känna som ett hot om man så vill. Jag känner ändå att det är jag som har makten 

då jag lärt känna gruppen över en längre tid! Att det ändå är jag som har makten 

och inte en enskild elev. Tålamod är viktigt, tycker jag! Jätte viktigt! Tålamod, vänta 

ut och så prata!  

Kommunikation är viktigt, anser Clara. Det får inte vara så att man som lärare kör sitt 

race framme vid katedern. Det är mycket viktigt att man har eleverna med sig från 

början. Ibland får man helt enkelt kompromissa för att lösa ett problem. En bra 

konfliktlösare tar till sig det som händer, reflekterar över situationer, hur eleverna 

reagerat och så. Då blir man starkare i sin lärarroll. I början vet man inte riktigt vem 

man är som lärare, rollen är inte klar. Nu har man en annan distans till det, menar 

Clara, man har ett annat tålamod nu när man inser att det inte går att bli arg alltför 

många gånger när det händer saker i klassrummet, man måste hålla igen och  

avvakta barnen lite. 

I egenskap av kvinnlig lärare stöter man på konflikter som kanske en manlig lärare 

slipper, menar Clara. 

Speciellt invandrargrabbar! I 14 års åldern! Inte alla men väldigt många som säger 

att jag lyssnar inte på dig du är ju kvinna! Och det är ju svårt. Man märker en större 

skillnad med nyanlända invandrarelever, det märkte man tydligt på den förra 

skolan jag jobbade på. De som går här har bott i Sverige ett tag och där sker det 

inte lika ofta som i början med nya elever, och då främst med arabiska barn. 

Som lärare kan man förbereda sig i att hantera konflikter, fortsätter Clara. Genom att 

ha en handlings plan att kunna ta till så är man mer beredd och blir kanske inte så 

överrumplad när de uppstår. Att lära sig saker, vetskapen om att man har ett övertag 

kan göra att man förhindrar att vissa konflikter uppstår. Man kan prata om det och 

reda ut. Att lära känna eleverna så mycket som möjligt ger en kunskap och förståelse 

om varför det ibland händer vissa saker. Det är viktigt att man tar tag i saker så tidigt 

som möjligt. Hon tror inte det är möjligt att undvika eller förhindra uppkomsten av 

konflikter. Det vore önsketänkande! Skönt! Men önsketänkande. 
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4.8 Minna (undervisat i sju år) 

När Minna hör ordet konflikter tänker hon att det är någonting som inte är lätt. Det 

kan vara både positivt och negativt och det kan uppstå såväl mellan två människor 

som i olika grupper. Minna anser själv att hon inte är konflikträdd men att hon ibland 

känner sig lite osäker på hur hon bör hantera konflikter på bästa sätt. Ofta så gör 

man saker utan att tänka sig för och då brukar Minna fundera i efterhand på om det 

verkligen var så bra att hon gjorde som hon gjort. 

Konflikter i klassrummet, kan vara konflikter mellan elever och konflikter mellan 

Minna och elever. Det handlar om hur de beter sig när de inte vill göra det som de 

ska. Hon har aldrig upplevt att de har ifrågasatt henne som ledare utan det handlar 

för det mesta om små grejer som att de gör det som de ska göra eller säger en 

massa och sen inte står för det.   

Minnas tillvägagångssätt för att lösa konflikter varierar. Vissa konflikter tar hon direkt, 

om de gör dumheter eller så. I annat fall gör hon en markering gentemot eleven eller 

eleverna och kanske tar itu med det sen. Hanteringen varierar, det beror på huruvida 

hon tror att eleven kan ta det, oftast säger hon till direkt. ”Annars väntar jag och tar 

det senare. Jag skulle aldrig ta en konflikt öppet med en som jag vet är osäker, 

aldrig!” 

Skillnad i konflikter mellan Minna och elever då det gäller pojkar och flickor har hon 

också upplevt. 

Med grabbar så är det så att antingen så skyller dom ifrån sig och säger att det har 

jag inte gjort och så och så käbblar man lite om det och sen är det bra. Medan 

tjejer är så när man försöker reda ut det, att nej det tänker jag inte göra och så kan 

de vara sura på en i en vecka! Det är ytterst sällan att killar gör så! 

Hon tror att ledarstilen spelar roll i hur man hanterar konflikter. Hon har personlig 

erfarenhet av detta vid ett undervisningstillfälle, på en annan skola än den hon själv 

arbetar vid, där en kvinnlig lärare visade sig vara otroligt osäker. Hon tog inga 

konflikter! Varken före eller efter, rätt stökiga lektioner. Det blir inte bra i längden 

menar Minna, eleverna blir oroliga och arbetsmiljön blir ohållbar både för lärare och 

elever. 

Minna tror att det är nyttigt för lärare att stöta på konflikter och lära sig handskas med 

dem. Det är bra träning för framtida konflikter som kan tänkas uppstå. Sedan kan det 
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vara så att vissa dagar är man sämre rustad för att ta itu med konflikter, fortsätter 

Minna, man har en dålig dag ibland. 

Konflikter man har med elever som inte vill göra något, kan bero på att man sagt 

något som provocerat eleverna. Att man inte har varit tillräckligt tydlig. Det sker ett 

missförstånd pga det hon sagt varit fel eller tolkats fel. Så det är väldigt viktigt vara 

tydlig med det man säger, då kan man undvika att missförstånd sker och konflikter 

uppstår som följd.  
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5 Sammanfattning av resultaten 

En övervägande majoritet av lärarna jag intervjuat upplever att en konflikt eller 

konflikter handlar om att två eller flera parter är oeniga om något. De anser att det 

finns en motsättning av något slag.  

Flertalet av respondenterna upplever konflikter som något negativt, även om 

majoriteten vet att om man tar sig igenom dem så kan de leda till något positivt.  

Huruvida konflikter är ett naturligt inslag i arbetet och då främst i klassrummet? Där 

går åsikterna isär. Mats och Sofia är de lärare som främst lyfter fram konflikter som 

ett naturligt inslag när man arbetar med människor och i det här fallet, elever. De ser 

det som en självklar och ofrånkomlig företeelse.  Otto anser däremot att konflikter 

inte är naturliga, han ser dem som något som inte hör hemma i ett klassrum. De bör 

helst inte vara där eftersom de tar mycket kraft och tid, som jag tolkar det, främst från 

honom. Han upplever konflikter som något negativt. De verkar nedbrytande både på 

honom och på eleverna i den arbetsmiljö där de båda verkar. 

Övriga lärare är medvetna om konflikter som ett faktum. Om de är naturliga eller inte 

det framgår inte utifrån deras intervjuer, men tanken på dem väcker obehagskänslor. 

5.1 Orsaker 

De vanligaste konflikterna som respondenterna anser sig uppfatta i skolan är 

konflikter mellan elever. I andra hand är det motsättningar mellan lärare och elev. Då 

handlar det ofta om vad man kan kalla målrelaterade konflikter, dvs lärare och elev är 

inte ense om vad arbetet ska gå ut på och varför.  

En anledning till konflikter kan vara att det råder olika åsikter mellan lärare och elever 

om hur stor arbetsbördan bör vara under en lektion eller kurs. Det kan även vara så 

att eleverna inte vill arbeta, de har ingen lust. Det kan också handla om mognad hos 

eleverna, rent könsmässigt. Lärare upplever en skillnad mellan pojkar och flickor. 

Lärarna säger sig även se skillnader mellan de olika årskurserna, på hur vanliga 

vissa konflikter är. I sjuan är det ofta mer diskussioner om vad som ska och förväntas 

göras än vad det är i nian. Eleverna har då kommit in i studiegången och vet vad som 

förväntas samt de har även blivit äldre och mer mogna. Många av respondenterna 

tror att detta kan vara en faktor till varför diskussioner kring arbetsuppgifter och 

arbetsbörda är färre ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. 
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En annan orsak som lärarna ger är, brister i kommunikationen mellan lärare och 

elever. De har kanske varit otydliga när han eller hon gått igenom arbetsuppgifterna, 

eller så har man varit inkonsekvent med vad de från början sagt och vad de sedan 

gjort. Detta har då orsakat förvirring bland eleverna och följden har blivit att konflikter 

uppstått. Rent språkliga konflikter uppstår ofta bland elever som är invandrare eller 

har invandrarbakgrund då de inte alltid behärskar det svenska språket till fullo och 

ibland missförstår vad läraren har sagt. Då kan de känna sig extra utsatta eller rent 

av påhoppade när läraren försöker korrigera och förtydliga uppgifterna. En 

kulturkrock kan uppstå pga språkliga brister och kulturella skillnader utifrån vem som 

ger direktiven i klassrummet, beroende på om det är en manlig eller en kvinnlig 

lärare. Det kan hända att lärarens ledarstil ifrågasätts och oftare, enligt 

informanternas utsago, om det är en kvinnlig lärare. 

Övriga tänkbara orsaker till varför konflikter uppstår som respondenterna tar upp är 

tidsbrist, olämpligt beteende: både hos lärare och elever, dålig ledarstil samt att de 

olika parterna inte känner varandra tillräckligt väl. 

5.2 Hantering av konflikter 

Hur de olika lärarna väljer att ta itu med konflikter som uppstår beror på situationen. 

Om det är möjligt så ser de helst till att ta itu med dem direkt. Chansen att 

konflikterna ligger och gror ökar ju längre tiden går, men det beror på vilken typ av 

konflikt det är och vilka personer som är inblandade. Är konflikten på sin topp så kan 

den bli värre om läraren försöker lösa den direkt, ibland kan det vara bättre att vänta 

och ta den lite senare. Samtliga lärare säger sig ha olika tillvägagångssätt beroende 

på om det är en kille eller tjej som de har att göra med. De anpassar sitt 

förhållningssätt och sitt tillvägagångssätt efter könet på eleverna som är involverade i 

konflikten. De är oftare lite mjukare mot flickorna och mer raka och direkta mot 

pojkarna. 

Beroende på lärarens ledarstil och elevens förutsättningar och beroende på vilket 

resultat läraren vill ha, så kan konflikthanteringen ta sig olika form. En del väljer att ta 

konflikterna med eleverna öppet i klassrummet med syftet att den eller de elever som 

orsakat dem ska skämmas inför klassen för att visa att det finns konsekvenser utifrån 

deras handlande. Andra lärare som bla Herman, Minna och Clara menar att de aldrig 

skulle göra så. De anser att det inte finns någon anledning att skämma ut en elev 

inför sina klasskamrater. Det är inte det konflikthanteringen går ut på. Det bäddar 
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bara för en dålig klassrumsmiljö menar de. De anser att det viktigaste en lärare kan 

göra är att lyssna och visa tålamod, att diskutera och förhandla med eleverna och 

medla utifrån sin lärarroll mot en lösning som förhoppningsvis alla vinner på. 

5.3 Att förebygga konflikter 

Att förhindra att konflikter uppstår menar respondenterna är svårt. De dyker upp 

oavsett hur erfaren du är och oberoende av vilken ledarstil du har. Det man kan göra 

är att så tidigt som möjligt klargöra vilka regler som gäller för just den klassen man 

arbetar med. Att vara tydlig och att sätta gränser är viktigt, samt att vara konsekvent. 

En av informanterna antyder att elever har en mycket stark känsla för rättvisa, även 

om de inte alltid uppfattar rättvisebegreppet på samma sätt som lärare gör.  

Respondenterna anser även, att etablera sig som den formella ledaren på ett tidigt 

stadium är en viktig aspekt. Detta för att förhindra uppkomsten av informella ledare i 

klassrumsmiljön som gör anspråk på att styra och leda i klassrummet. 

Vidare, att lära känna eleverna är en viktig aspekt när det gäller att förhindra 

konflikter. Ju bättre du känner eleverna desto bättre blir man som lärare på att förutse 

saker innan de uppstår och det blir en konflikt. Att ge kontinuerlig feedback och föra 

en öppen dialog gentemot eleverna är en förebyggande insats för att stävja 

uppkomsten av konflikter. 

Som lärare är det bra att aktivt och kontinuerligt träna på att hantera konflikter. Då får 

man mer erfarenhet inom området och fler verktyg som gör en säkrare på hur man 

kan hantera konflikter mer konstruktivt. Förhoppningsvis får man fler Vinn – Vinn 

lösningar där alla blir nöjda. (Gordon 1979) 
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6 Diskussion 

Här har jag tänkt diskutera resultaten som framkommit i detta arbete utifrån de 

frågeställningar jag har. Utifrån frågeställningarna går jag igenom resultaten, 

kommenterar med egna ställningstaganden och ser vilka kopplingar som kan göras 

till den teoretiska bakgrunden. 

6.1 Vad anser lärare vara tänkbara orsaker till varför konflikter uppstår mellan 

dem själva och eleverna och hur kan de hantera dessa konflikter? 

De vanligast förekommande konflikterna som uppstår i skolan är tillsynes inte mellan 

lärare och elever. Det resultat som framkom i intervjuerna med lärare är att de 

vanligaste förekommande är mellan elev och elev. Dessa konflikter uppstår 

dessutom ofta när lärare inte ens är i närheten, men fortsätter sedan i klassrummen 

när lektionerna börjat och blir då en angelägenhet för lärare att lösa. Det har även 

Blomqvist (Blomqvist 1998) kommit fram till i sin undersökning. Eftersom jag är mer 

intresserad av relationen mellan lärare och elever, då jag själv håller på att utbilda 

mig till lärare, har jag valt att inte utforska elev - elev konflikter närmare, utan 

begränsat mina frågeställningar till att gälla utifrån ett lärarperspektiv. 

Orsakerna till varför konflikter uppstår mellan lärare och elever, är många. Utifrån 

respondenterna så har lärare och elever tillsynes olika uppfattningar kring detta. 

Deras olika åsikter gör att det ibland uppstår konflikter dem sinsemellan. Teoretiskt 

kan man delvis koppla dessa typer av konflikter till vad Ohlsson (1995 s 7) kallar 

Målkonflikt. Oklarheter kring verksamhetsmål kan leda till spänningar som resulterar i 

en konflikt. Målkonflikten kan även kopplas samman med vad Ohlsson benämner 

som missuppfattningskonflikter om det sker i ett tidigt stadium, då lärare och elever 

inte känner varandra så väl. 

Konflikter kring läxor, arbetsuppgifter och arbetsbördor tillhör det som i stort sätt alla 

lärare listat som en grund till uppkomsten av konflikter.  Avsaknad av lust till att 

arbeta verkar vara ett vanligt problem. Därmed kan jag lägga en ny typ av konflikt till 

listan. Jag väljer att kalla den för olustkonflikt. Avsaknaden av lust hos elever till att 

arbeta kan resultera i konflikter mellan lärare och elever då eleven riskerar att inte nå 

målen för olika grundskoleämnen. 

I andra typer av konflikter som framkommer i denna studie går det att dra paralleller 

till Ohlssons (1995) maktkonflikter, intresse konflikter, värde- och värderings 
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konflikter, mognads konflikter och konflikter som är relaterade till chefs - eller 

ledarskap. Teoretiskt går det även att knyta till Szklarskis (1996) individrelaterade 

orsaker, där två individers olika sätt att tänka och tycka kolliderar och därmed banar 

vägen till en konflikt.   

Det är inte överraskande att barn och vuxna har olika uppfattningar om hur mycket 

som ska eller inte ska göras rörande arbetsuppgifter. Av egen erfarenhet så tycker 

jag mig se att ”less is more” principen råder hos många elever, medan ”bättre göra 

en gång för mycket än en gång för lite” principen ofta råder hos vuxna. Därför är det 

inte så förvånande om det uppstår konflikter när uppfattningarna drar åt två helt olika 

håll. 

Även Carlander (1990) menar att orsaker till varför konflikter uppstår är föga 

förvånande. Varje individ som lever på vår jord har olika värderingar, intressen och 

mål som ofta är oförenliga med andras önskningar och mål. Då alla strävar efter att 

tillfredställa sina egna behov på individnivå, när inte det egna strävansmålet blir 

tillfredställt, så uppstår en konflikt inom individen som sedan sprider sig vidare till 

andra. Konflikten eskalerar och blir större och om den inte hejdas kan den få större 

proportioner än vad man någonsin kunnat ana. 

Informanterna nämner personlig mognad hos eleverna, kulturell bakgrund, språket 

och genusaspekter, som orsaker till varför konflikter uppstår. Det vill säga, de ser 

skillnader i konflikter som kan härledas till kön. Fast jag inte hade några frågor kring 

genusperspektiv elever emellan, så tog informanterna upp detta som en aspekt som 

jag hakade på och sedan använde mig av vid mina efterföljande intervjuer. Vidare 

anser informanterna även att, orsaker till varför konflikter uppstår beror på vilka 

årskurser man som lärare har att göra med. Det är i stort sätt enhälligt att det flyter på 

bättre i årskurs nio än vad det gör i tex. årskurs sju. Utifrån den erfarenhet jag 

förvärvat när jag bedrivit undervisning, är jag benägen att hålla med.  

I övrigt listar många lärare tidsbrist som en vanlig orsak till att konflikter uppstår. Man 

hinner helt enkelt inte med att gå igenom allt man tänkt från början. Sedan hinner 

lärare inte hjälpa alla som behöver det, vilket skapar frustration, som i sin tur också 

kan leda till konflikter. En bra eller dålig dag, samt tidigare bagage är faktorer som 

också spelar in. 
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Hantering av konflikter beror också på många olika saker. För många av 

respondenterna så är situationen där konflikten uppstår avgörande för hur de tar itu 

med konflikten, samt hur snabbt de gör det. Många av lärarna läser av det rådande 

läget, gör en bedömning och agerar därefter utifrån vad de anser vara lämpligt just 

där och då. Tidigare erfarenheter man eventuellt har med sig i bagaget spelar då en 

viktig roll i hur man väljer att handla och lösa konflikten. Välförberedda och rutinerade 

lärare som är vana att lösa konflikter gör sällan något förhastat eller ogenomtänkt. 

Sedan kan det faktiskt också vara slumpen som avgör ibland, oavsett hur bra verktyg 

man som lärare anser sig ha. Man gör ibland saker som man vet att man inte borde 

göra, eller glömmer helt enkelt, att agera på ett sätt man uppfattar som korrekt eller 

mest lämpligt. 

Andra faktorer som spelar in i hur lärare löser konflikter är också: vilken ledarstil 

läraren har och vilket önskat resultat denne strävar efter, samt även de 

förutsättningar eleven eller de eleverna har som man handskas med. Det som 

fungerar med en individ eller viss typ av grupp fungerar inte nödvändigtvis med en 

annan. För en del fungerar det att man tar itu med konflikten så snabbt som möjligt 

för att den inte ska växa sig större, men med vissa elever så kan istället konflikten då 

förvärras och det blir som om man häller bensin på en eld som redan brinner, om 

man konfronterar dem direkt. Då är det ibland bättre att avvakta och låta det lugna 

ner sig lite och sedan ta tag i det. 

Jag anser att även om man som lärare strävar efter objektivitet, är det väldigt lätt att 

blir partisk i en konfliktsituation och då kanske bara se till sig själv och vad man som 

lärare vill åstadkomma med sina elever, detta går tvärtemot vad eleverna vill och 

önskar. Trots att man som lärare försöker vara objektiv, tar subjektiviteten 

överhanden och omedvetet styr man förhandlingsvägen i den riktning man själv 

anser vara den bästa. Det som tillsynes verkar vara en så kallad vinn – vinn lösning 

som Gordon (1979) förespråkar, blir istället en jag vinner och du förlorar lösning, där 

eleven blir förloraren. 

6.2 Hur kan lärare förebygga konflikter? 

Som jag tidigare konstaterat så är det i praktiken omöjligt att förhindra att konflikter 

uppstår. Däremot så kan det gå att minimera dem så att de uppstår mer sällan. 
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Respondenterna anser att man som lärare bör vara tydlig gentemot elever på ett 

tidigt stadium. Genom att förklara för dem vad som gäller så kan man möjligen 

förebygga att konflikter senare uppstår pga. oklarheter kring arbetsuppgifter, regler i 

klassrummet, beteende mm. Att var konsekvent med de regler man tydliggjort för 

eleverna gör att risken minskar ännu mer.  

Att lära känna eleverna är en mycket viktig aspekt anser respondenterna. Ju bättre 

man känner eleverna desto bättre blir man som lärare på att förutse vilka saker som 

eventuellt kan komma att trigga vissa elever till uppvigling, vilket föranleder konflikter 

som följd.  Att bana väg för en bra och öppen kommunikation i klassrummet och en 

bra och trivsam arbetsmiljö skapar trygghet och självsäkerhet hos både lärare och 

elever. Trivsam miljö lyfter Blomqvist (1998) fram som en viktig aspekt gällande 

förebyggandet av konflikter. I en stabil miljö med bra gruppdynamik bland eleverna 

så uppstår det sällan problem. Även Ohlsson (1995) menar att ett gott självförtroende 

hos individer skapar bra arbetsmiljö och ökar nivån av tolerans och acceptans och 

minimerar därmed risken för förekomsten av konflikter. Elevinflytande, anser jag, kan 

vara en viktig aspekt som kan minska uppkomsten av konflikter. Att få ha inflytande 

över sin egen studiegång och kunna påverka den tillsammans och i samförstånd med 

läraren är troligtvis en viktig faktor till att få en undervisning som flyter på bra och 

därmed minska elev – lärare konflikter. 

Genom att vara tålmodig som lärare och lyssna på eleverna kan man i de flesta fall 

förebygga konflikter. Om de uppstår kan man förhandla fram bra lösningar genom 

öppen kommunikation. Att både lärare och elever får träna sig i att möta konflikter 

och försöka lösa dem konstruktivt gör att man både kan förebygga frekvensen av hur 

ofta de uppstår samt arbeta fram vinn – vinn lösningar där alla parter blir nöjda. 

DRACON, (Grünbaum & Lepp 2005) drama – conflict övningar, kan vara ett bra steg 

på vägen. Ett praktiskt pedagogiskt verktyg som kan användas i skolan. Genom att 

dramatisera och göra olika övningar som träning i fiktiva problematiska situationer 

verkar dessa övningar förberedande för eventuella händelser som kan tänkas uppstå 

i en verklig situation. Samtidigt kan det verka avväpnande och avslappnande för alla 

individer i gruppen, både lärare och elever, att få dramatisera lite och bjuda på sig 

själv under förhållanden som inte är lika allvarliga som när reella konflikter verkligen 

uppstår. Det anser jag är både viktigt och givande. 
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7 Avslutande reflektion och förslag till vidare forskning. 

Detta arbete har utvecklat mina kunskaper inom området konflikter och 

konflikthantering. Det har givit mig en ökad förståelse för lärares perspektiv inom 

detta område och deras tankar och reflektioner. Lärarnas uppfattningar har i mångt 

och mycket varit till synes likartade men förvånansvärt mycket har också skiljt sig åt. 

Intervjuerna var berikande och roliga att göra och mina respondenter tyckte också 

det var roligt och ansåg att mina frågställningar väckte många tankar och reflektioner 

även hos dem. 

Det tämligen omfattande teoretiska materialet har varit intressant och lärorikt om än 

krävande att gå igenom. Men det har lett till en bra bredd och bas att stå på ifråga om 

ökad kunskap kring konflikter rent allmänt, som inte bara berör skolans sfär. 

I dagens samhälle är det av stor vikt att vi som individer ständigt utvecklas och 

förvärvar nya kunskaper. Det gäller även skolan och samtida som framtida 

yrkesverksamma lärare. Detta arbete är inte fullständigt om inte jag själv också 

svarar på några av de frågor som mina respondenter fått svara på. 

Konflikter förknippar jag i första hand med någon form av oenighet kring någonting. 

Det kan vara stort eller till synes litet, men det rör saker som är betydande för de 

oeniga. Första tanken är att konflikter är negativa till sin natur då de ofta rör upp 

mycket känslor, många gånger obehagliga sådana. De kan i slutändan leda till 

positiva saker. 

Vid varje konflikt har jag lärt mig något nytt som jag bär med mig till nästa gång. Jag 

känner att jag blir säkrare och mer trygg i mig själv för varje gång jag står inför olika 

problem som jag måste försöka lösa på ett konstruktivt sätt. Det är verkligen John 

Deweys:” Learning by doing” som klingar i bakhuvudet. Ju mer man får träna desto 

säkrare och bättre konflikthanterare samt medlare blir jag. Ökad erfarenhet ger större 

säkerhet. Jag är övertygad om att lärarens ledarstil har betydelse för hur man väljer 

att agera vid konflikter. Det är dock inte alltid lätt för alla lärare att ha en så kallad 

självsäker eller demokratisk ledarstil. Personen bakom lärarrollen har större 

betydelse än vad man kan tro. 

Som förslag till fortsatt forskning kan man välja att undersöka elevers syn och tankar 

kring konflikter och konflikthantering för att få ett annat perspektiv på saken. Vidare 

att undersöka närmare: problematiken kring medling av oberoende tredje part vid 
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konflikter, som här i lärarens fall ofta inte är en oberoende part. Hur bör man då gå till 

väga? Det förekommer sällan att en oberoende utomstående tredje part kallas in för 

att medla mellan en lärare och elev/elever när en konflikt uppstår i ett klassrum. Då 

ska det vara något riktigt allvarligt som inträffar. Denna typ av problematik hade varit 

intressant att diskutera med respondenterna. Har det funnits ett behov av att tillkalla 

en tredje part vid någon tidigare konflikt? Det har personligen väckt ett intresse hos 

mig.  

Olustkonflikter är en viktig sak som jag kom att upptäcka i och med detta arbete. Det 

vore intressant att undersöka var lusten och viljan till att arbeta i skolan, eller på 

arbetsplatser överhuvudtaget, tagit vägen? Lustbarn! Vad beror det på att elever inte 

har lust att arbeta? Och inte bara elever, det verkar vara genomgående hos såväl 

ungdomar som var och varannan människa idag. Hur viktig lusten, viljan och orken är 

för barn när de ska arbeta.  
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9 Bilaga 
 
Intervjuguide 
 

Chit-chat! 

 Berätta kort om vem du är samt hur länge du undervisat! 

 Vilka associationer får du när du hör ordet konflikt? 

 Uppfattar du konflikter som: positivt, negativt, konstruktivt, destruktivt, annat? 

 Hur ser du på konflikter som inslag i klassrummet? 

 Vilka känslor uppstår hos dig, inför tanken på konflikter i klassrummet?  

 Hur påverkas du av konflikter mellan dig och elever? 

 Vilka typer av konflikter är vanligast?  

 Kan du ge olika exempel på möjliga orsaker till att konflikter uppstår i ett 

klassrum? 

 Hur anser du att konflikter bör hanteras? 

 Kan man bli en bra konflikthanterare?  

 Anser du att lärarens ledarstil och/eller erfarenhet kan ha betydelse för 

bemötande och hantering av konflikter? 

 Kan du som lärare förebygga konflikter? 

 Övrigt 
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