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1. Inledning 

Alla har vi stöt på olika sorter av konflikter, vissa tillsammans med människor andra inom oss 

själva. Konflikter är något som alltid kommer att finnas omkring oss och är ett begrepp som 

oftast upplevs som negativt. Konflikterna som finns runt omkring oss existerar på jobbet, i 

hemmet, media såsom TV och radio, det vill säga överallt. Personligen anser jag att konflikter 

är något som är väldigt intressant och är en viktig del av att utveckla sig själv som människa.                         

Många människor upplever att konflikter är något som är obehagligt och instinkten att fly 

fältet när fara uppstår är vanligt hos många människor.  

Anledningen till att jag valde att skriva om konflikter på idrottslektioner är dels att jag är 

intresserad av idrott. Dessutom är orsaken att det inte finns så mycket forskning inom detta 

område, som gjorde att detta blev intressant att skriva om. Jag själv utbildar mig till lärare i 

idrott och historia på gymnasiet och jag anser att det är givande för min egen utveckling att 

utforska hur jag kan förebygga och hantera konflikter på idrottslektioner. Denna uppsats riktar 

sig även till andra studenter samt lärare som kan få en inblick i hur forskning ser ut när det 

gäller konflikter på gymnasieskola. 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga olika typer av konflikter som kan uppstå under 

idrottslektionerna på gymnasieskolan. Vidare vill jag undersöka hur idrottslärare förhåller sig 

till förebyggande arbete samt hantering av konflikter. Min förhoppning är att bidra med 

kunskap som kan underlätta en bättre förståelse för idrottslärares arbetssituation.  

  

Utifrån detta syfte har jag valt följande frågeställningar: 

1. Vilka typer av konflikter uppfattar lärare som vanliga på idrottslektionerna? 

2. Vilka typer av konflikter uppfattar lärare som mest påfrestande? 

3. Hur kan lärare förebygga och hantera konflikter på idrottslektioner ? 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Konfliktfenomenet 

Ordet konflikt kommer från latinets conflictus, som betyder tvist, motsättning eller 

sammanstötning (Malten, 1992, s. 74). Thornberg (2006, s.197) dementerar att det betyder 

”striking together with force”, vilket kan förklaras som en sammanstötning mellan en eller 

flera individer. Pikas (1973, s. 21) anser att en konflikt är en meningsmotsättning där två eller 

flera inblandade beter sig negativt mot varandra. Enligt Deutsch (1973, s. 10) är en konflikt 

när det existerar oförenliga aktiviteter det vill säga, när den ena verksamheten förstör eller 

skapar problem för en annan verksamhet. Författaren beskriver oförenligheter som 

exempelvis mål intressen, synsätt eller värderingar. Vidare påstår Maltén (1992, s. 75) att 

oförenligheter även gäller grundläggande behov. Dessa grundläggande behov kan handla om 

självkänsla, tillhörighet, kärlek eller säkerhet. Carlsson (2007, s. 28) anser att en konflikt 

inträffar när parters mål eller värderingar är oförenliga och att det har med parternas 

önskningar att göra. Det kan vara mellan individer, grupper eller inom en person som en 

konflikt kan uppkomma. 

2.2 Olika typer av konflikter 

Ellmin (2008, s. 67) talar om att det finns fyra olika nivåer på konflikter. Dessa nivåer är 

småbråk, sammandrabbningar, kriser och myndighetsutövningar. På nivå 1 ter sig 

konflikterna oftast i störningar, bråk, smågräl och tjafs. Tjafs kan vara att det förekommer 

retningar eller ageranden som gör att en konflikt uppstår på skolan. Författaren tar upp att 

dessa små konflikter i skolan skadar sällan relationerna på kortare sikt, men om det blir alltför 

många dåliga störningar, smågräl och tjafs kan dessa utvecklas till svårare konflikter.  

På nivå 2 har småkonflikterna blivit flera och illa hanterade och detta menar Ellmin (2008, s. 

68) kan leda till olika slags sammandrabbningar. På detta sätt kan konflikten utvecklas till en 

större och mer svårthanterlig konflikt. Om en konflikt trappas upp till nivå 3 så har den 

kommit till den nivån där konflikten anses vara mest allvarlig. De inblandade klarar då inte av 

uppståndelsen och en krissituation är ett faktum. Oftast när man har kommit till denna punkt 

krävs en tredje part. Enligt författaren beskrivs en tredje part som en medlare för de 

inblandande, där uppgiften är att lyssna, ge förslag på lösningar eller att uppmuntra till 

försonliga förslag i konflikten.  
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På nivå 4 tar man till bestraffningsåtgärder. I denna nivå är det dags att kalla in myndigheter. 

Detta menas med att någon i konflikten exempelvis stängs av från skolan eller flyttas.  

Det finns många typer av konflikter. (Thornberg, 2006, s. 197) menar att det finns två olika 

typer av konflikter: konflikter inom en individ och konflikter som äger rum mellan 

människor. De konflikter som sker inom en enskild individ kallas för kognitiv konflikt. 

Problemet i denna konflikt är att eleven upplever en motsättning i sin egen förställningsvärld. 

De konflikter som utspelar sig mellan människor kallas för mellanmänskliga konflikter där en 

motsättning är mellan en eller flera personer. Szklarski (2004, s. 146) menar dock att dessa 

två konflikter kan påverka varandra. Författaren anser att motsättningar med andra människor 

kan resultera i en inre konflikt hos de inblandade, men även att inre konflikter kan leda till 

konflikter med andra. 

De mellanmänskliga konflikterna kan kategoriseras på olika sätt. Enligt Thornberg (2006, s. 

198) är sakkonflikter en motsättning om olika uppfattningar eller faktapåståenden som kan 

uppstå i en grupp eller mellan flera individer. Intressekonflikter handlar om hur tillgångar ska 

fördelas inom en grupp eller mellan individer. Värderingskonflikter handlar om att 

individerna har olika subjektiva uppfattningar. Den sista typen av konflikten som Thornberg 

talar om är relationskonflikten eller känslokonflikten, som handlar om att individer har 

svårigheter att försona sig med varandra. 

2.3 Att förebygga och hantera konflikter i skolan 

Skolans uppgift är till stor del att låta eleven utvecklas i både kunskap,  människa och 

integrering bland människor genom respekt och acceptans (Skolverket, 2011a). I skollagen 

kan vi vidare utläsa om det förebyggande arbetet i skolan.  Det förebyggande arbetet handlar 

om förförståelse och medmänsklighet. Skolan skall främja respekt för andra människor, samt 

ingen individ skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning eller religion. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska 

aktivt förebyggas och motarbetas. Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och ge 

eleverna uppskattning. Sammanfattningsvis menas i skollagen att de grundläggande 

demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor är en viktig del i det preventiva arbetet i skolan. För att skolor skall kunna 
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främja dessa värderingar och värden finns vissa hjälpmedel. Friends är en av många 

organisationer som har ett tätt samarbete med vissa skolor mot diskriminering.  

2.3.1 Friends 

Friends metod är att tillgodose och hjälpa skolor att starta kompisstöd och utarbeta en 

handlingsplan mot mobbning och diskriminering. Syftet med utbildningen är att ge skolan en 

bra värdegrund och att eleverna skall kunna ta del av utbildningen (Marklund, 2007, s. 92). 

Med andra ord är denna organisation ett förebyggande projekt för alla skolor som vill 

bekämpa mobbning och destruktiva konflikter (Brå, 2001:9). Friends utbildar och stödjer 

skolor och idrottsföreningar i hela landet. Deras vision är ett samhälle där barn och ungdomar 

växer upp i trygghet och jämlikhet. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning 

och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Tillsammans 

har de en stor erfarenhet av arbete med barn och unga samt pedagoger. Genom fyra 

regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat 

med ca 1500 skolor. Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och 

företag, samt via arvoden från utbildningar (Friends, 2011).  

 

2.3.2 Skolkometprogrammet 

KOMET (KOmmunikationsMETOD) är ett svenskt program som är utvecklat vid Forskning 

och Utvecklings enheten (FoU-enheten) i Stockholm i samarbete med Uppsala universitet och 

University of Arizona, Tucson, USA. Detta program riktar sig till elever med 

beteendeproblem till klasser som helhet. Programmets mål är att kunna erbjuda familjer en 

utbildning i metoder som kan minska bråk och konflikter och förbättra relationen mellan barn 

och föräldrar (kometprogrammet, 2011). Komets inriktning är att minska beteendeproblem 

och öka positiva beteenden hos elever. I en artikel i Värmlands Folkblad menar Ewa-Lena 

Rohman och Kajsa Olsson att ge barnen beröm är en mycket viktig del i kometmetoden. Stor 

del av ansvaret ligger hos läraren som skall utveckla det positiva hos eleverna genom 

kommunikation. Utbildningen av lärarna sker i grupper om upp till fem lärare under nio 

träffar om vardera tre timmar.  Komet består av tre delar (Marklund, 2007, s. 94). 

1) Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Momentet fokuserar på lärares 

kommunikation och de får lära sig strategier för att minska bråk, öka uppmuntran, 

hantera konflikter och arbeta med regler. 
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2) Kompisarbete. Detta handlar om att elever hjälps åt och samarbetar med strukturerade 

uppgifter.  

3) Konflikthantering. Detta innefattar olika rollövningar där eleverna får träna att hantera 

konflikter genom falska provokationer. 

 

Syftet med programmet är att förbättra barnets motivation och koncentration. Metoden 

beskrivs ibland som en pyramid, där den breda basen utgör den viktiga grunden. Basen i 

kometmetoden handlar om förtroende och förståelse samt hur viktigt det är för barnet med 

samvaro och stunder av full uppmärksamhet.  

 

2.3.3 TSP-programmet 

TSP-programmet  är vanligt förekommande i Nordamerika. Detta program kallas för 

Teaching Students to be Peacemakers, TSP, och är avsett för lärare och elever upp till 

gymnasiet. Eleverna får hjälp att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Programmet är 

schemalagt där elever får trettio minuters träning varje dag i omkring trettio dagar. Därefter 

två gånger i veckan resten av skolåret. När eleverna har lärt sig grunderna införs också 

medling i andras konflikter. Medlarna arbetar i par med hjälp av en stöd lärare. Denna metod 

innefattar  en speciell metod kallad ”academic controversy”, ett slags konflikt perspektiv på 

diverse företeelser exempelvis miljöfrågor (Carlsson, 2007, s. 146).  

Vissa skolor satsar helt konfliktlösning i sin undervisning, som möjliggör att personalen på 

skolor får lära sig att tillämpa TSP. Syftet med detta är att skolorna skall sträva att alla tar 

hand om varandra, är uppriktiga, samarbetar och uppskattar skillnader mellan individer 

(Carlsson, 2007, s. 147). 

2.3.4 Kommunikation- Aktivt lyssnade 

Thomas Gordons aktivt lyssnade har med kommunikation att göra. Stensmo (2000, s. 196) 

menar i sin bok Ledarstilar i klassrummet att Gordons aktivt lyssnande kan kopplas till 

Rogers empatibegrepp, och ”jag-budskap”. Gordon anser att förhållandet är gott om det 

präglas av öppenhet och klarhet, omsorg, oberoende, frihet och lösning på gemensamma 

konflikter. Aktivt lärarskap handlar om vad läraren ska göra, om det uppstår kommunikation 

eller relationsstörningar i klassrummet. Maltén (1992, s. 48) menar att den aktivt lyssnande 

måste visa empati och tilltro för den andra personen och dels vilja hitta lösningar på sina 
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problem. En viktig del i aktivt lyssnade är att kommunicera på flera plan det vill säga verbalt, 

extra-verbalt icke-verbalt och emotionellt. På det verbala planet används språkliga fraser. På 

det extra verbala planet är rösten det stora redskapet för kommunikation. På detta plan är det 

röstens styrka, tonläge användningsområdet för att markera engagemang. De icke verbala 

planet handlar det om kroppsspråket, där kommunikation ges i former som gester, mimik och 

underhållning. De sista planet är det emotionella planet som handlar om känslor. Det aktiva 

lyssnandet hjälper motparten till egen problemlösning samt att ha kontroll över sina negativa 

känslor (Maltén, 1992, s. 52). Det aktiva lyssnande skapar en miljö av frihet att tänka, känna, 

fråga och utforska. Denna vägledning kallas för, speglingsmetoden.  

2.3.5 Skolmedling 

Medling handlar om att skapa en ”reparativ rättvisa”, som innebär att de inblandade i en 

konflikt skall hitta en lösning för problemet. Det handlar om att reparera en skadad handling, 

och inte döma och straffa (Carlsson, 2011, s. 88). I Sverige förekommer medling inom många 

områden i samhället. Medling kan synas i olika yrkeskategorier såsom i skolan, arbetslivet 

eller vid grannkonflikter. (Carlsson, 2011, s.89). Vidare påpekar Carlsson att det är viktigt att 

hålla isär medling och skiljedom. Författaren menar att vid skiljedom, precis som i medling 

existerar en tredje part, men att vid skiljedom har tredje parten en annan funktion. Den tredje 

parten har en slutgiltigt avgörande vid beslut och avtal.  

Skolmedlings modellen är indelad i tre delmoment Nutid, Dåtid och Framtid. Nutid handlar 

om att ge en introduktion av modellen med regler och vissa ramverk. Dåtid tas frågor som vad 

har hänt och hur det påverkat eleven, men även uppställning av konfliktfrågor och utforska 

konfliktfrågor. Reparativa sättet i skolan är viktigt att arbeta för framtiden, och inte titta bakåt 

i tiden, vid lösning av konflikter på skolnivå (Marklund, 2001, s. 124). Skolmedling är till för 

att de involverade skall själva försöka hitta lösningar på deras problem. Vidare skall hänsyn 

ges till de inblandades känslor. Grundtanken är att om inte de inblandade får deras känslor 

bekräftade eller om de inte får tillgång till egna lösningar, så får det svårt att få igenom de 

lösningar som de själva inte ha föreslagit (Lind, 2001, s. 11). 

2.4 Tidigare Forskning 

Den tidigare forskningen kring mina frågeställningar har varit mycket begränsat. Detta 

bekräftar Londos (2010, s. 41)  i sin avhandling att studier av gymnasieskolans 

idrottsundervisning är mycket sällsynta, både nationellt och internationellt. Syftet med 
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Londos avhandling är att analysera relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan 

och idrott på fritiden. I resultatet om lärarnas erfarenheter av idrottsundervisning uppfattas 

konflikter när eleverna har glömt idrottskläder samt hur hårt lärarna skall pressa eleverna till 

att anstränga sig. Idrotten i skolan handlar mer om att ge eleven ett sätt att delge hälsa och 

välbefinnande. På fritiden är det mer en tävlan där vissa elever visar på goda resultat på fysisk 

kapital. 

Bertone, S & Flavier, E. (2002) genomförde en studie på sex högstadieskolor i Frankrike. 

Studiens syfte var att upptäcka idrottslärares ageranden vid konflikter med en eller flera 

elever. I denna studie deltog 18 frivilliga idrottslärare och de sammanlagda observationerna 

blev 138 lektioner. En viss del av datainsamlingen gjordes även av intervjuer med 

idrottsläraren. Resultaten visade att totalt sett var lärare och student konflikter sällan. När 

konflikten inträffade var lärare under tidspress, vilket resulterade i en försämring av 

situationen och att valet av agerande inte alltid var det bästa alternativet. Resultaten av studien  

visade även att idrottslärarnas dagsform till konflikter var olika. Detta kunde vara en 

auktoritär ledarskap användes i konfliktsituationerna samt att lärarna skickade hem ett 

meddelande till de elever som var inblandade i konflikten.  

Bertone, S., Méard, J., Euzet, J-P,. Ria., L Durand, M. (2003) genomförde en fallstudie och 

syftet var att karakterisera inre psykiska konflikter om upplevdes av lärare under interaktion 

med gymnasieelever i en idrottsklass. Dessa konflikter studerades utifrån en tolkning baserat 

på analys av observationsdata och egna konfrontation av intervjuer. Resultaten visade att 

erfarna inre psykiska konflikter präglas av olika åtgärder. Dessa återgärder var dels att låta 

eleverna hitta sina egna lösningar. Andra åtgärder var att ge eleverna en slumpartad lösning 

till eleverna och den sista åtgärden var att upprätthålla ordningen i klassen. 

Timothy, R. (2008) genomförde en studie mellan idrottslärare och idrottstränare. Syftet med 

denna studie var att undersöka olika typer av intresse konflikter mellan idrottsundervisning  

samt handledning för gymnasielärare och idrottstränare. Matrialen för studien samlades in via 

en webb-enkät, där totalt 147 enkäter besvarades. Resultaten visar att det förekom fler 

intressekonflikter på idrottsundervisningen i skolan, än hos idrottstränaren. 

Sammanfattningsvis visar studien att gymnasielärare och tränare kände sig stressade intresse 

konflikter, men att det var beroende på ålder, vilken skola, och storlek på skolorna. 
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3. Metod  

En kvantitativ forskningsmetod är ett synsätt, där tyngden ligger på prövning av hypoteser 

och mätning av variabler. I den kvalitativa forskningsmetoden ligger fokus på generering av 

teorier. Kvalitativ forskning är tolkande, medan kvantitativ forskning bygger på mätning 

(Bryman, 2002, s. 35).  

I min uppsats kommer jag att använda mig av kvalitativ forskningsmetod. Anledningen till att 

jag kommer använda mig av denna metod är att jag kommer att utforska uppfattningar.  

3.1 Urval   

Undersökningen har bedrivits på tre olika gymnasieskolor i en mellanstor stad i Sverige, två 

friskolor och en kommunalskola. I dessa skolor har jag intervjuat sex idrottslärare och 

observerat sex idrottslektioner. De idrottslärare jag intervjuade var tre kvinnor och tre män. I 

två av skolorna kände jag några av lärarna som jag intervjuade och observerade, vilket gjorde 

att mitt urval blev ett bekvämlighetsurval. Bryman (2002, s. 114) menar att 

bekvämlighetsurval betyder att intervjuaren har använt sig av dem personer som är 

tillgängliga för forskaren. Berg (2004, s. 35) menar att en forskare kan använda sig av 

tillgängliga personer, men även personer som forskaren känner privat eller är bekant med. 

Detta kan dock innebära att både för och nackdelar. Fördelen kan vara att respondenten 

känner sig trygg i den situation han/hon befinner sig i. Detta kan resultera i ärliga svar, 

öppenhet samt skapa tillit. Nackdelen kan vara det motsatta, det vill säga att personen inte vill 

vara öppen om respondenten känner intervjuaren alldeles för bra.  

3.2 Datainsamling  

Enligt Johannessen & Tufte (2003, s. 153) framhåller de att det existerar fyra typer av 

kvalitativa datamaterial och dessa är följande 1) Intervjuer, 2) Observationer, 3) Texter och 

dokument och sist 4) ljud och bildinspelningar. I min kvalitativa undersökning har jag använt 

mig av två olika former av datainsamling, intervjuer och observationer. Bryman (2002, s. 292) 

anser att fältanteckningar från observationen skall vara detaljerade sammanfattningar av 

beteende och att dessa skall vara tydliga. Vidare i min datainsamling har jag valt att först göra 

en intervjuguide och därefter intervjuat lärare utifrån mina frågeställningar. 
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3.2.1 Intervju 

En av mina metoder för datainsamlingar har varit kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har 

varit semi-strukurerade, där jag använt mig av en intervjuguide (se Bilaga). Vid semi-

strukturerade intervjuer utgår intervjuaren från en intervjuguide, som skall täcka området som 

är av intresse (Bryman, 2002, s. 127). Denna intervjuform har jag använt mig av i samtliga 

skolor. Valet av en kvalitativ intervju gav en möjlighet att få lärarnas egna uppfattningar om 

olika konflikter på idrottslektionerna. Intervjuerna har på detta sätt varit en trygg och bra 

utgångspunkt för både mig som intervjuare och den som intervjuades. Med detta menar jag att 

respondenten kunde känna sig tryggare och kan genom detta bli mer utförlig i sina svar som 

kan tillgodose mina resultat. Vid varje intervju började jag med att ”kallprata” för att ge ett 

ytterligare lugnt intryck av situationen. Efter varje intervju hade jag en liten kort reflektion, 

mest för min egen skull, men även för att höra vad respondenten ansåg om intervjun.  

3.2.2 Observation 

I min undersökning har jag även använt mig av att observation. Det finns två typer av 

observations metoder, en ostrukturerad observation och en strukturerad observation. I min 

undersökning har jag använt mig av den ostrukturerade metoden. En ostrukturerad 

observation innebär att jag inte använt mig av ett observationsschema för registrering av olika 

beteenden. Syftet var att så detaljerat som möjligt notera hur deltagarna i en miljö beter sig 

och sedan göra en beskrivning av beteendet (Bryman, 2002, s. 176). I Bryman (2002, s. 294) 

menar författaren att det finns olika typer av fältanteckningar för observationstillfällen. Dessa 

fältanteckningar kan vara mentala noteringar, provisoriska och fullständiga noteringar. De 

mentala anteckningarna menas med att det är viktigt att minnas händelserna eller beteendena 

i olämpliga situationer, som till exempel om elever sitter runt mig när jag observerar. Då är 

det inte läge att föra anteckningar. Provisoriska anteckningar handlar om att man för ner korta 

ord eller citat över händelsen för att skapa sig en bättre minnesbild över exempelvis 

lektionspasset. Den sista typen är fullständiga noteringar och menas med att man så snabbt 

som möjligt skriver fullständiga noteringar över situationer, personer eller lektioner. 

3.3 Genomförande och tillförlitlighet 

I skola 1 informerades och tillfrågades tre lärare via telefonsamtal, där jag presenterade mig 

själv och frågade om de hade möjlighet att medverka i min undersökning. I skola 2 

informerades två lärare även här via telefon och mail. Det blev även här en kort presentation 
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av mig och min undersökning. Skola 3 blev läraren tillfrågad av mig på plats. Vidare 

information är att samtliga lärare fick bestämma själva när de kunde ha intervju och 

observationstillfället. 

Alla intervjuer har varit på en plats som läraren själv valde. I det utvalda rummet har det varit 

lugnt och tyst för att minska möjligheten att bli störd. Alla intervjuer har även varit en enskild 

intervju mellan mig och läraren. Samtliga intervjuer har jag använt mig av en diktafon, en 

ljudinspelare. Denna ljudinspelare har jag sedan använt för att kunna transkribera mitt 

material. Bryman (2002, s. 365) menar att det är vanligt att använda sig av bandspelare vid 

kvalitativ forskning. Intervjuerna var olika långa från 20 till 30min och denna tidsintervall 

berodde på hur mycket deltagaren hade att berätta.  

I min undersökning har jag haft sex stycken observationer hos sex olika idrottslärare. De 

flesta lektionerna har varit i skolans egna idrottshall, men någon gång har idrotten förskjutits 

till en annan idrottshall eller sporthall. Längden på observationspassen har varit varierande 

mellan 60-120 minuter. Något som bör nämnas är att observations tillfällena har även varit på 

olika tidpunkter under dagen. Vissa observationstillfällen har varit på förmiddagen, andra sent 

på eftermiddagen. Bryman (2002, s. 181) betonar att det är viktigt att upplysa om vilken 

tidpunkt observationen förekommit på grund av att eleven kan uppvisa ett annat beteende om 

lektionen var sent på eftermiddagen. Under varje observation har jag använt mig av ett 

anteckningsblock för att skriva ner mina anteckningar. För att öka tillförlitligheten tog jag mig 

tid även efteråt för att komplettera mina anteckningar.  

I all forskning används återkommande begrepp som validitet och reliabilitet. Dessa begrepp 

handlar om tillförlitligheten inom forskningen. Denna del riktar sitt fokus på hur pålitliga 

resultaten är. Validitet innebär att de material som bearbetas skall vara relevant för 

problemställningen samt att material och frågeställningar skall vara i symbios (Kullberg, 

1996, s. 44). Reliabiliteten innebär att en undersökning är trovärdigt. Undersökningen blir 

exempelvis mer pålitlig genom transkribering av intervjuer. (Kullberg, 1996, s. 44). Bryman 

(2002, s.43) konstaterar även att reliabiliteten är hög om undersökningen ger samma resultat 

om den genomförs på nytt.   
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3.4 Forskningsetik 

Etik handlar om principer, regler och riktlinjer, där forskaren skall veta vissa kriterier 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 59). Grundläggande etiska principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002, s. 440). 

Författarna Johannessen & Tufte (2003, s. 60) menar också att alla verksamheter som 

involverar andra människor, måste strikt bedömas utifrån etiska normer. Samtyckeskravet 

skall ske skriftligen på ett dokument, där båda parter är medvetna om vad som gäller, 

exempelvis att den intervjuade är informerad och att han eller hon ställer upp frivilligt 

(Seidman, 1998, s. 51).  

Innan varje intervju har jag varit tydlig med att intervjun har varit konfidentiellt och att jag 

har tystnadsplikt jämte mina respondenter. Alla respondenter har därefter fått informationen 

om att de kan bestämma helt själva om de vill eller inte delta i undersökningen. 

Respondenterna har även tagit del och fått informationen att de kan när som helst avbryta hela 

intervjun, eller svara på vissa frågor.  

3.5 Bearbetning av material  

Bearbetningen av materialet har varit att jag läst igenom alla intervjuer ett par gånger. Sedan  

transkriberade jag vad alla respondenter har sagt. Därefter påbörjade jag en sortering av 

materialet för att urskilja innehållet för att sedan besvara mina forskningsfrågor. Jag 

transkriberade och bearbetade materialet utan dröjsmål. Bryman (2002, s. 267) menar att det 

är viktigt bearbeta sitt material i tid så att inget går förlorat.   

Materialet från observationstillfällena bearbetades utifrån noggranna fältanteckningar. I 

bearbetningen av materialet från intervjuerna och från observationerna utgick jag från mitt 

syfte och frågeställningar.  

3.6 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer var väldigt tidskrävande, eftersom det har krävts en del planering 

och god kontakt med mina respondenter för att kunna genomföra intervjuerna. Därför var jag 

ute i god tid och bokade mina möten för att skapa utrymme för eventuella förändringar i mitt 

tidsschema. De semistrukturerade intervjuerna använde jag en ljudinspelare och fick ett 

väldigt bra material att bearbeta med. Med ljudinspelaren kunde jag även få en klarare bild 

över deltagarnas uppfattningar. En nackdel i de semistrukturerade intervjuerna var att jag fick 
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mycket information om exempelvis förebyggande av konflikter och mindre om hantering. En 

annan sak som skulle berika materialet var om de hade fått frågorna innan jag intervjuade, så 

hade de haft lite mer betänketid och därmed kunna ge mig mer information.  

Under observationerna var lärarna som planerade lektionsinnehållet och aktiviteterna. Mitt 

syfte var att dels fokusera på konflikter på idrottslektionerna, men även andra saker som att se 

hur läraren agerar om en konflikt uppstod. En nackdel som skulle kunna påverka resultat var 

om jag hade haft flera observationer. En enkätundersökning skulle även kunna vara ett 

alternativ för att nå ut till flera skolor och lärare.  
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4. Resultatredovisning 

4.1 Olika typer av konflikter som förekommer under idrottslektionerna 

En typ av konflikt som förekommer på idrottslektionerna är småbråk. Dessa diskussioner 

handlar mer om att eleverna har synpunkter på hur idrottslektionen är uppbyggd eller något 

annat som eleven anser som dåligt eller tråkigt. Flera av lärarna menar att detta är en 

obetydlig konflikt och att detta inte är en personlig attack mot dem själva, utan att konflikten 

är mer riktat mot själva skolämnet. Några lärare påpekade att sådana typer av konflikter tas 

mer som en personlig attack hos yngre lärare. Någon lärare tar även upp en konflikt som 

bottnar i bristen på respekt för varandra, som kan uttrycka sig i form av oacceptabelt språk 

som exempelvis könsord.  

I slutet av friidrottslektionen, läraren pratar och  reflekterar tillsammans med eleverna om dagen 

tema, sitter två klasskamrater bredvid varandra. Eleverna antyder på varandras prestationer och det 

slutar med att de angriper varandra med grova verbala könsord och det hela slutar nästan i slagsmål. 

Klasskamrater gick emellan. Sedan var allt som vanligt  (Observation 1) 

Bristen på respekt mellan eleverna kan förekomma ganska. När denna konflikt uppstår är 

fokus mer inriktad på elevens beteende. Lärarna upplever då att eleven blir mer intensiv och 

att detta kan resultera i en större konflikt. Lärare berättar att vissa lektioner upplevs som mer 

intensiva och flera klagomål kan komma från elevernas sida. Detta menar lärarna beror på 

vilken typ av klass och program eleven går på. Andra konflikter som lärarna påpekar är att 

vissa elever tenderar att vara mer besvärliga än andra. Detta kan handla om elever som är av 

extremt behov av uppmärksamhet eller blir lätt på dåligt humör.  

En lektion innefattade basket på schemat och eleverna delades in i lag…eleven fick en boll på näsan 

och vägrade sedan vara med något mer på lektionen. Eleven blev på dåligt humör. Läraren och eleven 

pratade med varandra och det slutade att eleven gick från lektionen  (Observation 2) 

Lärare på skolorna anser även att betygsättning och bedömning av eleverna är en typ av 

konflikt som förekommer på idrottslektionerna, dock gäller detta främst  i slutet av terminen. 

Några lärare menar att konflikten handlar om att läraren och eleven har olika synsätt på 

idrotten. Läraren ser till målen och det centrala innehållet, medan eleven oftast är mer 

inriktade på själva prestationen. Även fysiskt våld kan förekomma på idrottslektionerna. 

Slagsmål är något som alla idrottslärare påpekar är ovanligt och förekommer väldigt sällan. 
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Däremot medger en del lärare att dem har varit med om det i tidigare erfarenheter, men dock 

ej på de nuvarande skolorna. 

4.2 De vanligaste och mest påfrestande konflikterna 

Den absolut vanligaste konflikten är att eleven inte vill deltaga. Det är en återkommande konflikt som 

vi brottas med varje dag att elever inte deltar på  idrotten, av olika anledningar…(Intervju 1) 

 Andra konflikter som lärarna anser som ” lättare konflikter” och som anses som vanliga är 1.) 

betygsättning, 2.) tillrättavisande och 3.) störningsmoment. Betygsättningen menar lärarna att 

det är en förekommande konfliktsituation, där elevens och lärarens synsätt på idrott och hälsa 

krockar. Tillrättavisanden menar lärarna att det handlar om korta och snabba direktiv om vad 

läraren finner ett acceptabelt beteende. Störningsmomentet beskrev lärarna att det kan handla 

om att eleven skall hålla i bollen exempelvis när läraren eller en elev talar. Lärarna har såsom 

åsikt även att konflikterna mellan elev och elev är vanligast och det handlar främst om bristen 

på respekt till varandra. Där lärarna menar att de ofta talar nedsättande till varandra och att det 

kan uppstå vissa ordväxlingar.   

Eleverna spelade spökboll och dem ser ut att trivas och ha roligt. Det är två lag mot varandra. Efter ca 

20min uppstår det en väldigt kortvarig konflikt om vems bollen var, men det löser eleverna på ca 

5min. (Observation 3) 

Andra vanliga konflikter som lärare framhåller är just de elever som är mer tävlingsinriktade 

och hur det kan uppstå konflikter mellan den tävlingsinriktade gruppen kontra den gruppen av 

elever som inte gillar eller inte vill delta på idrotten. En del lärare pratar även om vanliga 

strategiska konflikter såsom sjukfrånvaro från skolan, ej medverka på prov eller inte lämnar in 

en uppgift i tid. Andra vanliga konflikter menar någon lärare att eleverna försöker komma 

undan eftermiddags lektioner. 

Elev: Jag kan inte vara med på idrotten idag för jag har ont i halsen. Får jag gå hem? 

Läraren: Har du varit på de andra lektionerna idag? 

Elev: Ja, det har jag. 

Läraren: Bra, då kan du vara med och assistera mig. Det kommer bli jätteroligt. Du ska hålla koll på 

dessa band. 

Elev: OK, det kan jag väl göra 

(Observation 4) 
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Vidare nämns att tidigare återkommande konflikter handlade mycket om elevernas klädsel 

såsom att inte bära keps eller mössa inomhus. Vissa elever vill ha samma mössa på idrotten 

som i de teoretiska ämnena.   

Resultatet från intervjuerna av lärarna pekar på att det handlar om olika typer av konflikter 

som de upplever som påfrestande. De mest påfrestande konflikter åsyftar samtliga lärare att 

det är konflikter mellan eleverna som börjar utanför idrotten, men som fortsätter på 

idrottslektionerna. Dessa konflikter är mer påfrestande, eftersom problemet och konflikten tas 

in på idrottslektionen. Någon lärare menar också att det beror på vilka elever som är 

involverade i konflikten. Ett exempel kan var en elev som kan vara en person som har en 

tendens att missuppfatta saker och kan lätt bli argsint och indragen i konflikt. Det kan också 

vara en elev som har en konflikt inom sig själv och är destruktiv i sin karaktär. 

Det är klart att det beror på vilka som är involverade i konflikten så klart. Det är ju det här komplexa 

mänskliga samspelet då. Det finns ju dem som verkligen är låsta. Elever som kanske inte riktigt når 

fram till eleven där dem inte riktigt förstår vad de menar. Kanske har de ett utagerat sätt och tänker att 

alla vuxna är emot mig. Där det har byggt upp någon typ av mur. En sådan elev kan ju vara svår att 

nå fram till i en konfliktsituation. Medan de kan vara sådana här vardagliga konflikter där elever som 

blir irriterade på idrotten, men som sen efteråt kan klappa på axeln och säga: är det ok? Och eleven 

svarar: ja det är lugnt. Sen är det glömt. Så det beror mycket på eleven vad dem har för bakgrund, 

miljö, och uppväxt  (Intervju 2) 

Konflikten kan också bli påfrestande eller stressig om läraren inte vet vad som är rätt och fel. 

Några lärare menar att det finns en viss osäkerhet  gällande exempelvis regler i något moment 

och menar att detta kan vara ett problem som kan ge upphov till konflikter. Dessa konflikter, 

menar främst de kvinnliga lärarna att det kan kännas otryggt på ett gymnasium, där de är 

nästan alla elever är i vuxen ålder och är ganska starka fysiskt. 

Vidare konstaterar dem flesta av lärarna att det uppstod några obehagliga konflikter i deras 

tidigare erfarenheter på andra skolor. Några lärare har fått erfarenheter av fysiskt våld som har 

uppstått mellan elev och elev. Lärarna menar återigen att dem svåraste konflikterna är dem 

som startats utanför skola eller på en lektion innan det är idrott.  

Två elever var oense redan innan lektionen. Det hade uppstått något på en fest. Två olika klasser. Och 

dem hade väl bestämt innan att de skulle slåss. Jag var ensam i det huset. Rätt stort i en källare och 

rätt som det var det 40 grabbar  och jag. Två killar börjar slåss och resten hejar på.  Det fanns ingen 

att hämta eller att få hjälp. Det var bara att kliva in emellan och det var obehagligt.  (Intervju 4) 
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Dessa påfrestande konflikter känns ofta jobbiga att ta itu med. Många av lärarna menar att de 

befinner sig i en obehaglig situation och vet inte hur de ska göra. Någon lärare menar att det 

handlar om en viss osäkerhet, man vet inte hur man skall göra när man hamnar i en sådan 

situation. Andra lärare beskriver att de känner sig mer upprörda över situationen, men 

försöker ändå hålla lugnet i sig.  

Den enda konflikten som jag haft… Den var svår att handskas med och visste inte riktigt hur jag 

skulle bete mig och hur eleven skulle bete sig. Och i det här fallet var det en aggressiv elev och då är 

det svårt att veta vad som är bäst.  (Intervju 5) 

4.3 Förebyggande och hantering av konflikter på idrottslektioner 

I ett förebyggande syfte medger samtliga lärare att en god relation till eleverna kan minska 

förekomsten av konflikter. Andra skyddande aspekter handlar om att medvetet arbeta med sitt 

elevunderlag. Lärarna menar då att tillsammans med eleverna skapar de en god, trygg och 

harmoniskt arbetsklimat på idrottslektionen. 

Jag tror om man skapar en bra relation med eleverna. När man lär känna elever som personer. Så tror 

jag att man minskar konflikterna. Dels så får man ett förtroende till eleven. Och ett förtroende gör att 

det blir lättare att prata med eleverna om en konflikt uppstår. (Intervju 6) 

Att arbeta med värdegrunden om hur eleverna skall vara mot varandra och att lära sig att 

acceptera andras åsikter ser lärarna ändå som viktigt. Vidare menar lärarna att samarbete är ett 

fundament för att minska konflikterna på idrotten. Det är viktigt att lära känna eleverna för att 

kunna tolka elevens kroppsspråk. Denna relation och tolkning medför en lättare ingång för en 

diskussion menar större delen av lärarna.  

Informanterna ser planering av undervisning som en viktig förebyggande åtgärd. Alla lärare 

menar att planering och strukturen är ett viktigt moment för yrkes och lärarrollen för att 

motverka friktioner och konflikter i klassen. Ordning och reda samt att alltid beskriva syftet 

med undervisningen menar en lärare är viktig, speciellt för betygsättningen för att kunna 

motivera varför eleven skall ha just detta betyg. Vidare konstaterar lärarna att ibland behövs 

lite fingertoppkänsla över lektionspassen för att vara benägen att vara flexibel i sin planering. 

Här är vi flera idrottslärare och det är alltid skönt att ha flera och kunna diskuterar. Det är en fördel. 

Flera lärare i samma ämne. Planerar och gör det roligt och givande och då får man oftast med sig 

eleverna. Även flexibel, jag menar idag hade vi en lek som funkade väldigt bra och då kan man köra 
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på med den och hålla på lite längre och stryka något annat som man planerat. Eller att någon gång 

kanske en grej inte funkar alls då är det viktigt att kunna slänga in något annat.  (Intervju 7) 

En viktig förebyggande åtgärd är att vara noggrann med gruppindelningar, lag- indelningar 

och lag- samarbete på idrottslektionerna. Lärarna menar att detta är ett sätt att främja laganda, 

samarbete och god gemenskap bland eleverna. Samarbete är en bra och effektiv del i både 

teoretiska samt praktiska idrottspassen. Genom de teoretiska passen kan lärarna nå elever som 

inte gillar de praktiska passen.  

Samarbetsövningar är en aktivitet som är av stort intresse. Eleverna uppskattar inslagen av 

samarbetsövningar i idrotten som bryter mönstret från all bollspel, gymnastik eller fotboll. 

Denna typ av aktivitet är ett effektivt redskap för en nykomponerad klass på gymnasiet 

uppger lärarna. Att arbeta med elevunderlaget är viktigt och att föra in samarbete i 

undervisningen är en viktig del i förebyggande av konflikter.  Detta ger tillfälle att lära känna 

varandra snabbt och kunna skapa stark gemenskap, vilket motverkar konflikter. 

Samarbetsövningar flyter på bra och eleverna tycker det är roligt. Inslag i idrotten för idrotten är inte 

bara att kunna hoppa kasta och springa utan även mer än kroppsbehärskning och kunskap om hälsa 

och kunskap om kost plus samarbete och laganda. Samarbetsövningar är bra att använda som 

uppvärmning, bra för klass sammanhållningen och gemenskapen. Men även kunna blanda gruppen 

och ha möjlighet att jobba med andra kan minska konflikter om man använder sig av 

samarbetsövningar.  (Intervju 8) 

 

Resultatet visar att lärarna hanterar konflikter mellan elever på olika sätt. Några lärare menar 

att det behövs en auktoritär ledarroll. Andra lärare anser att de behövde mer betänketid för att 

fundera ut hur de skulle kunna lösa konflikten.  

Det beror på lite grann. Om det finns ett bråk eller händer just då är det bara att komma fram. Det 

finns inget annat man kan göra bara komma fram och försöka lugna ner det hela rak på sak (Intervju 

9) 

De flesta av lärarna menar också att deras sätt att hantera konflikter är genom diskussioner. 

Vidare anser några lärare att det inte är någon idé att titta bakåt i tiden utan förespråkar att se 

framåt för att få en lösning på problemet. Andra lärare menar att det är bra att ta fram tidigare 

erfarenheter som de inblandade i konflikten behöver tala om. Samtliga lärare menar att 

samtala med eleverna krävs för att kunna få ett slut på konflikten.  
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Jag tycker att det är viktigt att förklara för eleven varför det här beteendet inte är ok. Vill prata med 

eleven. Kanske inte direkt då, oftast säger jag att det där beteendet inte är acceptabelt… (Intervju 10) 

En lärare menar att man behöver inte flera lika roller samtidigt för att hantera en konflikt: 

Få slut på konflikten omedelbart genom att vara extremt auktoritär. Sedan skilja på eleverna som är 

involverade och dra undan dem från aktiviteten. Medlare för att kunna lösa konflikten via samtal där 

båda parter får tala om sin upplevelse. Sedan vara någon slags terapeut  för att lösa konflikten. Denna 

strategi eller taktik är min personlighetsdrag som passar mig. Och det är inte något vi har på skolan, 

konflikthanteringsmanual. Dock sträva efter att via samtal i samarbete med eleverna åsikter kommer 

till tals och sen att vi lärare hjälper dem konflikt drabbade då lösning för att gå vidare.  (Intervju 11) 

I detta citat uppvisade läraren tre olika konflikthanterings metoder. Först är läraren auktoritär i 

sitt sätt att hantera konflikten. Därefter påbörjas den andra metoden genom att skilja eller 

separera eleverna från varandra och få bort den från den infekterade situationen. Den tredje 

metoden som kan utläsas ur citatet är att agera som medlare, och även som en slags terapeut. 
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5. Diskussion  

5.1 De vanligaste och de mest påfrestande konflikterna 

Londos (2010, s. 41) visar att det finns en begränsad forskning kring konflikten begränsat 

forskningsområde i gymnasieskolan. Det som finns handlar mer om grundskolans 

idrottslektioner, och är mer inriktad på orsaken till konflikter på idrottslektionerna. Mina 

resultat visar att tjafs är en av de vanligaste konflikterna på idrottslektionerna. Detta handlar 

om att eleverna har någon synpunkt på undervisningen eller lärarens upplägg kring 

undervisningen. Den absolut vanligaste konflikten på idrottslektionerna var elever som inte 

vill deltaga på lektionen eller inte ville vara där. Denna konflikt var inte riktad mot lärarna, 

utan var mer riktad mot själva ämnet.  

Jag anser att det är upp till läraren att se till att försöka dels ta kontakt med eleven och prata 

lite om situationen. När läraren sedan har byggt upp ett förtroende och skapat en god relation 

är det en möjlighet att försöka bygga upp motivation till ämnet. Stensmo (2000, s. 10) anser 

att motivation är en av de processer som utgör grunden för människan att klara ett visst mål. 

Målen kan vara inom människan i form av behov som ska tillfredsställas eller resurser som 

ska utvecklas. Men det kan även finnas utanför människan i form av vinster eller belöningar. 

Med andra ord kan de elever som inte deltar på idrottslektionerna motiveras genom 

”morötter” , tillfredställande av elevens behov eller belöningar kan vi få eleven att vilja delta 

på idrottslektionerna. 

Maltén (1992, s. 77) talar om strategikonflikter. Detta är något som jag har sett i min studie att 

elever medvetet sjukanmäler sig för att ej medverka på prov. Detta görs för att få längre 

studietid till nästa tillfälle. Detta ses som en vanlig konflikt hos lärarna och Maltén (1992, s. 

77) menar att sådana konflikter kallas för strategi konflikter. Personligen har jag själv upplevt 

det, men om jag ser det som en konflikt eller ej är svårt att säga. Däremot är det en 

strategikonflikt om jag ser ett återkommande mönster hos eleven eller eleverna som ej har 

medverkat på prov eller idrottslektion.  

Motsättningar kan handla om bristen på respekt mot varandra. Under en av mina 

observationer figurerade just en sådan händelse. Detta var mellan två elever under ett 

friidrotts pass och diskussionen övergick från varandras prestationer till kränkande ord och 

nära slagsmål. I denna händelse är det fråga om nivå 2 och 3 hos Ellmins (2008, s. 67) fyra 
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kategorier alltså sammandrabbningar och kriser. Dessa är en djupare konflikt och kan lätt 

övergå till fysiska slagsmål. Maltén (1992, s. 77) och Thornberg (2006, s. 198) anser att detta 

är en värderingskonflikt där olika attityder eller grundinställning kan vara en grund i 

agerandet. Utifrån Maltén (1992, s. 76) skulle man även kunna dra slutsatsen att detta som 

hände på friidrottspasset är en kommunikationskonflikt genom dålig verbal och kroppsspråk.  

Ellmin (2008, s. 67) talar om vilka konflikter som lärare anser sig som mest svårhanterliga 

och mest allvarliga. Dessa är kategoriserade i nivåer. På den första nivån finns smågräl och 

tjafs som tar sig till uttryck genom retningar eller tråkningar. Dessa konflikter kan bli 

allvarliga och påfrestande om de är under ständig upprepning, omoget agerande av de 

inblandade, att det finns inslag av intriger och manipulationer, att andra än de direkt 

inblandande skadas. Därefter kommer är sammandrabbningar när småtjafs och gräl eskalerar 

och blir mer intensivare och svårare att hantera. Kriser är de allvarligaste och mest 

påfrestande konflikterna. Sådana konflikter är påfrestande och tidskrävande och detta 

framkommer tydligt i mina resultat. Lärare i min studie visste ofta inte riktigt vad de skulle 

göra eller vad som är rätt eller fel.  

Vidare i mitt resultat kan jag utläsa att lärarna anser att konflikterna utanför lektionen är de 

som är mest påfrestande. Det behöver inte börja på idrottslektionerna utan uppkommer på 

vägen från en annan lektion till en idrottslektion. Några lärare har även påpekat att vissa 

elever är svåra att prata med och att man inte riktigt vet hur man kan nå dessa eller. 

5.2 Förebyggande och hantering av konflikter på idrottslektionerna 

Majoriteten av lärarna ansåg att värdegrunden är en viktig del i förebyggande av konflikter. 

Skolverket (2011)  och Skollagen (2011:144) menar att skolan skall främja förståelse för 

andra människor och att ingen skall utsättas för kränkning eller diskriminering. Syftet är att 

eleven skall utvecklas som individ och utveckla respekt och acceptans för andra. På skolorna 

där jag gjorde mina observationer och intervjuer pratade de mycket om att de ska behandla 

varandra på ett positivt sätt.  

Förebyggande av konflikter i undervisningen handlar om god planering. Bra struktur och 

ordning för att motverka friktioner och konflikter i klassen. Stensmo (2000, s. 13) skriver om 

ledaruppgifter i klassrummet och belyser ledarskapets kontext, där fokus ligger på 

planeringen. Inom planeringen krävs det kontroll, motivation, gruppering och 

individualisering. Alla dessa komponenter är viktiga för ledarrollen och för att undvika 
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konflikter. Clark & Peterson (se Annerstedt, 2001, s. 263) menar att lärares planering och 

lektionsförberedelse är till stor del en kognitiv process. Författarna menar att lärare tittar 

framåt i tiden, explicit gör mål, väljer tänkbara arbetssätt och skapar därmed en ram för sitt 

framtida handlande under den kommande lektionen och för fortsatt ageranden i liknande 

situationer. Vikten av god planering framhålls också som en viktig del i förebyggande syfte. 

Det jag vill lyfta fram är att läraren kan vara en del av problemet gällande sin planering eller 

att relationen till eleven är inte är bra. Stensmo (2000, s. 12) skriver i sin bok ”Ledarstilar i 

klassrummet” att planering, kontroll och motivation är centralt för lärarrollen. Jag anser att 

det kan vara exempelvis motivationen man behöver arbeta med när påfrestade situationer 

dyker upp på relationer. 

Imvold och Placek (se Annerstedt, 2001, s. 263) gjorde en studie om undervisnings beteende 

hos lärarstuderande som planerade sina lektioner med sådana som inte planerade. Resultatet 

visade att de som planerade sina lektioner använde material och utrustning på ett bättre sätt, 

gav fler instruktioner, organiserade klassen och aktiviteterna på ett effektivare sätt. De  

varierade också sin undervisning mer, utnyttjade lektionstiden på ett bättre sätt och följde upp 

och utvärderade lektionerna med eleverna på ett tydligare och mera målinriktat sätt än de som 

inte planerade. Däremot påpekar Clark & Yingers (se Annerstedt, 2001, s. 263) att vissa lärare 

blir alldeles för låsta vid sina planeringar.  

En lärare som jag intervjuade i min studie pratade just om behovet av att vara flexibel i 

planeringen för att kunna mäta elevers önskemål och inte hamna i konflikter. Det starkaste 

sättet för att förebygga konflikter enligt lärarna var noggrannheten i planeringen samt i  

gruppindelningar och lagsamarbete på idrottslektioner. Lärarna menade att detta är ett sätt att 

främja gemenskapen, laganda och att utveckla samarbete med andra människor. I Hagman 

(2005, s. 20) anser att kontakt med elevers klasslärare och dialog med eleven är en 

preventivmetod mot konflikter. Andra förebyggande metoder är att vara principfast, tydlig 

och konsekvent i sitt ledarskap, och att våga sätta gränser. Vid gruppindelningar och 

lagindelningar bör lärare enligt mig själv alltid bestämma vilka som ska vara i samma lag. 

Hagman (2005, s. 22) nämner att om det finns två elever som inte kommer överens, så bör de 

sättas i samma lag för att tillsammans arbeta mot samma mål. Även Stensmo (2000, s. 181) 

tar upp i sin bok Ledarstilar i klassrummet att Glasser pläderar för användning av 

samarbetsinlärning i skolan. Jag menar att det är viktigt att göra olika samarbetsövningar både 

på teoretiska och praktiska idrottslektioner. Det är viktigt att kunna göra saker tillsammans, 
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men ett problem som man skall se över enligt Stensmo (2000, s. 182) är att finna uppgifter 

och arbetsformer som är lämpliga för alla. Marklund (2007, s. 94) anser att kompisarbete är 

ett sätt för eleverna att åta sig olika sätt att interagera med andra människor, där samarbete är 

ett ideal för att kunna nå lösningar på olika konflikter. Samarbetsövningar är något som  är 

väldigt bra för gruppsammanhållningen, klasskänslan och att eleverna anser att det är ett roligt 

inslag i undervisningen. Personligen är jag en stor anhängare av samarbetsövningar speciellt 

vid förstagångs lektioner. Då får man se eleverna i en annan miljö och kunna begrunda deras 

samarbetsförmåga med andra människor. Skolmedling är exempelvis till för att de 

involverade själva skall försöka hitta lösningar på deras problem. Alla lärarna var i min studie 

överens om att det fanns olika tillvägagångssätt för att lösa konflikter. Några lärare som jag 

intervjuade menade att vi inte skall titta tillbaka i tiden och utan bara titta framåt när en 

konflikt har uppstått. Marklund (2001, s. 124) talar om att skolmedlings modellen är indelad i 

tre delmoment Nutid, Dåtid och Framtid. Nutid handlade om att ge en introduktion av 

modellen med regler och vissa ramverk. Dåtid tas frågor som vad har hänt och hur det 

påverkat eleven, men även uppställning av konfliktfrågor. Några lärare menade att de skulle 

inta en auktoritär ledarroll vid uppkomst av en konflikt. Hagman (2005, s. 26) skriver i sin 

studie att lärarna intar en sådan roll att få slut på konflikterna så snabbt som möjligt. Även 

Bertone, Flavier påpekade att lärarna uppvisade en auktoritär ledarstrategi för att hantera 

konflikter.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning av konflikter på idrottslektionerna är att studien skulle kunna bli 

mer omfattande med flera observationer av lektioner och intervjuer av lärare. Detta skulle ge 

en större helhet och förhoppningsvis djupare svar på mina frågeställningar. En annan 

utveckling av min studie skulle kunna vara att använda sig av en kvantitativ metod, där en 

enkätundersökning skulle generera flera respondenter, samt att de skulle få mer tid att 

utveckla sina svar. Enkätundersökningen skulle även kunna rikta in sig på olika grupper. 

Dessa olika grupper skulle kunna vara lärares uppfattningar kring konflikter på 

idrottslektioner och hur eleverna uppfattar konflikter på idrottslektioner. Att få svar från lärare 

och elever skulle generera två olika synsätt på konflikter inom idrottsundervisning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

6. Referenslista 

Annerstedt, C., Peitersen, B. & Ronholt, H. (2001). Idrottsundervisning: ämnet idrott och 

hälsas didaktik. Göteborg: Multicare. 

Berg, B. L. (2004). Qualitative research methods for the social sciences. California State 

University. Mass: Pearson 

Bertone, S., Flavier, E. (1997-2000). The meaning of organization of physical education 

teachers actions during conflict with students, Journal of Teaching in Physical education, 22, 

22-25.  

Bertone, S., Méard, J., Euzet, J-P,. Ria., L Durand, M. (2003). Intrapsychic conflict 

experienced by a preservice teacher during classroom interactions: a case study in physical 

education. Teaching & Teacher Education; Vol. 19 Issue 1, p113, 13p 

Brottsförebyggande rådet, Brå (2009). Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger 

forskningen? Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

 

Brodén- Andersson, K. (2001). Brottsförebyggande arbete i skolan. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Carlsson, Utas, K. & Rosenberg Kimblad, A. (2011). Hantera konflikter och förebygg våld: 

förhållningssätt och färdigheter : teori och praktik i skola och fritidshem. Jonstorp: 

Konfliktlösning i skola och arbete (KSA). 

 

Carlsson, Utas, K. (2007) Lära leva samman- undervisning i konflikthantering. Teori och 

praktik. Jonstorp: Konfliktlösning i skola och arbete (KSA) 

Cohen, L. (2007). Research Methods in Education. London and New York: Routledge Taylor 

& Francis Group.  

Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict : constructive and destructive processes. New 

Haven: Yale University. 



26 

 

Ellmin, R. (2008). Konflikthantering i skolan – den andra baskunskapen. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Friends. (2011). Om friends. www.friends.se 

Hagman, I. (2005). Konflikter är någon som man brottas med varje dag- En studie av hur 

idrottslärare förebygger och hanterar konflikter i ämnet idrott och hälsa. Examensarbete: 

Idrottshögskolan i Stockholm. 

Imvold, och Placek, J. (1984). A multi-case study of teacher planning in physical education. 

Journal of Teaching in Physical Education., 4, 39-49. 

Johannessen, A & Tufte, A P. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber. 

Kometprogrammet. (2011). Skolkomet för lärare. www.kometprogrammet.se 

Kullberg, B. (1996). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Lind, E. (2001). Medkompis: Medling och konflikthantering i skolan. Jönköping: Brain 

Books. 

Londos, M. (2010). Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i 

gymnasieskolan och idrott och fritid. Lunds universitet, 2010. Malmö. 

Maltén, A. (1992). Grupputveckling. Student litteratur: Lund.  

Marklund, L. (2007). Skolmedling i teori och praktik. Uppsala: Uppsala Universitet, 2007. 

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T. & Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland 
barn och ungdomar: Teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber. 
 

Olsson, K och Rohman, E-L. (2009). Absolut inga pekpinnar och Nanny-metoder. Värmlands 

Folkblad. www.vf.se/node/53390 

Pikas, A. (1973). Rationell konfliktlösning. Uppsala: Uppsala universitet 

Seidman, I. (1998). Interwiewing as Qualitative Research. New York: Teachers College 

Press. 

 



27 

 

Skolverket, (2011a). Skollagen. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2011b). Läroplan för gymnasiet. Stockholm: Skolverket. 

Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Szklarski, A. (2004). Konflikthantering och värdefrågor. I G. Colnerud (red.), Skolans 

moraliska och demokratiska praktik s. (143-146). Linköping: Linköpings universitet.  

 
Thornberg, R. (2006). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber.  

Timothy, R. (2008). Antecedents for Interrole Conflict in the High School Teacher/Coach D., 

Physical Educator Vol. 65, Issue 2 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Bilaga 

Intervjuguide 

Finns det konflikter på dina idrottslektioner? 

 Finns det på kollegans lektioner? 

 Vad brukar de var för slags konflikt/er? 

 Känns det jobbigt ibland? På vilket sätt?  

 

Vilka/Finns det konflikter som är vanligare än andra? 

 Kan du ge något eller några exempel? 

 Har någon kollega berättat? 

 Elev-elev, lärare-elev, elev-lärare? 

 

Hur många konflikter har fått obehaglig utgång? 

 Finns det konflikter som är lättare att handskas med än andra? 

 Kan du ge några exempel? 

 Finns det några som är besvärliga? 

 Kan du ge exempel? 

 Har kollegan berättat om några? 

 Har du sett några själv? 

 Hur upplevde du stämningen? 

 

Tror du att man kan minska risken för konflikter?  

 Hur då? Kan du förklara mer? 

 Finns det andra saker som kan vara bra? 

 Kan man göra något med undervisningen och planering för att minska  risken? 

o Finns det andra saker som kan hjälpa till? 

  



29 

 

Vad kan du göra med dessa konflikter? 

 Hur gör du när du hamnar i en konfliktsituation? 

o Någon egen taktik eller strategi? 

 Har någon kollega berättat? Skulle du kunna berätta hur han/hon gjorde? 

 

 


