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ABSTRACT 
Jenny Persson 

Konflikthantering 
En studie om konflikter och lärares sätt att agera 
Conflict management 
A studie about conflicts and teachers´ way to act 

Antal sidor: 34 

Syftet med min studie är att belysa vilka olika sorters konflikter det kan finnas i skolans 

värld, år 7-9 och hur lärare arbetar med dessa. Jag valde att använda mig av en kvalitativ 

metod nämligen intervjuer. Verksamma lärare på en högstadieskola i en mellanstor stad 

intervjuades. För att nå syftet intervjuades lärarna om vad de anser att en konflikt är, den 

vanligaste konflikten och hur de arbetar förebyggande och konkret med konflikter. 

Resultatet visar att informanterna anser att konflikt är ett svårt ord. Informanterna anser att 

den vanligaste konfliktorsaken är de verbala konflikterna. Konflikter om när något ska 

lämnas in eller att någon tog någon annans penna är det vanligast förekommande på den 

valda högstadieskolan. Konflikter med fysiska inslag, bråk mellan elever, förekommer och 

då gäller det att bryta och ta tag i konflikten direkt och sedan diskutera det som har hänt med 

de inblandade.   
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1. Inledning  

Något som alltid funnits, finns och alltid kommer att finnas både bland barn och vuxna är 

konflikter, motsättningar och samarbetsproblem (Carlander, 1990). Carlander tar upp att det 

som barnen lär sig under sin barndom, gällande ovan nämnda problem, blir är de 

grundläggande mönstren för hur saker och ting är och hur det borde vara. Det är även under 

barndomen som maktmönstren grundläggs, hur man ser på hur en konflikt löses eller inte går 

att lösa, synen på sina medmänniskor och omvärlden i stort. Vi är barnens förebilder och det 

är vi som ger dem deras ideal och genom detta ligger det ett stort ansvar för de vuxna som har 

med barn att göra.   

    I grundskolan skapas åtskilliga möten mellan lärare och elever och mellan elever. Alla 

dessa möten går kanske inte alltid problemfritt tillväga. Eftersom våld och konflikter finns 

överallt omkring oss, ett faktum som inte går att förneka, är risken stor att man i sitt 

yrkesverksamma liv som lärare hamnar i konflikter på ett eller annat sätt.  

    Nilsson (2005) tar upp att konflikter i grupper tidigare kunde betraktas som något negativt, 

något man undvek att tala om till skillnad från idag då konflikter inte anses vara något 

konstigt, konflikten idag kan ses som positiv. Konflikter är något som uppkommer mellan 

elever i skolan och något man inte bör undvika. Det är därför viktigt att man som lärare har 

hittat egna väl fungerande strategier för att hantera de olika konflikterna som man inom sitt 

yrke, kommer att stöta på. Konflikter kan lösas på olika sätt vilket ger olika resultat och det är 

upp till oss lärare att hitta sätt att lösa konflikter så de blir så utvecklande som möjligt för de 

involverade. Det viktiga är att man som lärare hittar ett sätt att hantera konflikterna på ett så 

konstruktivt sätt som möjligt.  

    Ellmin (1987) nämner att det finns flera skäl till att frågor som rör konflikter och 

konfliktlösning har fått ett ökat intresse. De flesta av skälen har att göra med att konflikter och 

förmågan att hantera dem i allt högre grad ingår i lärarens vardag. Ellmin nämner vidare att 

lärare som har tillfrågats om konflikter och konfliktlösning i skolan svarar att de har fått 

ytterst lite eller ingen vägledning i sin lärarutbildning.  

     Detta är något jag kan hålla med om då jag genom denna studie vill skaffa mig kunskap 

gällande ämnet. Min studie kommer att belysa konflikter och hur lärares arbete med dem kan 

se ut på en högstadieskola, år 7-9, i en mellanstor stad. Arbetet med konflikter anser jag vara 

av stor vikt, eftersom miljön i skolan påverkar bland annat inlärningen och inte minst eleverna 

själva. Konflikthanteringen kan i min mening även motverka mobbning, även om mitt arbete 

inte kommer att beröra problematiken kring mobbning berör ämnena konflikthantering och 
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mobbning varandra. Arbetet med de vardagliga konflikterna kan ses som förebyggande, vilket 

i sin tur kan minska risken för att ett hårdare klimat skapas och genom det mobbning.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på och reflektera över vilka konflikter som förekommer 

enligt de intervjuade lärarna på en högstadieskola, år 7-9, i en medelstor stad. Begreppet 

konflikt kommer även att behandlas. 

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån syftet med min studie kommer jag att söka svar på följande frågeställningar: 

 

• Vad är en konflikt enligt de intervjuade lärarna? 

• Vilka olika sorters konflikter förekommer på en högstadieskola enligt de intervjuade 

lärarna? 

• Hur beskriver de intervjuade lärarna att de arbetar, förebyggande och konkret, med 

konflikter i skolan? 
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2. Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången tas definitioner av centrala begrepp och olika teorier som utgör en 

grund i ämnet konflikthantering upp. Valda begrepp kommer att definieras utifrån tidigare 

forskning. 

 

2.1 Definitioner 

 

2.1.1 Konflikt 

Ordet konflikt kommer ursprungligen ifrån latinets conflictio, vilket kan översättas med 

sammanstötning (Öhman, 2003, Lind, 2001). Enligt Carlander (1990) är begrepp som 

motsättning, tvist eller strid synonymer till ordet konflikt. Nilsson (2005) benämner begreppet 

som en krock, en krock mellan krav, förväntningar, synsätt, roller, osv. En sammanfattning av 

olika forskares syn på konflikter görs av Maltén (1998) enligt följande: ”En konflikt uppstår 

vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stil.” (Maltén, 1998:145).      

 

2.1.2 Olika sorters konflikter  

Det finns många olika sorters konflikter, på alla nivåer i samhället.  Konflikter sträcker sig 

över ett stort område från micro- till makronivå, från den individuella konflikten som finns 

inom en person till den större konflikten mellan länder och nationer. En olöst inre konflikt kan 

styra en människas handlande och förhindra människan att leva fullvärdigt. Konflikter som 

finns inom en person påverkar även de människor som befinner sig runt personen (Carlander 

1990).  

    Konflikter kan vara antingen av destruktivt eller konstruktivt slag. Den destruktiva 

konflikten kännetecknas av en ständig upptrappning och av ett behov att hitta en syndabock. 

Till skillnad från den konstruktiva konflikten som är öppen och innefattar en ömsesidig 

önskan av att lösa konflikten. Det här leder till ökad medkänsla och trygghet (Carlander, 

1990). Även Maltén (1998) tar upp begreppen destruktiva och konstruktiva konflikter. Det 

framgår att vid undvikande av att ta itu med konflikten råder konflikträdsla. Det visar på en 

destruktiv konfliktsyn vilket leder till apati, stagnation och förändringströghet. Om det istället 
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tillämpas en konstruktiv strategi vid konflikthantering ses konflikten som en utmaning och en 

positiv möjlighet till bland annat engagemang och utveckling (Maltén, 1998).    

    I Maltén (1998) behandlas olika sorters konflikter på gruppnivå som bland annat 

pseudokonflikter eller kommunikationskonflikter, sakkonflikter, rollkonflikter och 

intressekonflikter. Pseudokonflikter eller kommunikationskonflikter bygger på missförstånd 

till följd av brister i bland annat information, kroppsspråk och uttryckningsförmåga. 

Sakkonflikter innebär oenighet kring exempelvis hur en situation ska beskrivas och vad som 

är tillåtet respektive otillåtet. Rollkonflikter kan gälla när identitet, solidaritet och lojalitet 

ställs mot varandra och när det faktiska samt det förväntade beteendet inte överensstämmer 

helt. Intressekonflikter inträffar när intressen, behov, förväntningar och krav drar åt skilda håll 

och det här kan även inträffa när en ensidighet till sitt eget intresse tar över. 

    Nilsson (2005) tar också upp sakkonflikter och intressekonflikter. Han benämner även 

andra konflikter så som åsiktskonflikter, värderingskonflikter, relationskonflikter, psykiska 

konflikter och sociala konflikter.  En åsiktskonflikt kan handla om kontroverser mellan 

människor. En värderingskonflikt kan uppstå då oförenliga värden plötsligt blir laddade. Om 

olika parter inte har samma syn på skyldigheter och rättigheter bildas en relationskonflikt. 

Den psykiska konflikten finns inom människan medan den sociala konflikten grundar sig i 

politiska eller sociokulturella förhållanden.    

    Ytterligare ett sätt att gruppera och se på konflikter enligt Lind (2001) är följande, man har 

olika mål, intressen och värderingar. Att man inte får sina grundläggande behov 

tillfredsställda kan leda till konflikt lika så att motsättningar råder mellan olika intressen och 

olika livsstilar. Om det föreligger fientlighet eller man reagerar på något som man känner sig 

tvingad att göra eller man missförstår, feltolkar, kan konflikter uppstå. Vidare menar hon att 

den största gruppen av konflikter ligger i den sista punkten, människor missförstår helt enkelt 

varandra vilket leder till konflikter. 

 

2.1.3 Kommunikation 

Nilsson (2005) definierar kommunikation som grunden för allt samspel mellan människor. 

Ordet kommunikation kommer från latinets communicare vilket innebär att det finns något 

som är eller ska bli gemensamt. Nilsson skriver vidare att kommunikation är något 

oundvikligt eftersom allt man gör eller inte gör, rymmer för omgivningen tolkningsbara 

budskap. Det går inte att inte kommunicera. Maltén (1998) skriver att vi kommunicerar 

oavsett vi vill det eller inte, även när vi inte yttrar ett enda ord.  
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Kommunikationen ligger till grund för att vi förstå varandra och leva i harmoni. Missförstånd 

är grunden till många konflikter, för att vi inte har hört varandra ordentligt. Kommunikationen 

består av två delar, den verbala och den icke verbala. Det är alltså inte endast av vikt vad som 

sägs utan även hur det sägs. Kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge kan säga något helt 

annat än vad orden som kommer verbalt gör (Lind, 2001). Forskare hävdar att endast sju 

procent av budskapet man vill förmedla överförs med hjälp av ord, 38 procent förmedlas via 

tonläge, tempo, betoning, klang. Kroppsspråket står för hela 55 procent (Maltén, 1998). Det 

finns många olika typer av samtal, kommunikation. Via samtalen kan sociala relationer och 

trygghet skapas vilket är en god förutsättning för att konflikter ska kunna lösas. För att 

eleverna ska kunna fungera tillsammans bör de ha en god kommunikativ förmåga. Pedagogen 

bör stötta eleverna att utveckla sig i socialt samspel. Är pedagogen en bra förebild och visar 

hur man är en god lyssnare, lär sig eleverna av detta (Maltén 1998). 

    Carlander (1990) visar på att det finns många olika sätt att skapa trygghet i en grupp där 

olika former av samtal klarläggs. En form av samtal är gruppsamtalet där alla i gruppen 

kontinuerligt får övning i att diskutera problem, frågor och trivselaspekter. Genom det här 

skapas sätt att bearbeta det som händer inom gruppen. Samtalen kan i många fall leda till en 

lösning av konflikten. Viktigt att tänka på är att ta det mjukt i början av en konfliktlösning och 

att man lyfter fram det positiva. Starten av ett samtal, om uppkomna konflikter i en grupp, kan 

vara svår eftersom det ofta handlar om upprörda känslor.  

    Problematiken kring konfliktsamtalet är något som Åhs (1998) tar upp då han menar att 

uppfostran i många fall har med problematiken att göra. Det är ofta förmågan till att fastställa 

vem det är som bär skulden till konflikten som ligger i fokus och inte förmågan att förändra 

det aktuella beteendet till nästa gång då en liknande situation dyker upp. Skuldintresset bidrar 

till att vi ofta ställer frågan varför. Vid konfliktsamtal gäller även förmågan att hålla sig till 

det centrala för samtalets utveckling. Det viktiga är att föra samtalet framåt och utvärdera 

tillsammans med barnet om det vill gå med på ett annat handlande än det som orsakade 

konflikten.          
 

2.2 Konflikter, hinder eller möjligheter  

Det kinesiska tecknet för konflikt består av två tecken, ett som betyder uppmärksamhet/fara 

och ett som betyder möjlighet. Oftast uppfattas konflikter som något negativt, som en fara, 

men det behöver det inte alls vara. Att möta en konflikt är inte roligt, men blir konflikten löst 

på ett bra sätt, finns det möjlighet att se lösningen av konflikten på ett positivt sätt. Det som 
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kan vara positivt med konflikter är att vi får möjlighet att göra något bättre, än det vi för 

tillfället gör. Konflikter uppstår varje dag, de är en del av vardagen och om man hanterar dem 

på rätt sätt har man möjlighet att lära sig något nytt (Lind, 2001). 

    Konflikter är därav inte endast av negativt slag utan de kan även vara utvecklande. Nära 

besläktade är konflikten och förändringen, eftersom en konflikt kan resultera i en öppning och 

i en förändring som leder till det bättre. Beroende på hur konflikten hanteras kommer den att 

utvecklas olika. En löst konflikt kan bidra till att individerna i en grupp utvecklas och får en 

vidgad syn för varandras emotioner. Detta kan i sin tur leda till samstämmighet i gruppen. 

Samarbete vid konfliktlösning minskar försvarspositionerna och öppenhet skapas (Carlander, 

1990). Med en positiv syn på konflikter kan man se dem som en möjlighet till mognad och 

utveckling (Lind, 2001).  

    Den positiva synen på konflikter är även något som Nilsson (2005) tar upp, han skriver att 

de positiva effekterna av konflikter är minskad konformitet, öppnare klimat, klarare mål, nya 

idéer och en ökad stimulans. Nilsson tar även upp konflikternas baksida då de negativa 

aspekterna av en konflikt kan handla om stress, starka negativa känslor, kommunikationen 

försämras och man förlorar sikte på mål och uppgifter.   

    Om man inte får träna sig i konflikthantering kommer de första strategierna som vi har med 

oss från vår barndom, att användas även i vuxenlivet, nämligen att flickor löser konflikter 

indirekt och privat medan pojkar löser sina konflikter med slagsmål och hån (Wahlström, 

1996).  

   

2.3 Olika strategier i hanteringen av konflikter 

Ogden (2001) betonar att olika klasser skiljer sig mycket ifrån varandra. I vissa klasser 

uppstår det sällan konflikter, de få konflikter som uppstår är enkla att reda ut. Samtidigt som 

det i andra klasser kan finnas ett dåligt klimat där konflikter lätt kan uppstå. Eftersom vi är 

olika har vi ofta olika sätt att bemöta konflikter. Vissa människor väljer att inte se konflikter 

eller reagerar så att de förtränger dem på grund av obehag eller rent av rädsla.  

    De flesta småkonflikterna löser vi ofta behändigt genom att ge och ta lite var, genom att 

kompromissa (Wahlström, 1996). Om dessa mindre konflikter förblir olösta, gör de sig 

småningom synliga genom symptom som, olust, otrivsel, oro och ovilja att delta och bidra till 

gruppens trivsel. Det viktiga är att se konflikten som något naturligt i umgänget mellan 

människor och att all verklig konflikthantering får lov att ta den tid det behöver. Det är inte 
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någon konflikthantering när en vuxen går in och agerar domare och ber de som är oense att 

skaka hand (Carlander, 1990).  

    Carlander (1990) skriver att det kanske vanligaste sättet att möta konflikter på är att behålla 

dem inom sig. Detta sätt är det sämsta sättet att angripa sina konflikter eftersom de göms och 

på så vis ger effekter på det inre livet och tynger ner vardagen. En fungerande konfliktlösning 

bland ungdomar ger ökad förståelse och inlevelse för andra och egnas tankar, behov, känslor 

och motiv. Kunskap om konflikthantering ger andra och bättre verktyg än fysiskt våld mot 

dem man hamnar i konflikt med. Vetskapen om att en konflikt går att lösa ökar 

självförtroendet.   

    Innan man ger sig in i att lösa en konflikt är det viktigt att ha kunskaper om hur människor 

tänker, känner och handlar. Att kunna lyssna, leva sig in i och känna respekt för de inblandade 

krävs för att en konfliktlösning ska uppstå (Carlander, 1990). Vid hanteringen av konflikter är 

det också viktigt att man visar lika mycket hänsyn till elevernas känslor som till vad som har 

hänt. Enligt Lind (2001) kan man som vuxen vid en konflikt ställa följande två frågor till 

eleverna: ”Vad har hänt?” och ”Hur känner du inför det som har hänt?”. Frågorna är en del i 

en process som Lind benämner medling. Definitionen av medling är en stegvis process där en 

neutral tredje part hjälper och gör det lättare för parterna i en konflikt att komma fram till en 

godtagbar överenskommelse. Lind skriver att begreppet medling innebär att försöka 

åstadkomma en överenskommelse eller försoning. Medling är ett bra fungerande sätt att 

hantera konflikter. Medlingsprocessen hjälper alla som är involverade i en konflikt att kunna 

hantera den på ett konstruktivt sätt och även träna dem för konflikter i framtiden. Medling är 

en metod där processen är lika viktig som målet och där alla inblandade ska känna sig nöjda 

med lösningen. Genom detta menar Lind att en konflikt inte kan lösas förrän parterna har 

pratat och lyssnat på varandra.   

    Wahlström (1996) tar också upp begreppet medling med förklaringen att en medlare inte 

ska lösa problemet utan medlaren ska hjälpa parterna att kommunicera och att lyssna på 

varandra. Metoden går ut på att man ska kunna skilja på person och problem, fakta och 

känslor. Som medlare måste man insistera på att båda parterna ska vilja komma fram till en 

gemensam lösning. Regler för medling är att ingen avbryter den andre, man använder inga 

skällsord och man anstränger sig för att komma fram till en lösning. Medlingsprocessens delar 

är: ”1. Vad hände?/Vad är problemet?” Detta görs genom att man fastställer fakta genom att 

skilja ut känslorna. ”2. Vad känner du?” Frågan ställs till alla involverade och på så vis 

fokuseras det egna beteendet och inte motpartens. ”3. Vad vill du ska hända?” De involverade 

får utifrån sig själva komma med förslag. ”4. Vad är möjligt att göra?” Utifrån de olika 
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förslag som kom fram i den tredje delen väljer man ut de som är rimliga och som kan leda till 

en förlikning.      

    Wahlström (1996), tar även upp vikten av lyssnandet vid en konflikthantering och även hur 

svårt det är att lyssna. I konfliktsituationer är det vanligt att man inte lyssnar på varandra 

eftersom man är uppfylld av sin egen version. Går man in i en konflikt där man tror att endast 

en kan vinna så överröstar man ofta varandra. Om de som befinner sig i en konflikt känner att 

de kan berätta om sina känslor och känner att någon lyssnar utan att generalisera eller 

moralisera, finns möjligheten att närma sig en lösning. Carlander (1990) nämner även att all 

verklig konflikthantering bör ses som en påverkansprocess. Därför är det viktigt att man 

försöket analysera konflikten för att försöka bedöma hur och på vilket sätt konflikten löses 

bäst, att utforma en strategi.  

    Allt tar tid och ett dilemma som man som lärare kan hamna i är tidspressen. Wahlström 

(1996) tar upp att problemet i pedagogens värld är att eleverna är många, konflikterna är 

otaliga och tiden är knapp. Wahlström skriver, vad har jag för hjälp av en fin 

medlingsprocess, när jag har två barn i brinnande konflikt och 24 andra samtidigt. Det viktiga 

att tänka på då är att lösningen på en konflikt alltid ska komma från eleverna själva och att om 

man inte kan ta itu med problemet direkt ska man tala om för bägge parterna exakt när man 

vill träffa dem för att reda ut det som har hänt.    

     Det viktigaste som ledare är att inte spela domare och att tänka på att man alltid pratar om 

situationen och inte om personen vid konfliktlösningar. Personen ska aldrig känna sig hotad 

eller anklagad. Ge hjälp inte kritik.  I all verklig konflikthantering handlar det om att 

gemensamt finna en lösning på de problem som har uppstått. Eftersom konfliktorsakerna kan 

vara många och det finns många olika sätt att se på konflikter kan man inte ge ett 

allmängiltigt recept på hur man ska lösa dem, det finns lika många sätt att lösa konflikter på 

som det finns konflikter (Carlander, 1990).    

 

2.3.1 Förebyggande arbete 

För att kunna förhindra större problem i en klass och kunna återställa arbetsron är det av stor 

vikt att man som lärare även ingriper vid små konflikter. Läraren bör prata med dem som är 

involverade i konflikten vid sidan av de andra som inte har någon del i konflikten. Endast då 

konfliktlösningen kan ha hjälp av de övriga elevernas synpunkter eller om konflikten angår 

alla, tas den upp i klassrummet (Ogden, 2001). 
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Kommunikationsövningar kan göra det lättare för elever att kommunicera och därigenom lära 

sig att prata om de konflikter de kan hamna i. Lind (2001) presenterar några 

kommunikationsövningar som lätt går att använda sig av i klassrummet. Lind skriver om två 

övningar som är varandras motsatser. I övningen som Lind kallar: ”Du lyssnar inte” (Lind 

2001:59) får eleverna arbeta två och två. Den ena eleven ska berätta något spännande och 

roligt medan den andra eleven ska göra allt för att visa att hon/han inte lyssnar, eleven får 

göra vad som helst för att visa att den inte lyssnar, allt förutom att börja prata eller gå därifrån. 

Den andra motsatta övningen kallar Lind: ”Aktivt lyssnande” (Lind 2001:60). Övningen är 

upplagd precis tvärt om, här ska den som lyssnar vara aktiv hela tiden och följa med i 

berättelsen, kommentera och uppmuntra. Elever får på det här sättet möjlighet att öva sig i att 

lyssna. Genom att arbeta med bägge dessa övningar får elever samtidigt känna efter hur det 

känns att inte bli lyssnad på alls och att någon har full fokus på det hon/han berättar. Det är en 

viktig erfarenhet som eleverna bär med sig ut i vardagen som kan bidra till att de 

förhoppningsvis tänker till nästa gång någon berättar något för dem och då lyssnar aktivt. 

    En annan som har samtalet i fokus är Carlander (1990), då hon skriver om olika former av 

rollspel och dramaövningar för att belysa konflikter. Övningen Rollspel kring en konflikt 

handlar om att några elever spelar upp en konfliktsituation, och genom samtal kring detta 

blottläggs och belyses konfliktens uppkomst. Efter detta diskuteras olika konstruktiva 

lösningar på hur konflikten kan lösas. Rollspel ger även en inlevelse för hur andra känner det. 

Man kan också låta rollspelet har sin utgångspunkt ur en konflikt som har uppkommit i 

gruppen och sedan via diskussioner spela upp olika lösningar på den uppkomna konflikten.    

    Lärare som är bra på att leda sina klasser förebygger många konflikter genom att endast 

visa engagemang och ta upp de problem som uppkommer till en öppen diskussion. För att få 

en fungerande kommunikation kring problemen mellan elever och lärare är goda relationer en 

förutsättning. En bra grund för att skapa goda relationer med eleverna är att eleverna och 

läraren lär känna varandra. Läraren skaffar sig en uppfattning om elevernas intressen och vad 

som är viktigt för dem, samt visar eleverna att han eller hon bryr sig om dem. Den effektiva 

ledningen av klassen handlar då inte om en utarbetad eller bestämd teknik utan om att läraren 

själv måste ha utvecklat förmågan att förena undervisning och ledarskap (Ogden, 2001). 

Ellmin (1987) skriver att något vi alla, var och en lätt kan göra, för att förebygga konflikter, är 

att öka förmågan att förstå sig själv och sin miljös struktur och att lära sig förstå samspelet 

mellan sig själv och den miljö man befinner sig i. 
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Vi lär oss som barn hur vi ska hantera konflikter och detta bär vi med oss in i vuxenlivet, 

därför måste vi kontinuerligt driva en god kommunikation och konflikthantering för att vi alla 

ska kunna må bättre (Lind, 2001).  

 

2.4 Läroplanen 

Om man ser till Lpo 94 framgår det att: ”Alla som arbetar i skolan skall medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den närmsta gruppen” (Lpo94, 2006:8). Vidare står det att läsa att alla ska: ”uppmärksamma 

och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 

motverka alla former av kränkande behandling,” (Lpo94, 2006:9).  

 Om man blickar bakåt ser man att även i tidigare läroplaner så som Lgr80, skrivs det att: 

”Skolan skall hjälpa eleverna att förstå hur konflikter mellan enskilda människor, mellan 

grupper […] har uppstått i det förflutna och kan uppstå idag, vilken grund konflikterna kan 

ha, hur de kan förebyggas och hur de kan lösas.” (Ellmin, 1987:21). Därav är det av stor vikt 

att alla som är verksamma inom skolan tillsammans arbetar aktivt med att redan i ett tidigt 

stadium tydligt markera att detta är något som skolan arbetar mot, och att det går att lösa en 

konflikt så den inte växer sig vidare och blir något större. I värdegrunden står det att skolan: 

”skall främja förståelse för andra människor och förmågan till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. […] Tendenser till 

trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” (Lpo94 

2006:3). Detta är en viktig uppgift man har som lärare, men det är inte endast lärarens uppgift 

att motverka tendenser utan: ”I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpo94, 2006:5). 

Ansvaret att skapa en tillåtande miljö ligger på allas axlar.     
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3. Metod  

Mitt val av metod grundar sig i att jag vill få fram informanternas egen syn på konflikter 

mellan lärare och elever och mellan elever. Jag valde därför att använda mig av en kvalitativ 

metod och dess semistrukturerade intervjumetod. I Bryman (2002) framgår det att den 

semistrukturerade metoden innebär att det finns en lista över särskilda frågeställningar som 

ska beröras, men informanten har stor frihet att formulera svaren på sitt eget sätt. 

Frågeställningarna behöver inte följas exakt, utan kan anpassas efter hur informanten svarar.  

    Jag valde den semistrukturerade intervjumetoden med förhoppning att den skulle ge mer 

broderande svar. Möjligheten med den semistrukturerade intervjumetoden är att det är lätt att 

följa upp informanternas svar eftersom metoden är friare i sin utformning.  

  

3.1 Urval  

Min studie kom att utgå från lärarens perspektiv därför valde jag att intervjua lärare på en och 

samma högstadieskola, år 7-9. Yrkesprofessionerna som jag valde att intervjua var en 

matematiklärare, en svensklärare, en bildlärare och en trä- och metallslöjdslärare.   

    Valet av informanter grundade sig på att de är yrkesverksamma i de åldrar som jag kommer 

att vara verksam i. En del av informanterna har även samma yrkesprofession som jag, bild 

och trä- och metallslöjd. Kontakten med informanterna togs genom att jag åkte till den 

berörda skolan, informerade om min undersökning och frågade de berörda lärarna om de ville 

medverka.  

 

3.2 Genomförande 

Jag började med att formulera en intervjuguide, bestående av sex öppna frågor (Bilaga 1). 

Informanterna fick intervjufrågorna av mig innan intervjuerna ägde rum, det här för att ge 

informanterna en chans att förbereda sig samt med förhoppningen om att det skulle leda till 

mer uttömmande svar. Intervjuerna ägde rum på den valda skolan, detta för att underlätta för 

informanterna och skapa en trygg och bekväm miljö som möjligt. Med informanternas 

godkännande spelades intervjuerna in på diktafon eftersom det underlättade under 

intervjutillfället, då fokus lättare lades på informanternas svar och kroppsspråk, vilket i sin tur 

ledde till djupare diskussioner och mer detaljerad information. Det underlättade även vid 

sammanställningen av informationen som framkommit under intervjuerna.  
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3.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt resultatet är som man har kommit fram till. 

Begreppet reliabilitet handlar även om undersökningens pålitlighet. Ett begrepp som 

ifrågasätter om man har undersökt det man verkligen skulle undersöka är validitet. Sett till 

den kvalitativa forskningen kan man skilja på de två termerna, extern/intern reliabilitet och 

validitet.  Den externa reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan 

upprepas. Att uppfylla den externa reliabiliteten är svårt inom den kvalitativa forskningen 

eftersom det kräver en liknande miljö och att forskaren går in i en liknande social roll. Att 

komma överens om hur man ska tolka det man se och hör inom forskarlaget handlar intern 

reliabilitet om (Bryman, 2002). Genom att jag har använt mig av öppna frågor i mina 

intervjuer och ställt följdfrågor har jag strävat efter att hålla en hög reliabilitet.  

    Intern validitet går ut på att en god överenskommelse finns mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som utvecklas. Extern validitet är ett problem för kvalitativa forskare 

eftersom extern validitet talar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra 

miljöer och situationer. En kvalitativ forskare använder sig ofta av fallstudier och ett 

begränsat urval (Bryman, 2002).  

 

3.4 Etiska ställningstaganden  

Innan jag påbörjade intervjuerna informerade jag om de grundläggande etiska frågorna som 

handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2002). 

    I Bryman (2002) tas olika etiska principer upp som gäller för svensk forskning vilka jag 

rättade mig efter. Informationskravet innebar att jag informerade informanterna om mitt syfte 

med studien, att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun om de 

önskade. Vilket leder in på samtyckeskravet som går ut på att informanterna själva bestämmer 

över sin delaktighet i studien. Jag talade även om att lärarna som personer avidentifierades, 

vilket är konfidentialitetskravet och att de uppgifter som framkommit enbart får brukas i 

forskningssyfte till studien, nyttjandekravet.  
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3.5 Bearbetning  

De genomförda intervjuerna transkriberades för att lättare kunna få en överblick av 

informationen, vilket leder till att resultatet blir lättare att sammanställa. Den inspelade 

informationen raderades efteråt.    

    Bryman (2002) menar att det nästan är obligatoriskt att spela in intervjuerna eftersom det 

underlättar för minnet och gör det lättare att analysera informanternas svar. Det negativa med 

att man använder sig av en bandspelare kan vara att informanterna påverkas av bandspelaren 

och kanske inte ger de svar som de annars skulle ha gett. Att transkribera är även mycket 

tidskrävande.   

    När alla intervjuerna var transkriberade, skrev jag ut dem och lade dem samman och 

började leta likheter och olikheter. Informanternas olika svar färgkodades utifrån mina 

intervjufrågor och mina frågeställningar för att lättare kunna bearbeta materialet.   
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4. Resultat    

Här nedan kommer svaren från informanterna att presenteras för att redogöra vad de anser om 

konflikter och hur deras arbete med konflikter ser ut. De jag valde att intervjua är fyra 

verksamma vuxna inom skolan, en kvinnlig matematiklärare, en kvinnlig svensklärare, en 

manlig bildlärare och en manlig trä- och metallslöjdslärare.  

    Resultatet kommer att presenteras med utgångspunkt från mina frågeställningar och de 

intervjufrågor min intervjuguide tar upp. Kopplingar till den valda litteraturen som tidigare 

tagits upp i arbetet görs löpande. Underrubrikerna i resultatdelen är valda utifrån mina 

problemformuleringar och intervjufrågor.    

 

4.1 Lärares syn på konflikter 

I min studie ville jag se vad de verksamma lärarna anser att en konflikt är, utifrån detta 

frågade jag lärarna som jag intervjuade vad de anser att en konflikt är och hur de definierar 

begreppet. Utifrån svaren jag fick från lärarna framträdde olika kategorier så som, att man inte 

är överens, att två eller flera parter har olika intressen eller viljor eller ser olika på någonting 

och inte kommer överens på en gång. Begreppet konflikt var för lärarna ett svårt ord att 

definiera. Två informanter beskriver det på följande sätt;  

 
En konflikt för en person kanske inte är det för en annan. Ofta tänker man på att 

en konflikt det är två parter eller fler parter som har olika intressen eller olika 

viljor eller ser olika på någonting och kanske inte kommer överens på en gång.           

Kvinnlig svensklärare 

 

Jag funderade lite där, de ä ju alltså, när man ej har kunnat nå en gemensam 

lösning. Det kom jag fram till, till slut, alltså det är en tvist […] när någon av 

parterna inte tycker att det var en gemensam lösning.  

Kvinnlig matematiklärare  

 

Det som matematikläraren nämner och de ovan nämnda förklaringarna kan liknas med det 

Carlander (1990) benämner då hon skriver att ordet konflikt kan liknas med begrepp så som 

tvist eller motsättning. De intervjuade lärarna uppgav även att de alla ansåg att det fanns 

väldigt lite konflikter på deras skola. Då de intervjuade lärarna skulle definiera begreppet 

konflikt togs gränsen mellan en konflikt och en diskussion upp och enligt lärarna var det svåra 
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att säga var gränsen mellan dessa gick. Detta var något som några av lärarna ansåg vara svårt 

att avgöra då de benämnde att i en diskussion kan man också vara oense även om det kanske 

inte blir en konflikt av det, en lärare nämner; 

 
När är det en konflikt och när är det en diskussion? För en diskussion kan ju 

vara att man tycker olika men det är fortfarande inte en konflikt. Det är en 

balansgång.   

    Kvinnlig matematiklärare 

   

Var gränsen mellan konflikt och diskussion går är även något som svenskläraren diskuterar 

då hon säger;  

 
Alla sådana saker där man inte kommer överens är blir ju inga konflikter. Det är 

svårt att säga vad, när blir det en konflikt av dom här två olika meningarna och 

när är det bara en diskussion eller vad man nu ska kalla det.  

    Kvinnlig svensklärare  

  

Mängden av konflikter på den valda skolan diskuterades och lärarna var eniga om att de på 

skolan hade väldigt lite konflikter mellan elever och mellan elever och lärare. En av de 

intervjuade lärarna svarar följande; 

  
Nähä här finns det inte mycket till konflikter. Om jag är oense med dig och så, 

kan vi hålla på ett tag och tjafsa hit och dit, då har man ju en konflikt. Det är 

väldigt lite konflikter i den meningen, egentligen ingenting, tycker jag.  
                      Manlig bildlärare 

 

Avståndet mellan oenighet och konflikt anser de intervjuade lärarna vara stort. De kvinnliga 

lärarna anser trots detta att konflikter är någonting som de nästintill dagligen stöter på i sitt 

arbete. Matematikläraren och svenskläraren som anser att de dagligen stöter på konflikter 

anser även att många av dessa konflikter kan liknas vid diskussioner, två eller flera parter är 

oeniga men det leder inte till en svårhanterlig konflikt utan oenigheterna löser upp sig under 

diskussionen. Lärarna anser att det fortfarande är en tvist vilket de drar paralleller till 

begreppet konflikt. Dessa konflikter är flertaliga och är något som de kvinnliga lärarna går 

igenom varje dag, tillskillnad från de manliga lärarna som anser att det finns ytterst få 

konflikter på deras skola.        
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4.2 Olika sorters konflikter  

Utifrån intervjuerna med de valda lärarna framkom det att på den valda högstadieskolan fanns 

ett flertal olika sorters konflikter. Olika konflikter och konfliktorsaker som framkom av 

intervjuerna var skitsnack, knuffar och att man tar saker ifrån varandra. Många av de olika 

konflikterna har dock samma kärna, att man själv vill bli populär, att man hävdar sig själv 

framför någon annan för att ens position i den egna kamratgruppen ska bli högre. De olika 

konflikterna kan dock även handla om rena missförstånd som; 
 

[…] taffliga raggningsförsök från kille som kan tolkas annorlunda från tjej, så 

kan det ju bli en konflikt då. Hon förstår inte att han egentligen menar väl, att 

han vill säga att jag tycker om dig så gör han det på ett väldigt konstigt sätt så 

blir det en konflikt.   
Kvinnliga matematiklärare  

 

När frågan om vilka olika sorters konflikter som fanns på den valda högstadieskolan togs upp 

var det till en början svårt för de intervjuade lärarna att komma på några olika konflikter. 

Mycket på grund av att lärarna, som tidigare nämnts, anser att deras skola inte har mycket 

konflikter. Det som alla lärare ansåg vara olika sorters konflikter var konflikter mellan tjejer 

och konflikter mellan killar. Lärarna ansåg att det var två olika sorters konflikter och att 

konflikterna såg helt olika ut beroende på om det var tjejer eller killar som hade hamnat i 

konflikt med varandra. Lärarna ansåg att tjejkonflikter, som de benämnde dem, var mycket 

svårare att ta tag i och reda ut. Tjejerna har enligt de intervjuade mer verbala konflikter, 

konflikter kring något som har sagts eller skrivits på Internet. En lärare nämner;  

 
Värsta typen är ju nästan tjejkonflikten. Tjejkonflikten är ju lömskare […] vi har 

ju haft flera som har gått till sådana här Internetangrepp, sms, hot. Sådana det är 

ju tyvärr mer tjejer inblandade.  

Kvinnlig matematiklärare 

 

Tjejkonflikterna inkluderar, enligt de intervjuade lärarna, även blickar och kroppsspråk. 

Tjejkonflikterna blir genom detta svåra att se och på så vis även svåra att hantera nämner 

lärarna vidare. Den manliga trä- och metallslöjdsläraren säger i sin intervju att 

tjejkonflikterna är nästan lite obehagliga och eftersom det inte finns något att ta på stressar 

det honom. Trä- och metallslöjdsläraren anser liksom även de andra intervjuade lärarna att en 
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konflikt där eleverna ryker ihop fysiskt är enklare att hantera, för då finns en beredskap hos 

dem alla och även på skolan.  

    Killkonflikterna, som de intervjuade lärarna benämner dem tillhör oftast de konflikter som 

leder till en urladdning och där eleverna ryker ihop fysiskt. De intervjuade lärarna beskriver 

killkonflikterna som mer direkta, mer fysiska, det blir mer bråk och det är tydligt när 

konflikten är över. Den kvinnliga matematikläraren beskriver tjej- och killkonflikterna på 

följande vis; 

 
Killkonflikten, det är ju fortfarande ganska mer direkt, alltså det blir putt och 

gruff, bråk och ord och så, sen så är det mer tydligt när det är över. Medan 

tjejerna, då är det blickar, ja kroppsspråk och hela den biten, som är mycket 

svårare då också, att kunna säga att det här har hänt medan killarnas konflikter 

är tydligare. 

Kvinnlig matematiklärare   
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4.3 Den vanligaste konflikten 

Vid intervjutillfället blev de valda lärarna tillfrågade vad de anser vara den vanligaste 

konflikten på deras skola, mellan elever och mellan elever och lärare. Av intervjuerna 

framkom att den konflikt som lärarna anser vara vanligast mellan elever på deras skola är allt 

”små gruff” och ”tetande”, att man tar saker ifrån varandra och alla andra små försök till att 

göra kompisen arg eller ledsen. Även missförstånd är en vanlig konfliktorsak. De intervjuade 

lärarna anser även att det är denna konflikt som är mest tidsödande.   

De intervjuade lärarna ställer sig frågande till begreppet konflikt även vid frågan om den 

vanligaste konflikten. Lärarna vill inte benämna små gruff och tetande som konflikt men de 

hittar inte något annat ord. Den kvinnliga svenskläraren har valt att benämna dessa konflikter 

som småkonflikter, hon tar även upp missförstånd som en konfliktorsak. Hon svarar följande 

på frågan om vad hon anser att den vanligaste konflikten är; 

 
Det är nog småkonflikterna som är vanligast skulle jag nog säga. Ofta sådana 

småsaker att dom har skojat med varandra och tagit varandras saker och så blir 

det liksom att, då blir det en konflikt av det då. Det är väll som oss vuxna 

människor, att vi har alla dom här missförstånden, att man inte tänker sig för vad 

man säger, att man säger något dumt som man inte menar riktigt. Sådana 

konflikter är nog dom vanligaste tror jag. 

Kvinnlig svensklärare    
 

Småkonflikterna, svensklärarens benämning, talar även matematikläraren om då hon säger att 

en konflikt kan ha sin början i vem som tog vems penna. Matematikläraren har valt att inte 

benämna detta konflikt, utan hon använder sig av ordet vardagsbeteende när det gäller sådant 

som svenskläraren benämner småkonflikter. Matematikläraren uttrycker följande; 

 
Absolut dom här små grejerna, att någon tar någons penna. Det är ju frågan om 

man ska kalla det konflikt då eller inte? Eller om det bara är vardagsbeteende. 

Men visst detta är ju det absolut vanligaste.  

Kvinnlig matematiklärare   
 

På frågan om den vanligaste konflikten mellan lärare och elever var det till en början svårt att 

få svar. Betygsättning och ordningsfrågor kom sedan upp men lärarna upplevde inte att det 

fanns så många konflikter mellan dem och eleverna. Konflikten som kan uppstå vid 

betygssättning är att lärare och elev helt enkelt inte är överens om vad eleven har presterat och 
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genom detta vilket betyg eleven ska få. Konflikter kring ordningsfrågorna är enligt den 

intervjuade matematikläraren oftast petitesser som frågor gällande, när, var, hur och varför. 

Wahlström (1996) skriver att dessa småkonflikter löser vi ofta behändigt genom att 

kompromissa, genom att ge och ta lite var.  

    Alla konflikter löser sig inte av sig självt utan mycket av en lärares arbetstid går åt till att 

hantera konflikter, småkonflikter, svensklärarens benämning, eller vardagsbeteende, 

matematiklärarens benämning.  De intervjuade lärarna upplever detta som stressande då 

lektionstid går åt till konflikthantering.  Matematikläraren säger följande om stressen kring 

hanteringen av konflikter;  

 
Det är ju superstressande. Så ibland har man kanske slagit dövörat till och bara 

gett en blick till eleven, för just nu så hinner vi faktiskt inte. Så får man hoppas 

att man kommer ihåg det om det upprepas, att man markerar ännu mer den 

gången.  

Kvinnlig matematiklärare  
 

Konflikthantering tar tid och ett dilemma som man som lärare kan hamna i är tidspress. 

Problemet i pedagogens värld är att barnen är många, konflikterna otaliga och tiden är knapp 

(Wahlström, 1996). Vikten av konflikthantering är något som den intervjuade bildläraren tar 

upp, då han säger att man måste hantera en uppkommen konflikt och att man aldrig får släppa 

konflikten utan att man har kommit framåt. Bildläraren säger att det är sunt förnuft som gäller 

och nämner vidare;  

 
Man måste diskutera, tiden den tar man. Du kan kanske inte ta den just då utan 

då återkommer du, vi ska ta det här när det är lugnt och så. Så tar vi det du och 

jag, så diskuterar vi det noga. Det är ett naturligt sätt att jobba på, det är det. 

Manlig bildlärare 

 

De intervjuade lärarna säger att om man inte hinner ta sig an konflikten på lektionen får man 

hålla kvar de inblandade efter lektionen eller träffas vid ett annat tillfälle.  
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4.4 Arbetet med konflikter 

4.4.1 Förebyggande arbete   

Vid intervjuerna med de valda lärarna framkom många olika alternativ på hur lärarna på den 

valda skolan arbetar för att förebygga konflikter. Något som lärarna ansåg vara av stor vikt 

var tydligheten, att man har tydliga regler och ger tydlig information till eleverna så att alla 

vet vad som gäller. Genom att vara tydlig anser lärarna att konflikter gällande vad som skulle 

ha gjorts och till vilken tidpunkt minskas. En av de intervjuade lärarna uttalar följande;  

 
Info, det är viktigt att vara tydlig om När, Var och Hur saker ska göras, för att 

det inte ska bli något tjafs, att alla har fått informationen. Det här och det här 

gäller, det här området ska utvärderas på det här sättet. Inlämningar i det är det 

här datumet. Och att det gäller för alla.  

Kvinnlig matematiklärare 

 

Knep, som placeringslistor och gruppindelningar använder sig lärarna också av för att minska 

konflikterna mellan elever. Genom att läraren väljer placeringar och arbetsgrupper, istället 

för eleverna, kan konflikter reduceras. Läraren kan då välja att placera dem som är i konflikt 

med varandra i olika arbetsgrupper eller skilda åt i klassrummet.  

    Den intervjuade svenskläraren tog upp övningar och lekar som ett förebyggande arbetssätt. 

Genom leken menar den intervjuade läraren att eleverna ges möjlighet att vara sig själva och 

att en tolerans för varandra skapas. Eleverna lär sig att lyssna på varandra, prata med 

varandra och att samarbeta. Läraren nämner vidare att läsövningar, där eleverna får sätta sig 

in i och diskutera andras konflikter, är något som läraren använder sig av. Övningen ger en 

vidgad syn på konflikter och hur dom kan hanteras. Kommunikationsövningar kan bidra till 

att eleverna lättare kan prata om de konflikter de kan hamna i.  

    I likhet med den intervjuade läraren tar författaren Lind (2001) upp vikten av förmågan att 

kommunicera. Lind presenterar två kommunikationsövningar som lätt går att använda i 

klassrummet. Övningarna praktiseras i par och den första övningen går ut på att den ena 

parten ska prata och den andra ska göra allt för att visa att han eller hon inte lyssnar. Den 

andra övningen kallas ”Aktivt lyssnande” och som namnet säger går den här övningen ut på 

att lyssna aktivt på den som berättar något. Eleverna får känna hur det är att verkligen bli 

lyssnad på och den erfarenheten bär de med sig.  
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Viktigast i det förebyggande arbetet, enligt de intervjuade lärarna, är att man skapar positiva 

relationer både mellan elever och mellan elever och lärare. Det gäller att hamna i ”den 

positiva spiralen” som en av de intervjuade lärarna uttrycker det. Även om eleverna inte vill 

göra de uppgifter de har blivit tilldelade går de med på att göra dessa om läraren är i den 

positiva spiralen eftersom eleverna anser att läraren är okej. Genom detta menar den 

intervjuade läraren att man förebygger konflikter mellan elever och sig själv. Att skaffa sig 

ett förtroendekapital hos eleverna anser en annan av de intervjuade lärarna vara det viktigaste 

för att minimera konflikternas uppkomst. Den intervjuade läraren säger;  

 
Det gäller att skaffa sig ett förtroendekapital, det borde vara allas filosofi. Om 

du har ett förtroendekapital så kan du alltid använda det i en sådan situation som 

en konflikt. Du kan åberopa att vi har ett bra förhållande, ska du göra så, ska du 

säga så. Bygg upp ett ickeaggressivt förhållande där det inte ska behöva bli en 

konflikt.  

Manlig bildlärare 

 

Det den manliga bildläraren talar om är även något som Ogden (2001) tar upp. Ogden skriver 

att för att få en fungerande kommunikation kring problem krävs goda relationer. För att skapa 

goda relationer krävs det att läraren visar intresse för eleverna och visar att han eller hon bryr 

sig om dem. Lärare som är bra på att leda sina klasser förebygger många konflikter genom att 

endast visa engagemang och ta upp de problem som uppkommer till en diskussion. 

    De intervjuade lärarna anser även att det är väldigt svårt att kunna förebygga alla sorters 

konflikter efter som eleverna har en väldig uppfinningsrikedom. Eleverna hittar ständigt på 

något nytt. 

 

4.4.2 Konkret arbete   

Svaren på frågan om lärarnas konkreta arbetssätt var betydligt mindre omfattande. De svar 

som framkom av intervjuerna var att när konflikten är ett faktum går man in som lärare och 

bryter konflikten. Är det fråga om slagsmål gäller det att först sära på eleverna som är 

inblandade sedan diskuterar man det som har hänt när alla har lugnat ner sig. Vid slagsmål 

informeras alltid klassföreståndare och föräldrar om det inträffade. Matematikläraren 

beskriver förloppet följande;  
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Är det rent gruff och bråk så är det ju att bryta, liksom iväg med dom till var sitt 

rum. Gråter en så får man ju ta den först och sen den andra och diskutera det 

som verkligen har hänt och sen utefter det, ringa hem när det är något så att 

föräldrarna vet om.  

    Kvinnlig matematiklärare  
 

Mindre konflikter i korridoren eller i klassrummet kan avstyras av lärare endast med hjälp av 

blickar om de innehar ett förtroendekapital. Konflikter på lektionstid försöker lärarna att lösa 

under lektionen även om det kan vara stressande. Genom diskussioner om rätt och fel och om 

vad de ord eleverna slänger ur sig egentligen betyder, löser lärarna många konflikter. På 

grund av tidsbrist kan inte alla konflikter lösas under lektionen, då håller lärarna kvar 

eleverna efter lektionen för att diskutera det som har hänt. De intervjuade lärarna nämner att 

de lägger mycket tid varje dag på att lösa konflikter vilket de anser vara viktigt. En lärare 

nämner att om man ser en konflikt eller blir del av en konflikt kan man inte blunda, man 

måste hantera konflikten och lösa den i den mån det går. Kan man inte lösa konflikten direkt 

tar man upp den vid ett bättre valt tillfälle.  

    De intervjuade lärarna säger att de inte har fått någon utbildning i konflikthantering men 

de anser att det inte behövs eftersom de valda lärarna är överens om att det inte finns något 

universalrecept på hur man löser konflikter. Det uppkommer ständigt nya konflikter så man 

måste hitta sitt eget sätt att hantera dem på. Att lära sig att hantera konflikter anser de 

intervjuade lärarna vara livets hårda skola, det handlar om erfarenhet och om att skaffa sig 

rutin på när man ska ”satsa sitt krut och ingripa”. Det som lärarna efterfrågar är mer tid till att 

diskutera med elever och med varandra om hur hanteringen av konflikter kan se ut.  
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5. Analys 

I analysdelen kommer resultatet, lärarnas svar, att sättas i relation till den valda litteraturen. 

Analysen av resultaten sker under följande rubriker, 5.1 Lärarens syn på konflikter, 5.2 Olika 

sorters konflikter, 5.3 Den vanligaste konflikten och 5.4 Arbetet med konflikter.  

   

5.1 Lärares syn på konflikter 

Definitionen av vad som är en konflikt var de intervjuade lärarna eniga om. Att en konflikt är 

en sammanstötning eller en tvist ansåg alla. Lärarnas definitioner av begreppet konflikt 

stämde väl överens med vad litteraturen säger. Öhman (2003) och Lind (2001) skriver att 

ordet konflikt kommer ifrån latinets conflictio, vilket kan översättas med sammanstötning. 

Enligt Carlander (1990) är begrepp som motsättning eller tvist synonymer till ordet konflikt.  

    Anledningen till varför lärarna hade så samstämmig uppfattning kring begreppet konflikt 

kan ha sitt samband med att de valda lärarna fick intervjuguiden i god tid innan 

intervjutillfället. Genom detta har de valda lärarna haft möjlighet att antingen slå upp 

begreppet eller diskutera med varandra.   

 

5.2 Olika sorters konflikter  

Den stora skillnaden som de intervjuade lärarna kom fram till, gällande olika sorters 

konflikter, var skillnaden mellan tjejers och killars konflikter. Tjejkonflikterna inkluderar, 

enligt de intervjuade lärarna, blickar och kroppsspråk vilket gör dem svårare att hantera 

eftersom det inte finns något att ta på nämner lärarna vidare. Killkonflikterna, leder ofta till en 

urladdning. Den kvinnliga matematik läraren syn på killkonflikter är följande: ”det är ju 

fortfarande ganska mer direkt, alltså det blir putt och gruff, bråk och ord så, sen så är det mer 

tydligt när det är över.”  

    De egenskaper som tjej- och killkonflikterna har, enligt de intervjuade lärarna, kan liknas 

med det Wahlström (1996) skriver om, då hon skriver att man redan i tidig ålder kan se hur 

småflickor och småpojkar har olika strategier för att hantera sina konflikter. Flickor pratar 

med varandra och sin utvalda bästis och löser sina konflikter privat och indirekt. Den raka 

kommunikationen till den man är osams med är inte vanlig bland flickorna. Pojkar vänder sig 

direkt till den som de är osams med. Med hotelser, hån och slagsmål löser pojkarna ofta sina 

konflikter.  
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De olika strategier som man har som barn gällande konflikthantering kan följa med upp i 

vuxenlivet vilket är viktigt att ha i åtanke. Det innebär att de strategier man har fått från sin 

barndom kommer man att använda i vuxenlivet. Har man då inte goda strategier med sig blir 

hanterandet av konflikter inte så lyckat. Det gäller att skaffa sig goda strategier så hanteringen 

av konflikter blir givande, detta gäller lärare i högsta grad.       

 

5.3 Den vanligaste konflikten  

Den vanligaste konflikten enligt de kvinnliga lärarna var vardagskonflikter, som de benämnde 

dem, att någon tar någon annans penna eller att man retas och tjafsar. De manliga lärarna hade 

svårt att kalla detta konflikt eftersom en konflikt var något större och mer utdraget för dem 

men de säger samtidigt att de anser att det är en form av konflikt. En vardagskonflikt kan vara 

att elever och lärare inte är riktigt överens om vad läxan skulle innefatta eller när det skulle ha 

varit klar. Maltén (1998) benämner dessa konflikter som pseudokonflikter eller 

kommunikationskonflikter vilka bygger på missförstånd tillföljd av brister i bland annat 

informationen, kroppsspråket och förmågan att uttrycka sig.  

    För att undvika denna sorts konflikt är det tydlighet som gäller, att tänka på kroppsspråket 

och hur man uttrycker sig. Tydligheten var även enligt de intervjuade lärarna av stor vikt. Att 

man har tydliga regler och ger tydlig information till eleverna så att alla vet vad som gäller 

kan, enligt de intervjuade lärarna, förebygga konflikter. 

    Konflikter som uppkommer på grund av att man råkar stöta till någon i korridoren eller att 

man kanske håller lite väl hårt om kompisen, händelser som missförstånd och misstag, löser 

eleverna ofta själva utan att lärarna behöver hjälpa till. Wahlström (1996) skriver om, som 

hon benämner dem, småkonflikter. Wahlström skriver att småkonflikterna löses ofta 

behändigt genom att de som är inblandade i konflikten kompromissar, genom att ge och ta lite 

var.  

Detta visar på att eleverna kan lösa en hel del konflikter själva och det är något som man ska 

ta till vara på. Att låta eleverna själva hantera en del konflikter kan bidra till att deras 

strategier som de använder vi en konflikt kommer att förändras och leda till att eleverna får en 

insikt om att det kan komma något gott ur en konflikt. Det viktiga är att lösningen av 

konflikten ska leda till en utveckling för alla parter.  
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5.4 Arbetet med konflikter  

Skillnaden mellan lärarna, angående konflikter, var att de intervjuade kvinnliga lärarna ansåg 

att konflikter är något som de dagligen stöter på till skillnad från de intervjuade manliga 

lärarna, bildläraren och trä- och metallslöjdsläraren, som ansåg att det var sällan oenigheter 

ledde till en konflikt.  

    Anledningen till detta kan kanske vara det som litteraturen tar upp nämligen att 

konfliktlösning kan se olika ut beroende på om man är kvinna eller man. Kvinnor diskuterar 

med varandra medan män agerar (Wahlström, 1996). Genom olika sätt att agera gällande 

konflikter kan konflikterna i olika klassrum kanske upplevas olika tydligt, att diskutera tar 

mer tid än att agera direkt. Lärarnas diskussioner kan ibland liknas med det Lind (2001) talar 

om då hon nämner medlig. Begreppet innebär att man försöker att komma till en 

överenskommelse eller en försoning. Medling är enligt Lind ett starkt sätt att hantera 

konflikter och genom medling får alla som är involverade möjlighet att lösa konflikten på ett 

så konstruktivtsätt som möjligt. I medling är processen lika viktig som målet, det är viktigt att 

alla känner sig nöjda med lösningen. Genom detta menar Lind att en konflikt inte kan lösas 

förrän parterna har pratat och lyssnat på varandra. 

    Skillnader i miljön hos de kvinnliga och de manliga lärarna kan också sin inverkan på sättet 

att agera vid en konfliktsituation. De kvinnliga lärarna har teoretiska ämnen där alla elever har 

sin bänk som de sitter vid under största delen av lektionen, genom detta finns en större 

möjlighet att fånga upp eleverna och att diskutera med dem, till skillnad från de manliga 

lärarnas klassrum där eleverna ständigt är på stående fot, vilket kan göra det svårt att fånga 

upp dem för en diskussion. Miljön i en slöjdsal respektive bildsal är farligare än i en teorisal 

eftersom eleverna har tillgång till verktyg och föremål som kan bli farliga vid fel hantering. 

Detta kan leda till att lärare i de praktiska ämnena måste agera fortare för att eleverna helt 

enkelt inte skadar sig.  

    Att skaffa ett ”förtroendekapital”, eller att hamna i ”den positiva spiralen”, benämningar av 

de intervjuade lärarna, bidrar till att konflikter reduceras genom att eleverna har ett bra 

förhållande till läraren och respekterar lärarens åsikter och regler. Genom att ha en bra 

relation med sina elever anser de intervjuade lärarna att de undviker många konflikter. Ogden 

(2001) skriver att för att skapa en fungerande kommunikation krävs goda relationer. Att 

läraren visar sina elever intresse och att han eller hon bryr sig om sina elever krävs för att 

skapa goda relationer. Lärare som är bra på att leda sina klasser förebygger många konflikter 
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genom att endast visa engagemang och genom att ta upp de problem som uppstår till en öppen 

diskussion i klassen.   

    Gemensamt för de intervjuade lärarna var vikten av att våga agera, oavsett hur. Att våga 

stanna upp och diskutera eller bryta en konflikt. Om man inte själv känner att man klarar av 

situationen att då våga hämta hjälp är enligt lärarna det viktigaste vid hanteringen av 

konflikter. Elevens säkerhet är i fokus och ingen ska komma till skada vare sig fysiskt eller 

psykiskt i skolan. Att skapa en dräglig miljö, som en av de intervjuade lärarna uttryckte det, 

ligger i allas ansvar.  
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6. Diskussion 

Frågeställningarna i studien har kunnat besvaras men svaren som redovisats är inte generellt 

rådande. Svaren från informanterna har varit lika, men intervjuerna med kvinnorna var mer 

täckande därav har citaten mestadels tagits från deras intervjuer. Vid genomförandet av 

intervjuerna, framkom blandade svar gällande mängden av konflikter, trots att lärarna arbetar 

på samma skola. De kvinnliga lärarna på den valda skolan upplevde i större utsträckning 

skolan som konfliktfylld, att konflikter var en del av deras vardag. Till skillnad från de 

manliga lärarna som ansåg att skolan hade få konflikter och att det var sällan en oenighet 

ledde till en konflikt.  

    Om en person kanske tolkar det uppkomna problemet som just en konflikt, medan en annan 

person kanske ser problemet som att man endast är oense kan det vara svårt att veta när man 

ska försöka lösa en konflikt. Om dessa personer är lärare kan det leda till att endast ett fåtal 

lärare ingriper vid vad de anser vara en konflikt för att de andra lärarna anser att det inte är en 

konflikt som utspelar sig. Genom detta anser jag det vara viktigt att man på en skola har 

samma förhållningssätt och regler gällande konflikter så att alla vet när man ska ingripa och 

hur man ska ingripa. Sättet att agera på säjer sig de intervjuade lärarna inte ha fått någon 

utbildning i vare sig i sin utbildning eller från sin arbetsplats. Lärarna menar även att de anser 

att ett universalrecept på hur man ska agera inte skulle fungera, eftersom man som individer 

är olika, utan vad som de efterfrågar är mer tid till konflikthantering.    

    Männen som intervjuades hade som tidigare nämnts inställningen att det inte fanns 

konflikter i så stor utsträckning på deras skola, men med hjälp av följdfrågor var deras arbete 

och synsätt samstämt med kvinnornas. Något som möjligen hade givit studien ett annat 

resultat kan vara om jag valt ett annat ord för konflikt, eftersom de intervjuade lärarna tyckte 

att detta var ett svårt ord med allvarlig innebörd. Dock finner varken jag eller de intervjuade 

lärarna ett annat nytt eller lämpligare ord. Trots begreppet var vi alla medvetna om vad vi 

menar med det men en vidare utveckling av begreppet kan vara tänkvärt vid en eventuell 

fortsatt studie.  

    Utifrån mina tankar kring konflikter, anser jag att den konstruktiva konflikten är den 

konflikt där det är troligast att allt löses på bästa sätt för samtliga inblandade parter. Maltén 

(1998) skriver att vid användandet av en konstruktiv strategi vid konflikthantering ses 

konflikten som en utmaning och en möjlighet till bland annat engagemang och utveckling.  

    Det konstruktiva förhållningssättet förespråkas även av de intervjuade lärarna, då de anser 

att en konflikt måste lösas och att det får ta den tid det tar bara man kommer fram till en 
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gemensam lösning. Att konflikter är någonting som vi inte kan eller ska undvika belyser både 

litteraturen och resultatet i studien. De konflikter som verkligen måste lösas, är de destruktiva 

konflikter som kan leda till att man som person inte vill eller orkar arbeta. Maltén (1998) 

skriver att en destruktiv konfliktsyn leder till stagnation, apati och förändringströghet.  

De destruktiva konflikterna kan dessutom trappas upp och göra att man försöker hitta 

syndabockar som kanske inte ens har varit inblandade i konflikten. Destruktiva konflikter 

förblir ofta olösta, vilket leder till att det påverkar personens eller personernas arbete. Sätter 

man i detta i ett skolsammanhang kan följderna bli stora. En elev som har hamnat i den 

destruktiv konflikt som inte har hanterats kan drabbas av stagnation och förändringströghet. 

Vilket leder till att en sådan elev får det svårt i skolans värld där det sker förändringar varje 

dag och varje timme, ingen lektion är den andra riktigt lik.  

    Studien har bidragit till en ökat insikt om att konflikter går att hantera och att det viktigaste 

är att våga ge sig in i konflikthanteringen. Undersökningen har även givit mig en del redskap 

jag kan ha med mig gällande konflikthantering i mitt kommande yrke. Jag vet, genom 

upplevelser under min verksamhetsförlagda utbildning, vikariat och vid samtal med lärare och 

andra lärarstudenter, att konflikthantering och konfliktlösning är en mycket stor del av en 

lärares vardag. Skälet till att jag valde att skriva om konflikter i mitt examensarbete var för att 

jag känner att jag har alldeles för lite kunskap kring hur man faktiskt hanterar och löser 

konflikter i skolor idag. Jag vet också, av erfarenhet, att konflikter är något som är vanligt i 

samhället i stort och så även i elevers och lärares vardag.  

    Jag anser som blivande lärare att man ska se konflikter som något utvecklande och inte 

endast som något problem. Det framgår i skolans läroplan att alla som arbetar i skolan ska 

hjälpa till att bearbeta konflikter. I Lpo 94 står det bland annat att alla som arbetar i skolan ska 

medverka för elevernas utvecklande av solidaritet.  

    När jag nu har resultatet i min hand kan jag konstatera att de konflikter som förekommer på 

en skola mellan elever och mellan elever och lärare oftast är konflikter av de slag som går att 

hantera och nästan alltid att lösa. Som de intervjuade lärarna sa, det gäller bara att våga ta sig 

an konflikten och att ta sig tid att diskutera problemet.   
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7. Metoddiskussion 

Jag anser att valet av metod, semistrukturerade intervjuer, var väl fungerande till min studies 

ändamål. Genom att ha en intervjuguide som informanterna fick innan intervjutillfället kunde 

de förbereda sig och genom att intervjun var semistrukturerad fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor utefter informanternas svar.  

    Observationer som metod ansåg jag inte vara lämpligt inom detta område då jag anser att 

inte hela informantens bild kring området hade framgått utan bara det som uppkommit under 

det specifika observationstillfället, då det inte är säkert att det uppkommer någon konflikt. En 

kombination mellan intervjuer och observationer är tänkvärt om man har möjlighet att under 

en längre tid följa de olika informanterna. Då har man möjlighet att observera om de agerar 

som de säger att de gör. Detta är något som kräver tid. Att vara på plats när en konflikt 

uppstår utan att någon tror att man tar parti för någon, att vara neutral, är heller inte enkelt.   

 

8. Fortsatt forskning  

Ett förslag till fortsatt forskning framkom under ett av mina intervjutillfällen då vi diskuterade 

vad man som lärare juridiskt sett får eller inte får göra när man hamnar i en konfliktsituation. 

Genom detta har nya tankar och infallsvinklar uppkommit inom ämnet och fortsatt forskning 

skulle kunna vara en studie om lärares juridiska rättigheter och skyldigheter i 

konfliktsituationer, varför konflikter uppstår, vilka hamnar i konflikt och skillnader och 

likheter mellan tjej- och killkonflikter.      

 

 
 

 

Det skulle kanske vara möjligt att leva ett skyddat liv utan att utsättas för några 

som helst konflikter, men det skulle bli ett utarmat liv utan nyanser och djup, 

och vi skulle förmodligen så småningom dö snopna.   

Gunilla O. Wahlström (1996).  
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Bilaga  
 

Intervjuguide                Bilaga  
 

1. Vilka ämnen undervisar Du i? 

2. Hur länge har Du arbetet som lärare?  

3. Vad anser Du är en konflikt? 

4. Vilka olika sorters konflikter anser Du att det finns på er skola?  

5. Vad anser Du vara den vanligaste konflikten mellan elever och mellan elever och lärare? 

6. På vilket sätt arbetar Du med konflikthantering; 

    – förebyggande?  

    – ”när det händer”? 

    

 


