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Sammanfattning 
Syftet med studien är, att i mitt examensarbete som ingår i Yrkeslärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet, undersöka lärares uppfattningar om konflikter, konflikthantering, förebyggande av 
konflikter och kommunikation vid konflikter mellan lärare och elev. Orsaken till varför jag valde att 
granska just det området är att jag under min verksamhetsförlagda utbildning märkte att lärare ser 
och hanterar konflikter på olika sätt och genom att göra en undersökning ökar det också mitt eget 
kunnande när det gäller konflikter och konflikthantering. Som jag förstod på flera lärare under VFU-
perioden, riskerar just konflikter att ta tid och kraft från undervisningen.  

Som undersökningsmetod valde jag en kvalitativ undersökning fördelat på dels enskilda intervjuer 
och dels fokusgrupper. Jag valde också att enbart intervjua lärare på Kungsmadskolan i Växjö. 

Samtliga lärare i undersökningen var överens om att en konflikt handlade om att två eller flera inte 
var överens, men utvecklade det ytterligare till att också gälla konflikter på flera nivåer. Vid 
exempelvis betygsättning av elever, där eleven inte klarar ett godkänt i ett ämne, samtidigt finns krav 
från skolledningen att alla skall få ett G. Konflikter kan också handla om att inte hinna med att bygga 
relationer med alla elever, eller hur läraren misslyckas med att engagera eleven i sitt ämne.  

Flertalet av lärarna var överens om att konflikter var bäst att hantera så fort de uppstod, förutsatt att 
läraren blev varse att det fanns en konflikt. Lärarna i studien hanterade konflikten intrapersonellt som 
utgångspunkt i sin analys: ”vad är det för en slags konflikt, hur bör jag agera, kan jag vänta till efter 
lektionen eller ska jag ta det omgående.” Frågor som lärarna ställde till sig själva, innan han eller hon 
agerade, var vem är den här eleven, en utåtagerande eller tystlåten, familjeförhållanden, ligger efter i 
ämnet, nysvensk? Lärarna ansåg också att det var viktigt att låta alla komma till tals som berörs av 
konflikten. 

Genom att skapa fungerande relationer menar flertalet av lärarna i de enskilda intervjuerna och i 
fokusgrupperna att de förebygger konflikter. Magkänslan, eller intuitionen, är också något som tidigt 
ger en signal på att något inte står rätt till eller är på gång. Det menar lärarna och får stöd i Arne 
Maltén som menar att oro, irritation, huvudvärk, koncentrationssvårigheter eller passivitet kan vara 
orsaker till att konflikter är på uppåtgående. Fingertoppskänsla i vad konflikten eller problemet 
handlar om bör lärare ha, och ord som att lyssna, vara flexibel och dynamisk dyker upp hos lärarna i 
undersökningen (Maltén, 1998). 

Språket är en viktig del i kommunikationen vid konflikter och flera lärare vittnade om svårigheterna 
gällande elever med bland annat en icke svensk bakgrund. Eleverna går lätt miste om sammanhang 
och förankring i ämnet. Målsättningen att ha en fungerande relation och kommunikation med alla 
elever i klassen är svår att uppnå. Bara i en klass med 30 elever finns sinsemellan 435 relationer, och 
med tanke på hur komplex en kommunikationsprocess är där social- , fysisk och kulturell kontext 
vävs in är lärarens ansvar omfattande (Maltén, 1998). 



Conclusion 
The purpose of this study, which was part of my final exams during the Vocational Teachers training 
at Linnéuniversitetet, was to research teachers’ perceptions of conflict, conflict management, conflict 
prevention, and communication during conflict between teacher and student. The reason why I 
chose to examine this topic was that during my teaching practicum I observed that teachers perceived 
and managed conflicts in many different ways. By researching how other teachers dealt with this 
topic, I also gained knowledge to my own resources in how to deal with this subject. From my 
understanding, having listened to other teachers, dealing with conflicts impedes on time and effort in 
the classroom setting. 

I chose qualitative research methodology conducting individual interviews and using focus group 
discussions. I also elected to narrow down my study by interviewing teachers at Kungsmadskolan in 
Växjö only. 

The majority of the teachers interviewed concluded that conflicts not only revolved around two or 
more individuals in disagreement, but also concurred that conflicts occur at more than one level. For 
example, grading of a student where the student may not have met the criteria for a Pass in a subject, 
at the same time as there were pressure from an educational management level, that all students 
should achieve a Pass. Conflicts can also be around not having the time to build relationships with 
each student, as well as a teacher’s inability to engage a student in a particular subject. 

Most teachers were in agreement that most conflicts were best addressed as soon as they arose, as 
long as the teacher had been made aware of its existence.  The teachers that partook in this study 
dealt with conflict at an intrapersonal level as a point of reference; analysed the situation by asking 
questions such as: “What kind of conflict is this? How should I act? Can I deal with this after the 
lecture or should I deal with it right away?”. Questions that the teachers asked themselves before 
acting were: Who is this student? Is the student extrovert or introvert? Family circumstances? 
Lagging behind in the subject? Is Swedish their second language? Teachers also felt that it was 
important to let everyone affected by the conflict to have their say. 

By establishing ‘working’ relationships, most teachers in the individual interviews and in the focus 
groups, would prevent conflicts. Gut felling, or intuition, is something that would indicate at an early 
stage that something was awry or that something was about to happen. This, according to the 
teachers, which also is supported by Arne Maltén (1998), together with anxiety, irritation, headache, 
difficulties with concentration or passivity, could be a reason for why conflicts are on the increase. 
Teachers should have a highly developed sensitivity to what conflicts or problems would be about. 
Words such as listening, being flexible and dynamic was something that surfaced among the teachers 
in this research. 

Language is an important part when communicating during conflict and teachers noticed that 
students with non-Swedish background had great difficulties with this, as these students easily lost 
the context, as they were not sensitive to nuances.  The goal to create functional relationships and 
good communication with all students in class is difficult to achieve. For example, in a class of 30 
students there are approximately 435 different relationships, and given the complexity of the 
communication process where social, physical and cultural contexts are interwoven, the teachers 
responsibility is extensive (Maltén, 1998).  

 



Abstract 
Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares uppfattningar om konflikter, konflikthantering, 
förebyggande av konflikter och kommunikation vid konflikter. Förutom teori, har jag genomfört 
enskilda intervjuer och diskussioner i fokusgrupper. De flesta lärare har en samsyn och menar att 
konflikter handlar om att en eller flera är oense om något. Typiska konflikter handlar om betyg, 
lärarnas förändrade yrkesroll och mobiltelefoner på lektioner. Enligt min uppfattning ser det ut som 
om mobiltelefonen övertagit konflikthärden kepsen skapade för ett 10-tal år sedan och att dessa blir 
som symboler som ingår i en ständig utvecklingsprocess och ger utrymme för att möta och hantera 
konflikter på ett konstruktivt sätt. 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine college teachers’ perception, management, prevention and 
communication during conflict. Apart from the theory, I have undertaken interviews of participants 
and facilitated focus group discussions. Most teachers appear to share a common view; that conflict 
revolves around disagreement between individuals. Typically, conflicts are about school grades, 
teachers’ changed professional roles and the existence of cell phones during classes. In my opinion, it 
appears as if the conflict around cellphones in classrooms have taken on the same proportion of 
conflict as did the wearing of caps during class a decade ago. These conflicts symbolises the ongoing 
developmental process in creating the neutral space where conflicts can be addressed in a 
constructive way. 
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1. Introduktion 
”Även om jobbet blir tyngre, så ger det mer tillbaka till mig själv som lärare, och förhoppningsvis ger det mig en erfarenhet som jag kan ta med 

mig till nästa klass, nästa situation, nästa konflikt.” 

 (lärare Håkan om konflikter) 

I mitt examensarbete som ingår i Yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet har jag valt att 
undersöka hur lärare definierar konflikter, främst mellan lärare och elev, och på vilket sätt de 
hanterar, förebygger och kommunicerar konflikter. Orsaken till varför jag valde att granska just det 
här är att jag under min verksamhetsförlagda utbildning märkte att lärare ser och hanterar konflikter 
på olika sätt. Det väckte mitt intresse och eftersom jag snart är färdigutbildad lärare kommer jag med 
all säkerhet att möta konflikter och bli involverad i konflikter av olika slag inom skolan. Genom att 
göra en undersökning ökar det också mitt eget kunnande när det gäller konflikter och 
konflikthantering, och som jag förstod på flera lärare under VFU-perioden, riskerar just konflikter att 
ta tid och kraft från undervisningen.  

Den stereotypa bilden av en konflikt är att två personer står och skriker på varandra, eller slåss. Men 
konflikter rymmer så mycket mer, särskilt för lärare som har många skiftande relationer, exempelvis 
till elever, föräldrar, lärarkollegor, lärarlag, skolledningen, skolans organisation, samhället, lagar, 
styrdokument och läroplaner.  

Konflikter kan uppfattas på flera olika sätt. Som ett naturligt och positivt inslag i vardagen, eller som 
något negativt och som helst bör undvikas (Maltén, 1998 s.152). Vissa lärare menar att bakgrunden 
till att konflikter uppstår handlar om att kemin inte stämmer mellan individer, eller att 
personligheterna är för olika. Bristen på struktur och ordning kan skapa konflikter, eller bristen på 
initiativ. Konflikter kan också ske på olika nivåer, exempelvis inom en person, mellan två eller flera, i 
och mellan olika grupper, men även inom och mellan organisationer. Men också internationellt 
mellan länder där ytterligheten är krig.  

Det finns olika sätt som konflikter hanteras på, oftast räcker det med en direkt dialog mellan de 
inblandade, ibland krävs en medlare som lyfter fram de inblandades syn på den uppkomna konflikten 
och bakgrunden till den.  

För att kunna förebygga och kommunicera konfliktsituationer underlättar det om det finns regler och 
ramar som gäller. Sedan kan dessa i sin tur också skapa konflikter. Men målsättningen när en konflikt 
uppstått är att åstadkomma en dialog mellan de inblandade, för att på så sätt hitta en lösning.  
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för relevant litteratur om konflikter, konflikthantering, 
förebyggande av konflikter och kommunikation. Först redovisar jag vad styrdokumenten säger 
eftersom de påverkar all pedagogisk verksamhet inom skolan. Därefter försöker jag med hjälp av 
litteratur att spegla olika sätt att se på konflikter, konflikthantering, förebyggande och 
kommunikation. 

2.1 Styrdokument 

2.1.1 Lpf94 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” (Lpf94) 

I Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 redogörs för vilka normer och mål som gäller för 
skolan och eleverna. Främst är det de demokratiska värden som finns i samhället, men också 
människors okränkbarhet och respekt för individen (s.3). Det skall också råda en öppenhet för olika 
uppfattningar och personliga ställningstagande skall uppmuntras så länge det inte strider mot de 
grundläggande värdena i skollag och läroplan (s.4). Skolan skall motverka fördomar och främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Meningen är att skolan skall förbereda eleven på livet 
efter och utanför skolan (s.6). 

Enligt läroplanen ska också skolan arbeta med att utveckla elevernas sociala förmåga och sätt att 
kommunicera och att vid personligt ställningstagande ta hänsyn till etiska perspektiv (s.5). Riktlinjerna 
för norm och värden inom skolan är att alla som arbetar i skolan skall arbeta för att utveckla 
elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för andra människor också utanför den 
närmaste gruppen (s.12).  

2.1.2 Diskrimineringslagen SFS 2008:567 

Svensk författningssamling slår fast i den nya diskrimineringslagen som kom 1 januari 2009 att 
diskriminering ska motverkas gällande kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Tidigare 
var lagstiftningen mot diskriminering uppdelad på flera olika lagar och svårtolkat, samt att de gav 
olika skydd beroende på vilken lag det handlade om. Men sedan 2009 är allt samlat i en lag och 
förstärkts med två nya diskrimineringsgrunder; ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. 
Samtliga grunder gäller bland annat för all utbildningsverksamhet (SFS 2008:567, 1 kap. 1§). 

 2.1.3 Kungsmadskolan 

Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och skollagen (1985:1100) skall en likabehandlingsplan 
upprättas på skolorna och en sådan finns också på Kungsmadskolan. I den står att ingen elev på 
gymnasiet skall utsättas för kränkande behandling där samtliga diskrimineringsgrunder från SFS 
2008:567 finns samlat. Målen är också att tidigt upptäcka kränkande behandling och att ”det alltid 
finns ett team för stöd och hjälp om kränkningssituation uppstår”. I teamet ingår rektor, kurator och 
skolsköterska för det aktuella programmet. Riktlinjer finns för hur teamet skall arbeta och var både 
elever och lärare skall vända sig. Under hösten 2009 inleddes också ett arbete med att utbilda elever 
och lärare i SET, social och emotionell träning (http://www.kungsmadskolan.se). 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 
”En konflikt är en motsättning, strid eller tvist som kräver lösning”. 

(Nationalencylopedin, 2010) 

2.2.1 Konflikter 

Andreas de Klerk menar i boken Att hantera konflikter – i arbete och grupp, att konflikter är drivkrafter 
som ”förr eller senare möter en annan drivkraft.” I drivkraften finns olika intressen, viljor och 
känslor och när olikheterna möts uppstår kollisioner. När det gäller oss själva och våra egna intressen, 
har vi lättare för att kompromissa. Som om jag skall äta nu eller senare, byta däck på bilen idag eller 
vänta till nästa dag. Värre är det när andra människors intressen krockar med våra. De Klerk skiljer 
på intressekollisioner och viljekollisioner, och menar att intressen kan klargöras på ett förnuftigt sätt 
medan viljor sällan kan. Till det kommer också känslor, vilket gör att konflikten blir än mer 
komplicerad (de Klerk, 1993, s. 13-15). Det är också skillnad mellan person och sakfrågan i 
konflikter. Sakfrågan kan handla om en skolkande elev eftersom det krockar med skolans 
förväntningar på eleven, att elever skall gå på sina lektioner. Stannar eleven hemma på grund av 
sjukdom under exempelvis en längre tid, är det en konflikt i personfrågan, såvida eleven inte stannar 
hemma för att den är mobbad, för då är det en sakfråga (de Klerk, 1993, s.16). 

I Konflikthantering i skolan – den andra baskunskapen, skriver Roger Ellmin att det inte finns någon klar 
uppfattning om vad ordet konflikt står för. Alla konflikter är olika, spektret är stort och en konflikt 
kan vara erkänd eller förnekad, mer eller mindre känsloladdad och det kan handlar om mindre saker 
eller något med en allvarlig och betydelsefull bakgrund. Dessutom tolkar olika personer konflikter 
olika och beter sig också olika (Ellmin, s.10-11). Men han har formulerat ett sätt att definiera konflikt: 

”En konflikt existerar när oförenliga aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med en annan är en sådan som 
förhindrar, blockerar, stör eller skadar eller på annat sätt gör den andra aktiviteten mindre sannolik eller effektiv.” 

(Ellmin, 1985, s.34) 

Eftersom vi människor är sociala individer innebär det också att i möten med andra, ställs vi inför 
konflikter, särskilt i skolans värld, det menar Andrzej Szklarski i Forskning om lärares arbete i 
klassrummet. Men alla konflikter är inte problem, utan att det finns en skillnad mellan problem som 
har en bredare innebörd, och konflikter. Men en motsättning mellan två eller fler parter är en konflikt 
(Szklarski i Granström(red), 2007,s.51). Szklarski skiljer också på faktiska och inbillade konflikter, där 
det förra innebär verkliga motsättningar, medan det senare kan handla missförstånd eller 
feltolkningar. 

Jan Atle Andersen skriver i Skick och oskick på jobbet, att det inte är en slump vem vi kommer i konflikt 
med. En vanlig missuppfattning enligt honom är att konflikt uppstår för att vi är olika, när det 
egentligen är tvärtom. Vi provoceras mest när personer visar våra omedvetna och oönskade egna 
beteenden (Andersen, 2005, s.92-93). Oavsett om konflikten kan kallas för konstruktiv eller 
destruktiv fyller den en funktion menar de Klerk. En konflikt kan vara den slutgiltiga reaktionen när 
negativa och oacceptabla förhållanden pågått under en tid i exempelvis en skolklass. Genom att 
konflikten blottläggs öppnar det också för att driva fram en bättre situation (de Klerk, 1993, s 17-18).  

Arne Maltén utvecklar beskrivningen av en konflikt i boken Kommunikation och konflikthantering, med 
att det är en kollision mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig 
stil. Konflikter har olika betydelser för olika människor, för en del är konflikter något otäckt och 
negativt som man helst undviker, för andra människor är konflikter något naturligt vi dagligen 
handskas med, och vidare ses konflikter som en tillgång, något positivt som vitaliserar och skapar 
eftertanke och möjligheter (Maltén, 1998, s.145-152).  
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Olika konfliktnivåer  

Skolan speglar samhället när det handlar om konflikter. Där finns konflikter på alla nivåer och mellan 
olika grupper och individer samt på organisationsnivå. Läroplan, skolmiljö, skolans resurser är sådant 
som kan påverka om en konflikt uppstår, därför bör konflikthantering vara ett naturligt inslag i 
lärarnas arbete (Maltén,1998, s 153). Inom skolan förekommer tre olika former av konflikter. 
Konflikter inom människor: intrapersonell konflikt, mellan människor: interpersonell konflikt och på olika 
systemnivåer inom skolan: systemkonflikt (Ellmin, 2008, s.12). 

Individnivå 

En konflikt på individnivå innebär att den sker på ett intrapersonellt plan, att den uppstår och 
reflekteras inom människan (Gardner, 1994, s.221). Exempelvis en lojalitetskonflikt, den som 
uppstår hos en lärare som upplever inom sig dels olika förväntningar och krav från skolledningen, 
elever, föräldrar, men dels också andra krav och förväntningar från kollegor och fackförbund 
(Maltén, 1998, s.157-158). En liknande, ibland helt motstridig konflikt på individnivå, kan handla om 
en elev som är nära att vinna i kortspel, men tvingas bryta kortspelet när det ringer in från rasten. 
Eleven vill inte bryta men vill heller inte komma för sent till lektionen (Ellmin,2008, s.13). 

Gruppnivå 

Bakom gruppkonflikter finns ofta en maktfråga om vem som ska bestämma. Gruppkonflikter är 
interpersonella, det vill säga sociala där två eller flera personer ingår (Gardner, 1994, s.221). En 
gruppkonflikt kan enligt Maltén bero på missförstånd, där det brustit i kommunikationen, det kan 
också handla om sakkonflikter där det varit oklart vilka spelregler som gäller, eller hur ett arbete 
skall läggas upp och vad som är då är tillåtet och inte tillåtet. Rollkonflikter, där det är oklart vem 
som skall göra vad och det är otydliga revirgränser och när identitet, solidaritet och lojalitet ställs mot 
varandra. När intressen, behov, förväntningar och krav drar åt olika håll uppstår intressekonflikter. 
Som när en kommun vill riva ett gammalt hus för att ge plats för ett köpcenter uppstår olika 
intressekonflikter, mer förenklat att det finns de som vill bevara det gamla och de som vill ha nära till 
butikerna. Värde- och värderingskonflikter kan vara svårhanterliga eftersom kompromisslösningar 
sällan kan accepteras. Det kan handla om olika etiska och moraliska dilemman, motsatta politiska och 
ideologiska värderingar, eller olika uppfattningar kring människosyn eller kunskapssyn. Här kommer 
också synen på klädsel och värdering hos olika generationer in. Vidare inom konflikter på gruppnivå 
kan gruppen bli oense om hur man skall nå ett mål, vilka medel och vägar eller hur fort det skall gå, 
det kallas för strategikonflikter (Maltén, 1998, s.158-160). Jan Atle Andersen lägger till ytterligare en 
modell av gruppkonflikt, nämligen projektionskonflikter. Det kan förklaras med att i konfliktfyllda 
situationer projicerar vi omedvetet våra mörka sidor istället för att acceptera våra egna reaktioner, vi 
ser inte den andres goda sidor. Ju mindre självinsikt vi har desto större risk för projektion är 
det(Andersen, 2005, s.92). Björn Eriksson, m.fl. menar att en klass eller grupp kan drabbas av ”social 
smitta” vilket kan innebära att elever beter sig mer aggressivt om deras klasskamrater beter sig 
aggressiva, ett beteende som kan utvecklas eller avvecklas beroende på hur de bemöts av 
skolpersonalen. Saknas krafter att motverka gruppkonflikter, riskerar de smitta hela klassen (Eriksson 
m.fl., 2002, s39-41). 

Organisationsnivå 

Konflikter på organisationsnivå uppstår på grund av att samhällets eller organisationens idéer och 
mål inte uppfattas stå i överensstämmelse med verkligheten. Det föreligger alltså en oförenlighet 
mellan idé och verklighet. Ett exempel på systemkonflikter är inom skolans värld, att historiskt har 
skolan som institution tidigare varit hårt reglerad och skolledningen har haft till uppgift att se till att 
regler följs. Idag är skolan decentraliserad och beslut fattas så nära lärarna och skolledningen möjligt. 
Den enskilda skolan utformar själv hur mål och kursplaner skall genomföras. Personal som tidigare 
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arbetat under det förra systemet, riskerar ha svårt att frigöra sig från sin vana att följa 
myndighetsdirektiv, och nu tvingas själva att arbeta fram visioner och mål, det är en process som kan 
skapa konflikter. Strukturkonflikter uppstår inom skolan när fasta scheman försvårar flexibilitet i 
arbetet. Om några lärare vill pröva ett annorlunda arbetssätt, omöjliggörs det på grund av ett låst 
schema. Vidare riskerar lärare att hamna i lojalitetskonflikter, när skolan vill genomföra Europas 
bästa skola, samtidigt som kommunen skär ner i skolbudgeten. I situationer som denna tär det på 
lojaliteten hos lärarna. Lojalitetskonflikter kan också handla om etiska avvägningar inom religion, 
politik och kärlek (Maltén, 1998, 157-161). Andreas de Klerk tar också upp lojalitetskonflikter och 
menar att en sådan konflikt inte har med sakfrågan att göra utan hamnar på ett mer personlig och 
känslomässigt plan. Lojalitetskonflikter riskerar lärare ofta att hamna i, då läraren exempelvis måste ta 
hänsyn till både skolans och elevens bästa (de Klerk, 1993, s 184). En konflikt på organisationsnivå 
kan också handla om att skolledningen inte är det stöd som lärarna efterfrågar och önskar. Enligt 
Eriksson m.fl. är det viktigt att skolan är en motverkande kraft för elever med trasiga hemförhållande 
och därför måste det finnas tydliga gränser, regler och rutiner som reglerar och kan kanalisera 
beteenden som inte är önskvärda för att övergå till ett mer socialt accepterat sätt (Eriksson, m.fl. 
2002, s.41).  

Distinktioner 

Konflikter i skolan innefattar alla tre nivåer av konflikter som här beskrivits, och det kan vara svårt 
att dra gränsen för vilken konflikt det handlar om, de går in i varandra. Systemkonflikter kan övergå i 
inre konflikter och orsaka stress och oro och i sin tur påverka interaktionen med andra människor 
(Ellmin, 2008, s.16). Det finns dock en stor forskningsbrist på de olika sambanden mellan 
konfliktnivåerna inom skolan (Ellmin,2008, s.17).  

Enligt Ellmin finns det två grundhypoteser när det gäller utgångspunkten i konflikter som skiljer sig 
diametralt. Den ena utgångspunkten är vilka sociala förutsättningar (kunnande, motivation, attityder, 
värderingar) som finns och då handlar det om individ och gruppnivå. Den andra utgångspunkten är 
vilka organisatoriska eller samhälliga förutsättningar (planer, resurser, regler och arbetssätt) som finns 
(Ellmin,2008, s.15). I boken Skolan – en arena för mobbning menar författarna att storleken på skolan 
eller klassen inte har någon betydelse för uppkomsten av konflikter som exempelvis mobbning. 
Däremot finns en brist på ansvar och handlingskraft hos lärarna som sällan griper in och tar 
konflikter i samband med exempelvis mobbning (Eriksson m.fl., 2002, s.14, 91).  

2.2.2 Konflikthantering 

Första prioritering vid konflikthantering är att lösa sakfrågan. Även för de inblandade är det 
nödvändigt att skilja mellan person- och sakfråga (De Klerk, 1993, s 17). Det gäller för 
”konfliktlösaren” att bestämma tid och en ostörd plats med de personer som är involverade i 
konflikten. Den som tagit på sig att lösa konflikten, måste vara beredd på att få mothugg, eftersom de 
inblandade personerna kanske har en annan åsikt om vad konflikten handlar om. Viktigt att det blir 
så konkret som möjligt och att hålla bakomliggande orsak som en öppen fråga och inte peka ut 
någon, trots att man vet vem som ligger bakom. Alla ska komma till tals, men lika viktigt är att alla 
lyssnar. Ibland krävs konfrontation för att hantera en konflikt, där istället för en öppen fråga, rikta 
kritik eller anklagelse mot de berörda. Vi är alla olika och därför beskrivs också en konflikt olika av de 
inblandade, en del är rationella medan andra beskriver känslor. Men i och med att alla får yttra sig 
släpper ofta spänningarna, som är ett första steg mot att lösa konflikten. ”Konfliktlösaren” 
sammanfattar därefter problemet för de berörda. Det kan ta tid, beroende på hur stor gruppen är 
som är inbegripen i konflikten, men ibland kan det räcka med en problemformulering. Avslutningen 
är viktig, helst skall ett uppföljningsmöte genomföras. Bra är om konflikten övergår till en diskussion, 
det innebär att de inblandade är intresserade av att lyssna och bli lyssnade till utan att tvinga någon till 
underkastelse eller anpassning, något som man kallar konstruktiva samtal (de Klerk, 1993,s. 98-106). 
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Jan Atle Andersen menar att det är viktigt att vända sig till de inblandade och säga ”du” istället för 
”han/hon”, det handlar till stor del om respekt för den andre individen (Andersen,2005, s. 116-117). 

Marshall Rosenberg, som utvecklat modellen Nonviolent Communication, NVC, visar på en modell i 
konflikthantering genom att först observera neutralt det som hänt, därefter känna efter vilka känslor 
som händelsen sätter igång. Känslorna i sin tur triggar igång behov, värderingar, önskningar som vi 
har, och slutligen ställer vi frågan: Hur vi skulle vilja ha det (Rosenberg, 2003, s.22)? Exempelvis 
”Roger, när du håller på att sms:a under lektionen, känner jag mig irriterad för jag har ett behov av större 
ordning här i klassrummet, vill du lägga ner mobilen i din väska eller här i lådan?” Meningen är att 
undvika att generalisera och ha ett statiskt språk. Fokus läggs på observationer som ”Lisa har inte 
städat sitt rum på tre månader” och inte säga ”Lisa är lat”(Rosenberg, 2003.s. 43).  

Andrzej Szklarski menar att den viktigaste strategin för skolan att arbeta med konfliktlösning, är att 
lära eleverna att hantera sin ilska. Aggressiva beteenden i provocerande situationer riskerar förstöra 
mycket för andra och dem själva. Läraren har ansvaret för att lära eleverna konflikthantering och att 
det sker på ett naturligt och fredligt sätt.(Szklarski i Granström (red), 2007,s.58-61). Han hävdar 
också att konflikten kräver en diagnos som grund för att den skall lösas. Utan diagnos, alternativ 
analys, riskerar konflikten att felbedömas och fel åtgärder genomföras (Szklarski i Granström(red), 
2007, s.52). Bristen på diagnos i konfliktsituationer är vardagen för många lärare. På grund av 
tidsbrist och en ansträngd arbetssituation hinner de inte kartlägga konflikten, men också att det 
saknas kompetens att hantera konflikter. En kunskap som många lärare och lärarstudenter efterfrågar 
(Szklarski i Granström(red), 2007, s.53). Det som avgörs vid en diagnos är om det verkligen är en 
konflikt eller om det är ett annat problem (Szklarski i Granström(red), 2007,s52). Det är viktigt att 
alla kommer till tals när en konflikt skall analyseras, inte minst de tystlåtna, och att få tala till punkt. 
När en konflikt skall analyseras bör bland annat dessa frågor ställas (Ellmin, 2008, s129) 
(Maltén,1998) (de Klerk, 1993, s.98-121) (Szklarski i Granström(red),2007, s.52): 

1. Vad är det för slags konflikt, vilka är personens/personernas verkliga situation och behov? 

2. Vad ligger bakom och hur har man hittills hanterat den, hur mycket kan man förklara utifrån 
faktorer gällande individen, gruppen, organisationen respektive situationen? 

3. På vilket sätt och hur länge har konflikten pågått och utvecklats, hur samspelar individen, 
gruppen, organisationen i olika situationer? Hur löser man den på ett positivt sätt? 

4. Hur påverkas parterna i konflikten, hur mycket av konflikten går att påverka gällande individ, 
grupp och organisation och vad hamnar utanför? 

Som lärare gäller det att vara öppen för signaler i klassen för att upptäcka konflikter. Som när 
enskilda elever inte mår bra, ont i huvudet eller är illamående, är okoncentrerade och splittrade. Vad 
handlar det om, inom eleven själv, klassen, grupptryck, mobbning? Har eleven svårt att hänga med, 
att förstå eller läsa (Maltén, 1998, s.149)? För att konflikthantering ska bli konstruktiv finns vissa 
principer (Szklarski i Granström(red), 2007, s.55-56): 

1. Ha en attityd, gällande individ, grupp och organisation, där man öppet kan diskutera. 

2. Vara saklig, gällande individ, grupp och organisation, där personangrepp och kränkande 
behandling är eliminerade. 

3. Stödja relationen och måna om att upprätthålla en god relation gällande individ, grupp och 
organisation.  

4. Samarbete inom individ, grupp och organisation, för en bra lösning i sakfrågan. 

 

Om konflikten har pågått under en längre tid, finns risken att konflikten ”saknas” när den väl har 
lösts. Konflikten har tagit stort utrymme och därmed är utrymmet tomt efteråt och risken finns att en 
ny konflikt seglar upp, något som parterna måste vara observanta och medvetna om (Andersen, 
s.148).  
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Enligt de Klerk är konflikten alltid konstruktiv oavsett hur den hanteras, när man försöker lösa en 
konflikt innebär det inte bara att man blir av med det obehagliga, utan att det skapar en personlig 
utveckling som kanske är konfliktens mest stimulerande funktion. (de Klerk, 1993, s205). 
Juul&Jensen stryker under betydelsen av handledning och kollegial reflektion vid problematiska 
relationer som konflikter är. Dessutom tycker författarna att lärarna skall dra nytta av den resurs som 
eleverna själva är men som används alltför sällan. Istället för att vända sig till en sekundär relation, 
som kurator, arbetslag och specialister är. Genom att öppet, personligt och på ett ansvarsfullt sätt 
samtala direkt med eleven finns många möjligheter (Juul&Jensen, 2009, s. 157).  

Brister i konflikthantering 

Vissa personer föredrar att dra ett streck över det som varit och så gå vidare, men de Klerk menar att 
förr eller senare åter hamnar i en liknande konflikt om man inte förstått mekanismerna bakom 
konflikten. (de Klerk, 1993, s97-113). Arne Maltén är av samma åsikt och menar att ”lösningar” där 
man lagt locket på leder inte till insikt om konfliktens verkliga orsak för de inblandade (Maltén, 1998, 
s.146). Vi gör ofta fel vid konflikter när vi vägrar se eller bagatelliserar problemet, då vi utser en 
syndabock, eller när vi gör oss beroende av ledaren som får ta över när vi själva misslyckats (Maltén, 
1998, s.146). Szklarski menar att om man undviker att hantera konflikten riskerar negativ energi att 
spridas och destruktivt påverka övriga inblandade. Enligt honom skall man som lärare också undvika 
att handla slentrianmässigt, som att tvinga elever att be om ursäkt utan att djupare bearbetning av 
konflikten genomförts, det här resulterar i att eleven inte känner sig ångerfull och att hon eller han 
dessutom blir irriterad på läraren (Szklarski i Granström(red), 2007,s.54-62). 

2.2.3 Förebygga konflikter 

Dålig stämning, oro, irritation, trötthet, koncentrationssvårigheter, enskilda elever som inte mår bra, 
klagar på huvudvärk eller illamående och passivitet kan alla vara signaler på att en konfliktprocess är 
på uppåtgående menar Arne Maltén i sin bok Kommunikation och konflikthantering. Det gäller då i 
förebyggande syfta att undersöka vad signalerna står för, var ligger problemet? Fingertoppskänsla och 
långa känselspröt är något som en lärare bör ha i dessa situationer (Maltén, 2008, s.147-149). Hur 
samspelet mellan exempelvis en lärare och elev fungerar är av stor betydelse för ett förebyggande av 
konflikter och skapandet av relationer. Juul&Jensen skriver i boken Relationskompetens i pedagogernas 
värld att en utmaning för många lärare är att skapa en bra och utvecklande relation särskilt till elever 
som uppfattas som stökiga och dessutom har en problematisk tillvaro utanför skolan. Lärare vill ofta 
hjälpa dessa barn vidare, att utvecklas socialt, personligt eller intellektuellt. Det spelar inte någon roll 
enligt Juul&Jensen om motivet är att skapa lugn i klassen, minska konflikterna eller göra det för 
elevens skull, för det arbetet är dömt att misslyckas eftersom läraren ändrar sitt beteende endast i 
syfte att ändra elevens. Förklaringen är att eleven då blir ett objekt i relationen, och upplever att den 
inte har möjlighet till att utvecklas utifrån sig själv utan det är omgivningen som ställer krav på att 
eleven skall ändra sig. Det här är svårt att hantera för läraren, där krav ställs på läraren att göra något 
för att förändra situationen med den stökiga eleven. Men läraren måste se om hon eller han kan 
ändra sitt eget beteende så att det överensstämmer med sin egen yrkespersonliga integritet som 
värderingar, begränsningar, styrka och potential (Juul&Jensen, 2009, s. 156-157).  
 

”Konsten är att den vuxne ändrar sin del av relationen av hänsyn till sig själv, först då skapas det möjligheter för barnet att 
få nya upplevelser och ny tillit. Den vuxnes yrkespersonliga utveckling är det som gör barnets nödvändiga utveckling 
möjlig.” (Juul&Jensen, 2009) 

 

 Juul&Jensen skriver vidare i boken Relationskompetens i pedagogernas värld att det också är uteslutande 
den vuxnes ansvar att samspelet fungerar när det handlar om barn. Om en lärare misslyckas i sitt 
ledarskap och blir defensiv händer enligt författarna tre saker:  

 



 

 

8 

1. Lärarna förlorar överblick och initiativ, vilket resulterar i att det uppstår en kamp om att 
vinna mellan läraren och eleven (eleverna) och det samarbetet är obefintligt. 

2. Eleverna blir otrygga och förlorar tilliten till läraren som ledare. 

3. Både läraren och eleverna tappar tilltron till sig själva. 

Det här pekar olyckligtvis ut läraren som otillräcklig, psykiskt svag eller problematisk och ofta tvingas 
söka stöd och hjälp utanför arbetsplatsen (Juul&Jensen, 2009, s.24,106).  

Monica Westblad-Dicks menar i sin bok Hantera livet i skolan att läraryrket har förändrats de senaste 
åren, från att ha varit ett ensamt yrke till att samarbete i ett arbetslag. Enligt henne är det en positiv 
utveckling, däremot är hon kritisk till att det fortfarande råder en stor brist på personalvård inom 
skolan. Satsningen inom skolan har främst gällt elevvård men så länge det inte satsas på personalvård 
är det ”att kasta pengarna i sjön” menar hon. För ett gott inlärningsklimat för elever krävs att lärarna 
mår bra. Ett sätt att förebygga konflikter och skapa bra relationer är att lärarna får stöd från 
skolledningen genom regelbunden personlig handledning av exempelvis en specialpedagog. Med 
hjälp av specialpedagog minskas risken att stelna i lärarrollen, dessutom får läraren verktyg att arbeta 
med i förebyggande syfte mot konflikter (Westblad-Dicks, 2000, s.124-129). 

Hans Birnik vill att läraryrket utvecklas där större fokus läggs på relationer i skolan. Han menar att 
skolkulturen och lärartraditionen är mer inriktad på att diskutera metoder och planering av 
undervisning, istället för att fokusera på interpersonella relationer. När lärarrollen förändrats, där 
lärarens uppgifter blivit fler och han eller hon tvingas hantera olika roller som psykolog, förälder och 
kurator, ska lärarna utbildas och få kunskap i hur man bemöter en medmänniska och hur relationer 
skapas och bearbetas. Birnik menar att en utbildning i interpersonella relationer ska ingå i 
lärarutbildningen (Birnik, 1999, s. 122-123). Även Thedrick Pigford föredrar i artikeln “Improving 
Teacher-Student Relationships: What's Up with That?” att bygga relationer mellan lärare och elev (Pigford, 
2001). 
”My experiences, however, led me to believe that teachers must first recognize the importance of positive teacher-student 
relationships, then develop definitive strategies to make that relationship happen.” (Pigford,2001) 

Han menar att läraren måste skapa positive relationer med eleven för att få ett klassrumsklimat som 
gynnar lärandet. 
”I made it a practice to make many more positive statements than negative statements. I planned opportunities to engage 
my students in personal conversations every class period, to make them realize that I truly cared about them as individuals. 
Those were guiding principles that I practiced every day. ” (Pigford,2001) 

Det ställer också krav på läraren och dennes självkännedom, och att utifrån det skapa ett bra 
undervisningsklimat. 
”Teachers must first understand themselves and then, based on their strengths and weaknesses, plan teaching strategies they 
feel comfortable executing.” ( Pigford,2001). 
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2.2.4 Kommunikation 

Det verbala språket är en nyckelfunktion för att kommunicera vid konflikter, och då gäller det också 
att få de ”tysta” att tala. Dialogen är början till en lösning på en konflikt, eftersom alla inblandade 
istället för att diskutera konflikten, är mer intresserade av att förstå och bli förstådda. Det här är 
första steget mot ett samarbete och att få bort de motsättningarna som funnits (de Klerk, 1993,s.113). 
Arne Maltén anser att nyckelfunktionen är återkopplingar när man kommunicerar (Fig.1). Genom 
återkoppling får den som talar, sändaren, svar på om den som lyssnar, mottagaren, har uppfattat saken 
rätt genom feedback. Kroppsspråk, känslouttryck och orden måste vara kongruenta (överensstämma) 
för att kommunikationen skall fungera. Kodning, avkodning, kanalval och feedback sker varje gång 
vid kommunikation och alltid olika beroende på var det sker (Maltén, 1998,s. 15-16). 
Kommunikation kompliceras av att det som sägs tolkas av mottagaren.  

 

  

 

 Kodning Tolkning 

 

 
     BUDSKAP 

 

 
Sändare Mottagare 

 
                  Feedback 

 

 
            Kontext 

 

Fig. 1 Kommunikationsproscessen i kontextuellt sammanhang enligt Maltén. 

Det är viktigt att tänka på att all kommunikation sker i en kontext (ett sammanhang) som kan speglas 
i tre olika områden (Fig.2). Den fysiska kontexten, påverkas om kommunikationen sker i ett stökigt 
klassrum eller i ett avskilt rum, vilken tid, plats och vad sker runt omkring. I den social/emotionella 
kontexten påverkas kommunikationen av hur atmosfären är, rollfördelning, försvarsmekanismer, 
makt- och statuspositioner och beroende på vilka som ingår i sammanhanget, till exempel en middag 
med familjen, ett möte med chefen eller att umgås med vänner. Den tredje kontexten handlar om den 
kulturella kontexten, med det menas tros- och livsfrågor, skiftande värderingar och skillnader beroende 
på bakgrund, ursprung och uppväxt (Fig.2).   

 

 

 

 



 

 

10 

 

              Fysisk  
 

 

 

 

 
Sammanhang  

  
   Social/emotionell Kulturell 

 

 

Fig.2  

Risk uppstår när det finns flera mottagare, som i exempelvis en skolklass, att alla uppfattar det som 
sägs olika, dessutom kanske några inte alls uppfattar vad som sägs utan istället tittar på 
kroppsspråket, utseendet och tonfallet (Andersen, 2005, s.107). Det är lätt att hamna fel när en 
uttrycker sina tankar och den andre svarar med känslor (Maltén, 1998, s.15). I en skolklass med 30 
elever påverkas uppkomsten av konflikter när de sinsemellan har 435 relationer till varandra (Ellmin, 
2008,s.142-143). Vid konflikter ges, enligt Jan Atle Andersen, lätt utrymme för dem som har lätt att 
utryckas sig verbalt och det är därför sällan problem med dessa personer. Däremot kan det vara 
problemartat med de tysta. När de verbala uttrycker sig ges möjlighet att läsa av om personen förstått 
vad konflikten handlar om. Däremot riskerar den tysta personen att missuppfatta det som hänt 
(Andersen, 2005,s.114). Maltén skriver vidare att vare sig vi vill eller inte så kommunicerar vi, även 
om vi förblir tysta (Maltén, 1998, s.37).  

Sara Högdin skriver i sin rapport att konflikter och en konstruktiv dialog i skolan, där det ständigt 
pågår en interaktion mellan etniska, religiösa eller kulturella värderingar och normer och konflikter 
uppstår mellan vitt skilda värde - och normsystem, gynnar  miljön för social och kulturell utveckling 
och i ett vidare perspektiv också kan utveckla och skapa förändring inom skolsystemet (Högdin, 2007 
s.110). 

Jan Atle Andersen är kritisk till att bedömningen av kroppsspråket värderas så högt. 
”Tolkningen av kroppsspråket har utvecklat sig till vulgärpsykologi av den allra värsta sorten.” (Andersen, 
2005) 

I litteraturen och på kurser förklaras vad gester och rörelser hos personer står för, därmed öppnas 
möjligheten att manipulera menar Andersen. När en person vet vad en viss rörelse står för, används 
den för att få en beräknad tolkning av situationen. Uttryck som att man känner att någon är sur, det 
ligger i luften eller pyr under ytan är till sist kanske bara fantasier. Men kroppsspråket kan användas 
för att få en person att tolka sig själv (Andersen, 2005, s.102). 
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3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här studien är att undersöka hur gymnasielärare definierar konflikter mellan 
elev/lärare och hur de väljer att hantera konflikter, och på vilket sätt de förebygger konflikter och 
kommunicerar i konfliktsammanhang. Finns det en gemensam syn eller är det upp till varje lärare? 
Och finns det någon gällande praxis för lärarna inom området till olika teorier om konflikt och 
konflikthantering. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på olika skolor har jag märkt att lärare hanterar konflikter 
olika. Genom undersökningen vill jag ta reda på om det finns ett sätt som är mer gängse än andra, 
men framför allt hur gymnasielärare ser på konflikter, hur de hanterar, förebygger och kommunicerar 
konflikter. Under min verksamhetsförlagda utbildning fick jag studera lärares sätt att hantera 
konflikter. En del tog tag i problemet direkt, antingen genom att säga till hela eller delar av gruppen, 
ibland med en individ. Medan andra lärare bad eleverna sluta, utan konsekvens eller uppföljning. 
Handlar de utifrån sin egen värdegrund när konflikter uppstår eller finns det särskilda ramar och en 
gemensam syn på skolan som de skall följa eller har de gett upp? Skiljer det sig mellan erfarna och 
oerfarna lärare? Hur ser strategierna ut, finns det ett mönster, eller handlar alla utifrån sitt eget 
huvud? Kan lärare på ett tidigt stadium hantera och förebygga konflikter? Hur beskriver teorierna 
konflikter, konflikthantering, hur konflikter förebyggs och på vilket sätt konflikter kan 
kommuniceras? 

 
• Hur skildrar och definierar gymnasielärare en konflikt? 
• Hur beskriver gymnasielärare att de hanterar konflikter med/mellan elever, vilka tekniker 

används?  
• Hur förebygger lärare uppkomsten av konflikter? 
• Hur redogör gymnasielärare att de kommunicerar vid konflikter? 

3.1 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till enbart gymnasielärare och koncentrera den till en 
gymnasieskola, där delar av min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, var förlagd.  
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4. Metod 
För att besvara mina forskningsfrågor väljer jag att arbeta kvalitativt, vilket innebär att 
undersökningen som jag genomfört av hur lärare definierar, hanterar, förebygger och kommunicerar 
vid konflikter, baserar sig på dels enskilda intervjuer och dels på fokusgruppsintervjuer för att få fram 
empiriskt material. Orsaken till valda undersökningsmetoder är att jag vill få fram ett nyansrikt och 
relativt detaljerat material för att kunna jämföra olika lärares syn och erfarenheter gällande konflikter. 
Genom att både ha enskilda intervjuer och fokusgrupper ges möjlighet att jämföra resultatet från 
respondenterna i de olika intervjumodellerna. Fördelen med fokusgrupper är de kan ge upphov till 
diskussioner mellan lärare som jag inte hade kunnat förutse (Wibeck, 2000).   

Kvalitativa intervjuer ger oftast utrymme för respondenten att svara öppet med egna ord. Meningen 
med en kvalitativ undersökningsmetod är att upptäcka den intervjuades uppfattning och syn på de 
frågor som ställs inom ett område, man sätter fokus på ”mjuka” värden, där man försöker tolka och 
förstå upplevelser och se bakomliggande orsaker till skillnad mot kvantitativ undersökning, där fokus 
ligger på bearbetning av datainsamling och statistik (Patel&Davidson, 2003, s.14). I denna metod 
påverkar den som intervjuar och respondenten varandra under samtalet, och målsättningen för 
intervjuaren är att respondenten skall kunna resonera på ett meningsfullt och sammanhängande sätt 
om ämnet. Den vetenskapliga forskningsansatsen som ligger till grund för min kvalitativa 
undersökning är den hermeneutiska forskningsansatsen. Där tolkning görs av exempelvis människors 
handlingar, språk och avsikter. I och med den hermeneutiska inriktningen läggs fokus på att som 
intervjuare skapa medkänsla för respondenten för att få en djupare förståelse om den värld personen 
lever i (Patel&Davidsson, 2003,s.81). Genom en kvalitativ empirisk studie kan frågor som:”vad 
betyder det här, vad är typiskt, hur kan vi förstå det här?” ställas (Carlström&Carlström-Hagman, 
2006. s.132). Den kvalitativa undersökningen har sina rötter i den fenomenologiska traditionen. 
Dessutom har jag studerat relevant litteratur inom konflikt- och kommunikationsområdet. 

4.1 Tillvägagångssätt 

 I min empiriska undersökning har jag valt en kvalitativ metod för att studera hur lärare uppfattar och 
definierar konflikter, hur de hanterar dessa och hur konflikter kommuniceras. En kvalitativ 
undersökning genererar ofta ett omfattande textmaterial som skall bearbetas. I mitt fall handlar det 
om sammanlagt sex timmars bandat intervjumaterial som jag transkriberat (Patel&Davidson, 2003, 
s.119). 

I min kvalitativa undersökning av gymnasielärares definition av konflikter och hur de hanterar och 
kommunicerar konflikter finns behov av ett stort underlag för att kunna jämföra uppfattningar och 
beteenden. Därför har jag valt att genomfört två olika undersökningsmetoder, dels enskilda intervjuer 
och dels fokusgrupper. Genom enskilda intervjuer får jag djupet och genom fokusgrupper bredden, 
och dessutom finns möjligheten till att få ett relevant material och se skiftningar i resultatet (Wibeck, 
2000, s.39). 

Enskilda intervjuer 

För att besvara mina frågor har jag i min undersökning först genomfört tre enskilda intervjuer. 
Intervjuerna är kvalitativa och ostrukturerade genom att frågorna är öppna och endast frågeområdet 
är bestämt på förhand, även kallad halv-(semi-)strukturerad intervju (Carlström&Carlström-Hagman, 
2006, s.189). Till min hjälp vid den strukturerade intervjun har jag haft en frågeguide med 
delområden inom konflikter, konflikthantering, förebyggande och kommunikation nedskriva (bilaga 
2). Jämfört med en strukturerad intervju, där förarbetet är mer omfattande, kräver den ostrukturerade 
intervjun mer efterarbete genom tolkning och bearbetning (Carlström&Carlström-Hagman,2006,  
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s.190-191). Vid intervjuer är det viktigt att förbereda respondenten inför mötet genom att via 
exempelvis brev redogöra för plats och tid, hur mötet går till, att uppgifterna är konfidentiella och 
förklara vilket frågeområde som skall behandlas. Fördelen är att om respondenten känner sig trygg 
och avslappnad har han/hon lättare att fokusera på intervjun. Klädsel, ordval (anpassa språket efter 
respondentens kulturbakgrund, arbetare, barn osv.), struktur vid själva mötet, samt möjligheten att få 
sitta ostört bör vara noggrant planerat så att inte det tar kraft från intervjun.Under själva intervjun 
krävs total uppmärksamhet på respondenten så att följdfrågor kan ställas. Om inte respondenten 
informerats om samtyckeskravet eller vad uppgifterna kommer att användas till rekommenderas att 
det görs före intervjun Carlström&Carlström-Hagman, s.187-192). Syftet bör klargöras för 
respondenten och på vilket sätt han eller hon kommer att bidra till undersökningen 
(Patel&Davidsson, 2003, s.70-71). Avslutningen är ofta den som respondenten kommer ihåg, 
bekräfta därför intervjupersonen genom att visa på betydelsen av den gjorda intervjun 
Carlström&Carlström-Hagman, 2006, s.193). Den kvalitativa intervjun kan ge en nyanserad bild av 
lärarnas sätt att definiera, hantera och kommunicera konflikter och lyfta fram särskilda fakta som 
tidigare inte redovisats (Patel&Davidsson, 2003, s.80).  

Fokusgrupp 

Vidare i empirin har jag valt fokusgrupper som undersökningsmetod. Fokusgrupper används för att 
studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar (Wibeck, 2000, s.21). 
Konkret handlar undersökningsmetoden om att rekrytera folk till grupperna, utarbeta en frågeguide 
och material som inspirerar gruppmedlemmarna att diskutera, spela in diskussionerna, skriva ut och 
därefter analysera materialet (Wibeck, 2000, s. 10). Undersökningsmetoden har samma modell som 
de enskilda intervjuerna, således ostrukturerad. Målet är att gruppmedlemmarna så mycket som 
möjligt ska diskutera sinsemellan och lämna moderatorn utanför. På så sätt kan interaktionen och hur 
gruppmedlemmarna argumentera studeras och ge plats för spontana kommentarer. Hur stor del av 
materialet som kan användas beror på hur benägna deltagarna är på att dela med sig av sina 
erfarenheter i gruppen, därför ställs det också krav på mig som moderator att skapa ett gynnsamt 
klimat. Nackdelen med ostrukturerad fokusgruppintervju är att materialet riskerar att bli 
svårbearbetat och att vissa frågor inte hinns med (Wibeck, 2000, s.46). Tre fokusgrupper krävs för att 
genomföra studien på ett tillfredsställande sätt, med minst fyra men inte fler än sex personer i varje 
grupp (Wibeck, 2000, s. 49-50). De medverkande i fokusgruppen ska, precis som de enskilda 
intervjuerna, informeras om vad uppgifterna kommer att användas till och att materialet är 
konfidentiellt (Carlström&Carlström-Hagman, 2006, s.187-192). Syftet bör klargöras för 
respondenten och på vilket sätt han eller hon kommer att bidra till undersökningen (Patel& 
Davidsson, 2003, s.70-71). En intervjuguide (bilaga 3) upprättas före sammankomsten och för att få 
en givande diskussion kan ett stimulusmaterial användas, så som bilder, artiklar, videofilm och annat 
som har anknytning till ämnet och som visas under fokusgruppintervjun(Wibeck, 2000, s.66).  

Litteratur 

Jag har dessutom studerat relevant litteratur inom området för konflikter, konflikthantering och 
kommunikation, samt litteratur om undersökningsmetoder. Tillsammans med handledaren har en 
förteckning över litteratur som är relevant för undersökningen skapats. Jag har också sökt uppsatser 
på Internet som handlar om konfliktforskning inom skolan för att få tips på litteratur. Via Internet 
har jag också hittat några rapporter och avhandlingar, där jag valt att ta med Sara Högdins rapport i 
socialt arbetet, Utbildning på (o)lika villkor. Linnéuniversitetets personal har också varit hjälpsam i 
sökandet efter litteratur, främst den internationella, där jag valt att ta med Thedrick Pigfords artikel 
“Improving Teacher-Student Relationships: What's Up with That?”(Pigford, 2001). 
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Film 

Ett av de stimulusmaterial (bilaga 3) jag valt till fokusgrupperna är två sekvenser ur 
dokumentärfilmen Vikarien (Blanck, Palmgren, 2006). Filmen handlar om den unge ambitiöse läraren 
Max Wejstorp på Hallonbergskolan, där kaos råder under varje lektion. Det är hög ljudnivå i 
klassrummet, elever lyssnar inte, kastar saker, gör inte uppgifterna, helt enkelt ignorerar honom helt. 
Han får inte stöd ifrån skolledningen eftersom rektorn sällan är på sin plats. Till sist blir det 
outhärdligt och Max ber sin gamle magister, den nu 73-årige Folke Silvén från Lund, att hjälpa 
honom. Folke är en lärare av den gamla modellen av undervisning, således sträng och slår med 
pekpinnen i katedern för att få tyst i klassen. I de två sekvenserna på några minuter, får fokusgruppen 
dels följa Max under en kaotisk lektion och dels Folke där eleverna står upp och hälsar och där han 
ryter i och slår med pekpinnen i bordet när de inte är tysta (Blanck&Palmgren, 2006). 

Kungsmadskolan 

Kungsmadskolan är en av tre kommunala gymnasieskolor i Växjö, och den av skolorna som har flest 
praktiska program som exempelvis frisör-, bygg- och medieprogrammet. Skolan har omkring 1800 
elever och 180 anställd skolpersonal. Förutom de tre kommunala gymnasieskolor, finns också ett 
antal privata gymnasieskolor med olika inriktningar. Växjö stad har drygt 60 000 invånare, i 
kommunen finns drygt 80 000. Flera av eleverna som läser på Kungsmadskolan kommer från 
samhällen och kommunerna runt Växjö. 

  

4.2 Genomförande av undersökning 

Den population som ingår i undersökningen är samtliga gymnasielärare och arbetar på samma 
gymnasieskola. Eftersom jag själv inte arbetar på den aktuella skolan, utan var tillfälligt där genom 
min verksamhetsförlagde utbildning, VFU, kände inte personalen till mig. Därför beslutade jag mig 
för att skicka ut ett meddelande via e-post (bilaga 1) till samtliga 200 lärare på skolan, där jag 
presenterade mig och förklarade min undersökning och att jag behövde få frivilliga att ställa upp. Det 
gällde framför allt personer till fokusgrupperna. Till de enskilda intervjuerna fick jag hjälp av min 
VFU-lärare att rekrytera respondenter. Det visade sig att vara ganska svårt att få ihop grupperna. 
Endast en lärare svarade via e-post. Därför fick min VFU-lärare arbeta extra med att hjälpa mig att få 
ihop grupperna, samtidigt som jag sökte upp lärare spontant och slumpvis för att delta. Den sista 
gruppen sattes samman genom att jag frågade en lärare under ett seminarium om hon kunde ställa 
upp nästa dag, vilket hon kunde. Resultatet blev tre individuella intervjuer och tre fokusgrupper med 
fem i varje grupp. Ur könsperspektiv låg tyngden på kvinnlig medverkan, av totalt 18 personer var 11 
kvinnor och 7män. Könen var fördelade i de enskilda intervjuerna på 2 män och 1 kvinna. I 
fokusgrupperna var det 5 män och 10 kvinnor totalt. Det var en blandning av äldre och yngre lärare 
(20-årsåldern till 65), erfarna lärare och nyutbildade (någon hade jobbat några år medan andra i 30 år). 
De flesta hade arbetat mellan 5-30 år inom yrket, endast 2-3 lärare var relativt oerfarna i min 
undersökning. 

Vid urval i kvalitativa undersökningar avses att få så stor variation som möjligt i svaren. Vid min 
problemformuleringen krävdes många ”röster” för att kunna jämföra och få ett nyanserat material 
(Carlström&Carlström-Hagman, 2006, s.295), och därför i min kvalitativa undersökningen är det 
primära att skaffa sig ett material som ger så omfattande information som möjligt inom 
undersökningsområdet.  
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Enskilda intervjuer 

För att besvara mina frågor har jag i min undersökning först genomfört tre enskilda intervjuer med 
gymnasielärare. Jag har valt att kalla dem Anna, Stig och Håkan. Samtliga intervjuer spelades in på 
band via en diktafon. Därefter har transkriberat intervjuerna till text eftersom det underlättar 
bearbetningen av materialet (Patel&Davidson, 2003, s.119). 

Före de enskilda intervjuerna informerade (se bilaga) jag övergripande både muntligt och via e-post 
respektive lärare om vad min undersökning skulle handla om, och varför jag var angelägen om att 
höra deras syn på konflikter, konflikthantering och hur de förebygger konflikter. Ett särskilt 
grupprum bokades där jag kunde genomföra intervjun ostört, vilket också är av stor betydelse när 
materialet skall spelas in. Fördelen med bandat material är att jag bättre kan koncentrera mig på vad 
som sägs. Under intervjuerna fördes också korta anteckningar. 

• Respondent 1. ”Anna”, medelålders, rutinerad lärare inom ett kärnämne. 

• Respondent 2: ”Stig”, yngre medelålder, rutinerad lärare inom gymnastik. 

• Respondent 3: ”Håkan”, yngre medelålders, rutinerad lärare inom karaktärsämne. 

Fokusgrupp 

Fokusgruppintervjuerna, eller diskussionerna, har spelats in på video för att jag lättare skall kunna 
särskilja vem som talar och vid behov studera kroppsspråket. Materialet har transkriberats för att 
underlätta bearbetningen och analysen. På skolan fick jag möjlighet att låna en videokamera, stativ 
och mikrofon. Eftersom jag hade planerat på ett tidigt stadium att videofilma gruppdiskussionen, 
krävde det också stor planering genom att kamera skulle bokas, kontroll av utrustningen, DV band. 
Jag bjöd deltagarna i fokusgrupperna på dryck och tilltugg som en gest av tacksamhet för att de tagit 
sig tid till att vara med. Jag har valt att kalla dem Fokusgrupp 1, Fokusgrupp 2 och Fokusgrupp 3.  

• Fokus 1: Tre kvinnor, två män. Samtliga erfarna lärare. 

• Fokus 2: Tre kvinnor, två män. Samtliga erfarna lärare 

• Fokus 3: Fyra kvinnor, en man. Tre mycket erfarna lärare och två relativt orutinerad. 

För att få svar på mina frågor i undersökningen gällande konflikter i fokusgrupp, valde jag att visa 
exempel för deltagarna i fokusgrupperna som de därefter skulle diskutera (bilaga 3).. 

• Via en bärbar dator spelar upp en sekvens från filmen ”Vikarien” (Tidskod in: 05:05-06:08) 
där den yngre läraren Max befinner sig i ett kaos bland eleverna i klassrummet 
(Blanck&Palmgren,2006). 

• Via en bärbar dator spelar upp en sekvens från filmen ”Vikarien” (Tidskod: 13:50-14:30) där 
den äldre lärare Folke bland annat slår med pekpinnen i katedern och kräver tystnad av 
eleverna (Blanck&Palmgren,2006).  

• Håller upp en mobiltelefon  

• Håller upp en keps 
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Fördelen med fokusgrupperna är att diskussion och olika åsikter lyfts fram, men också om det finns 
likheter i erfarenheter, hantering av konflikter och kommunikation. Bristen i undersökningen är att 
endast två av lärarna är oerfarna, vilket riskerar ge en sned bild i resultatet.  

Litteraturstudier 

I litteraturen har jag sökt relevanta diskussioner och områden som är relevant för den undersökning 
jag genomfört, för att på så sätt knyta an till forskningen som finns om konflikter, konflikthantering, 
förebyggande av konflikter och kommunikation. Genom att studera andra forskares uppsatser och 
vilken litteratur de refererat till har jag funnit en del litteratur. Min handledare har rekommenderat 
flera författare som skrivit om konflikter, bland andra de Klerk. I och med att jag sökt litteratur, inte 
bara gällande konflikter, utan också kommunikation och hantering av konflikter, har jag tvingats söka 
litteratur inom fler områden. Via Internet och även skolverkets hemsida har jag fått tips och idéer på 
litteratur till min undersökning. Det visade sig att litteratur om konflikter på organisationsnivå var 
svår att hitta. På Linnéuniversitetets bibliotek har jag fått hjälp med att bland annat söka 
internationella artiklar och forskning. 

4.3 Etiska aspekter 

I undersökningen har jag följt Vetenskapsrådets fyra krav på forskningsetiska principer, 
informationskravet, samtyckeskraven, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att forskaren skall informera den intervjuade om undersökningens syfte, samtyckeskravet 
innebär att den som intervjuas när helst kan avbryta sin medverkan, konfidentialieteskravet innebär 
att identiteten på de medverkande i största mån ska skyddas så att inga obehöriga får tillgång till 
materialet och slutligen nyttjandekravet. Det innebär att materialet som samlats in endast får 
användas till forskning (http:\\www.codex.vr.se/text/HSFRpdf). 

4.4 Databearbetning 

Vid både enskild intervju och fokusgrupp förde jag enklare anteckningar. Efter varje enskild intervju 
transkriberade jag materialet till text för att lättare kunna analysera och bearbeta empirin. Materialet 
från fokusgrupperna transkriberades också sedan jag märkte att det var svårt att hantera det som 
diskuterades genom att bara lyssna igenom. Att analysera data från enskilda intervjuer och 
fokusgrupper handlar om att dela upp det i enheter, leta efter trender och mönster, där själva 
analysen är en process där man på förhand inte kan uppge vilken slags uppgifter man söker. En 
svårighet är att moderatorn skall förhålla sig neutral utan påverkan av vare sig analys eller data 
(Wibeck, 2000, s.87-111). 

4.5 Studiens kvalité  

Urval 

Det finns en del svagheter i studien genom svårigheten med urvalet av lärare. Det är för få oerfarna 
gymnasielärare både i de enskilda intervjuerna och i fokusgruppsintervjuerna vilket medförde en brist 
i analysen. Dessutom hade det varit önskvärt att haft fler kärnämneslärare för att få ett mer nyanserat 
material att arbeta med. I övrigt har arbetet fungerat väl. När det gäller litteraturen är det i princip 
uteslutande män som refererats till, vilket jag också ser som en brist. Men merparten är män som 
författat inom de ämnen jag tar upp. 
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Intervju 

Både de enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuerna fungerade bra. Jag upplevde de intervjuade 
som avslappnade efter att ha släppt nervositeten inledningsvis. De pratade fritt och engagerat. En del 
utvikningar i form av anekdoter i samband med konflikt i en klass tog kanske väl mycket tid från 
önskemålet om diskussion och självreflektion under intervjuerna. Samtliga frågor hanns med och 
beroende på vad lärarna hade att säga och om det var en konflikt, hantering, förebyggande eller 
kommunikation, så blev svaren mer eller mindre omfattande. I fokusgrupperna var det vissa lärare 
som tog mer plats än de övriga i gruppen, särskilt i gruppen med tre erfarna och två mindre erfarna. 
Där fick jag vid flera tillfällen ställa direkta frågor till de oerfarna för att ge dem utrymme i 
diskussionen. 

Bearbetning  

Det är en oerhört tidskrävande bearbetning av materialet från dels intervjuer och dels fokusgrupper. 
Materialet är svårt att hantera om det inte transkriberas, vilket jag fick göra. Därefter tar det tid att 
sätta sig in i vad de olika lärarna har uttryckt och dra paralleller eller jämförelser med litteraturen. 
Men när jag väl har kommit in i materialet, kommer också nyanserna, skillnader och likheter fram i 
synsätt och hantering. 
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5. Resultat & analys 
I min undersökning kommer jag här att först redovisa hur lärare definierar konflikter, hanterar 
konflikter, hur de förebygger och kommunicerar konflikter. Det är indelat i avsnitt där jag först 
redogör för vad lärarna i de enskilda intervjuerna anser och därefter i fokusgrupperna. I 
fokusgrupperna har jag använt mig av stimulusmaterial (bilaga 2) för att skapa diskussion, därför 
skiljer sig resultatet från de enskilda intervjuerna något genom en tydligare struktur i fokusgrupperna. 
Slutligen har jag analyserat och jämfört resultatet mellan de olika undersökningsmetoderna kopplat 
till litteraturen under varje rubrik. 

5.1 Konflikter 

5.1.1 Enskilda intervjuer 

En av lärarna jag intervjuade är Anna, hon arbetar som kärnämneslärare och menar att en konflikt 
uppstår när två eller fler inte är överens. Hon beskriver också hur hon under en period var lärare för 
en klass med flera olika konflikter inom klassen: 

…bland annat invandrare och infödda, det var konflikter mellan tjejer och killar//….//mellan pluggisar och icke 
pluggisar, ja där hade man nog alla konflikter, där var ett himla liv. 

En extra stödperson fick vara med i klassen under ett helt läsår. Det var inte endast i Annas klass 
utan alla lärare hade svårt med den här klassen. När hon får kännedom om lärare som kränker elever 
ställs Anna både inför en intrapersonell och en interpersonell konflikt. Då vänder sig Anna oftast direkt 
till skolledningen, eftersom det kan vara känsligt att ifrågasätta en kollega i dennes agerande.  

”Då trampar man i en kollegas revir”. 

Teknik som mobiltelefon och dator kan skapa konflikter på flera nivåer när eleverna använder 
Internet och sms under lektionstid för eget nöjes skull. Det tar tid från lektionerna. Men här får 
lärarna inte något stöd ifrån skolledningen när de, som Anna, vill ha bort datorerna från klassrummet. 

”Ledningen säger nej, ”man kan inte stänga av utvecklingen, och lärarna bör utveckla sin pedagogik” får jag till 
svar.” 

Stig upplever det som att han inte haft någon ”hård” konflikt med någon elev. Han skiljer på stora 
och små konflikter, fast de små är inte riktigt en konflikt: 

”Det är när man tycker olika om saker och ting i förhållande till en lektion.” 

En sådan konflikt kan handla om betygen. Varje år på vårterminen upptäcker plötsligt eleven att den 
ligger på ett IG och enligt Stig skapar det stress när han mer eller mindre tvingas hjälpa dessa elever 
att få ett G. 

”Ja det blir som ett extrajobb för en själv det känner man, att hur långt vill jag gå här och nu och köra 
individanpassad undervisning//…//hur mycket kan jag bjuda på mig själv”. 

Då handlar det också om en organisationskonflikt och en lojalitetskonflikt genom att skolan inte vill att 
lärarna skall sätta några IG. 

”…jag kan väl känna mig också lite misslyckad om jag ger för mycket IG, vad har jag gjort? Jag är ju också delaktig 
i det här//…// vad har jag gjort för att eleven skall uppnå målen?” 

Reglerna på gymnastiken är tydliga gällande mobiltelefoner, eftersom problem med fotografering av 
elever både i omklädningsrum och under gymnastiken skett på skolor, vilket resulterat i kränkande 
behandling när bilderna publicerats på t.ex. Internet. Men elever får ofta abstinens, som han uttrycker 
det, och måste ändå under lektionstid springa till väskan och kolla det senaste sms:et. Men det stör 
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inte Stig. I övrigt när det gäller konflikter, känner Stig stöd ifrån skolledningen, dit han kan vända sig 
om konflikter uppstår. 

Håkan anser att en konflikt är när det är två parter inblandande, oavsett om det är två personer eller 
fler som inte är överens om någonting, har olika åsikter. Ibland är det världsomfattande konflikter. 
När det gäller skolan finns det enligt Håkan ett stor spektra av konflikter. 

..att man inte är överens om hur saker och ting ska ske i ett klassrum, förhållningssättet mellan lärare och elev. Det 
kan givetvis dyka upp konflikter som är av mer privat karaktär, det vill säga att de har konflikter med sig hemifrån, 
som man som lärare träffar på och får handskas med i klassrummet även om det inte är ämnesrelaterat.  

Håkan tillägger han att konflikter kan handla om personkemin mellan lärare och elev och elever 
sinsemellan. Att inte lärare och elev inte är överens om betyg eller uppgifter kan skapa konflikter, och 
när eleverna inte lämnar in sina uppgifter. 

”… om det inte görs, vilken konflikt sätter man sig i då som lärare och hur handskas man med att eleverna inte 
uppnår de mål som är satta?” 

Enligt Håkan saknas en mobiltelefonpolicy på skolan. Idag är lärarna oense om hur de skall hanteras. 

”Vi vet inte riktigt hur vi skall tackla den nya tekniken som på ett eller annat sätt är starkt förankrat i elevernas 
liv.” 

Håkan tycker mobilernas intåg har skett över en natt och är fortfarande förundrad och bekymrad 
över det som hänt. 

”…ifrån att dölja att jag gör någonting annat på lektionerna, om jag nu gör det och att läraren inte ser det, till att 
plötsligt vara en självklarhet i klassrummet. Den biten har jag svårt att tampas med ibland och jag funderar ständigt 
på hur jag skall göra för jag störs av det.” 

Fick han välja skulle det vara mobilförbud under lektionstid. 

Förändringen inom yrkesrollen kan Håkan se som en konflikt, där konflikter på flera nivåer uppstår 
som en interpersonell, en intrapersonell och en på organisationsnivå. Som lärare har han ett ansvar att se till 
att eleverna klarar sig igenom hans kurser i skolsystemet, således en maktposition. Samtidigt vill ha 
skapa så bra relation till eleverna som möjligt och den balansgången upplever han som svår ibland. 

”om man blir för mycket kompis, så tappar man lite av vuxenrollen//…//vi har ju också maktutövandet, och då 
skall man inte landa på kompisnivå” 

Utanförskap och dolda konflikter reagerar Håkans starkt på, som när en elev uppgav att hon inte 
trodde att han tyckte om henne. 

”Oj, vad har jag nu förmedlat till den här personen som får den att känna så? För så tycker jag inte om någon elev.” 

5.1.2 Fokusgrupp 

Enligt den första fokusgruppen Fokusgrupp1 uppstår en konflikt när två eller fler personer inte är 
överens och inte kan jämka, och där det kan bli lite otrevligt.   

”Man kan också ha en konflikt med sig själv och med organisationen, att man inte är överens med det skolan vill, 
eller om det är en konflikt med elevens hem, som man måste ta tag i, där man inte själv har konflikten men det blir ett 
problem i skolan.” 

Flera lärare skrattade när jag visade första sekvensen ur filmen Vikarien, där det är kaos i klassrummet 
och läraren tappat all kontroll. Men det visade sig att flera av lärarna hade erfarenhet av tuffa klasser 
med många konflikter, trots att det var på gymnasiet, som någon uttryckte det. Under ett år hade 
lärare E en klass med flera, som han kallar ”triggers” i och som drog med sig hela klassen, även andra 
övergrepp som mobbning förekom. 

”De förstörde mycket i klassen, vi var två lärare ibland men det hjälpte inte, det var fruktansvärt.” 
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Lärare B tillägger att när hon haft tuffa klasser och lättad går ut tänker hon: 

”Men hur är det då för de övriga i klassen, de får stå ut hela dagarna.” 

Flera olika konfliktsituationer radas upp av lärarna i fokusgruppen. Lärare D bekymrar sig när elever 
sätter i system att komma exempelvis 10 minuter för sent till varje lektion, och då kan det handla om 
halva klassen och inget hjälper eftersom eleverna inte bryr sig. D tar upp en annan konflikt där elever 
som har bra betyg är rädda och vill inte synas för mycket på grund av grupptrycket och den kultur 
som råder i klassen. Men motsatsen finns också, där grupptrycket gäller att det är bra betyg som 
gäller.  

Efter den andra sekvensen i filmen Vikarien, där den äldre läraren slår med pekpinnen i bordet för att 
få tyst i klassen ansåg inte Fokusgrupp 1 vara en bra metod, även om det ibland skulle vara skönt 
som C uttryckte det. 

”rätt så lätt att få kontroll över klassrummet. Jag bestämmer här.” 

Medan A menade att hon skulle komma i konflikt med sig själv då., E tror inte att det skulle fungera 
med en sådan lärarstil på gymnasiet. 

Uppkomsten av konflikter i samband med mobiltelefoner har minskat tycker lärarna i Fokusgrupp 1 
och är därmed inte ett så stort problem, men de finns. A menar att om hon står och pratar, stör 
eleverna henne om de håller på med mobiltelefonerna. C suckar och tycker att det här med att få 
uppmärksamhet i klassrummet ibland är svårt och mobiltelefonen gör att det blir ännu tydligare. 

”Vi lärare konkurrerar egentligen med ALLT! Mobiltelefoner, datorer, kärleksbekymmer, familjeproblem när vi står 
i klassrummet.” 

C tycker också att det är svårt att ha lektioner som påminner om föreläsningar, där kan också 
konflikter uppstå där elever tappar intresset. 

”Det är inte målgruppsanspassat, man måste va jäkligt intressant då.” 

Kepsar är inte heller något problem tycker lärarna i fokusgrupp 1 när jag håller upp kepsen. B menar 
att hon får större problem med eleverna om hon påpekar det hela tiden. 

”Däremot har jag sett lärare som inte tolererar det.” 

För eleven kan jacka, keps eller andra attribut vara en ”uppmärksamhetsgrej” menar B och E tillägger 
att det kan handla om självkänsla och behovet av trygghet i klassrummet, och för honom är det 
viktigare att eleven är på lektionen. Han undrar också var gränsen går för kränkande behandling. 

” Egentligen säger jag till någon som har keps ”Jag tycker inte om som du ser ut” och samtidigt skall vi försöka lära 
dem att hantera den biten själva.” 

 

I Fokusgrupp 2 anser lärarna att en konflikt handlar om motsättningar, när man är oenig. Men det 
behöver inte vara en konflikt för att man är oenig men det är en förutsättning för att det skall bli en 
konflikt menar man i gruppen. Lärare E ger exempel på när en intrapersonell konflikt uppstår. 

”När man i större grupper ska kunna tillgodose de behov som finns hos eleverna. Det blir en konflikt inom mig, att 
kunna hinna med varje enskild elev som de har rätt till enligt läroplanen, för det funkar inte så, man hinner inte 
med.” 

B instämmer och tillägger att det resulterar i att de som inte får lärarens tid känner sig åsidosatta. C 
känner igen problematiken. 

”Ja det är de här tysta eleverna, när lektionen är slut ”javisst ja, han där och hon där” det var dom jag skulle prata 
med//…//men man är ju inte mer än människa, och det är lätt hänt att man tar den som frågar först.” 

I mitt stimulimaterial visar jag första sekvensen från filmen Vikarien, där det är kaos i klassrummet 
och läraren nonchaleras. A menar att det är ohållbart. 
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”Första tanken är dem elever som verkligen vill lära sig någontin ska tåla detta också//…//det är för stor grupp, 
för stökig grupp… 

Situationen i klassrummet som visas på filmen behöver inte nödvändigtvis vara en konflikt anser D, 
utan det kan handla om en strukturfråga, men också personligheten hos läraren. Flera av lärarna i 
fokusgruppen håller med om att lärarens brist på ledarskap är viktig faktor i att det blivit så stökigt i 
klassen, utom E, som inte är så säker på det och återkommer till organisationen. 

”För det kan ju vara någonting i själva strukturen//…//rent spontant tycker jag att det behöver lugna ner sig 
allihop.” 

Samtliga lärarna i Fokusgrupp 2 tycker först inte att mobiltelefonen skapar konflikter, men om eleven 
sms:ar under lektionen är åsikten den motsatta – absolut en konflikt. Lärare E är noga med när det 
passar med sms och inte. 

”De skall ju inte förekomma vid genomgångar//…//men jag tror att det blir ett stort problem om man gör det till ett 
stort problem.”  

Keps skapar inte heller några konflikter enligt de flesta lärarna i Fokusgrupp 2 . 

”Det bara skapar konflikter om man tycker att det är fel att ha keps. De lär sig ju inte mindre för att de har keps.” 

E menar också att olika kläder har med deras identitet att göra. A som tycker att keps kan skapa 
konflikt, undrar hur de övriga i gruppen hanterar keps vid skolavslutning i kyrkan, men där hävdar E 
att skolavslutningen inte är obligatorisk. 

 

I Fokusgrupp 3 var skillnaden stor mellan de erfarna och mindre erfarna lärarna. De erfarna 
berättade gärna om olika konfliktepisoder, och jämförde med hur skolan var för 30 år sedan och idag. 
Lärarna bredde ut sig, till nackdel för de mer tysta och oerfarna lärarna i att uttrycka sina 
erfarenheter. Konflikter enligt lärarna i Fokusgrupp 3 handlade framför allt om att två är oense om 
något, och A blandade in känslor i konflikten. 

”Ofta blir det heta känslor i samband med det.” 

B fortsätter. 

”Det finns två sorters konflikter. Det ena är sakfrågekonflikter, där eleven tycker en sak och jag en 
annan//…//Sedan kan man vara osams därför man av känslomässig skäl, eller att läraren eller eleven bryter mot 
skolans regler, och så blir man osams.” 

C menar att det finns både öppna konflikter och dolda konflikter medan A tycker att en konflikt 
uppstår när en elev känner sig angripen. 

”Man kan inte komma ifrån det där att som lärare har man ju maktställning, du kan ändra studiebidraget. Ofta 
handlar konflikter om betyg och att de är orättvist behandlade”.  

B tycker att som lärare är man någon form av ställföreträdande förälder och då kan konflikten handla 
om olika normer eller regler. Dolda konflikter, där eleven tycker att läraren agerat fel i någon 
situation, men där eleven inte sagt något och det som hänt inte kommer upp till ytan tycker C är en 
form av konflikt. 

Fokusgrupp 3 får ta del av första sekvensen i filmen Vikarien, där det är kaos i klassrummet och 
läraren nonchaleras helt. D upprörs över vad som visas. 

”Det är bedrövligt, när man tappat allt egentligen, ingen auktoritet kvar.” 

Enligt B är det ovanligt med sådana klasser på gymnasiet, men han har varit med om det en gång. 

”Det tog ett halvår tills vi upptäckte att nästan ALLA hade samma bekymmer med den här klassen och jag trodde 
det bara var jag, som liksom hade misslyckats.” 
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A hade också en klass i början av sin lärarkarriär på 70-talet som gick över styr. 

”De var uppe och sprang på bänkarna och en gång var det en elev som hade en dolk och satt med den och högg i 
bänken. Det var tuffa tag och jag kände att jag hade ångest inför de här lektionerna. Jag var ung på den tiden och 
kände att jag inte hade så mycket att sätta emot.” 

A känner därför igen sig i läraren i filmen. 

”...den här maktlösheten man känner är ju jättejobbig.” 

På frågan om alla kände igen sig i läraren på filmen och hade varit med om någon liknande situation 
svarade E, som är ganska oerfaren som lärare, nej. 

”Inte en hel klass på det viset, men visst finns det elever..” 

B kommenterar att hon inte varit med så länge. 

”Det kommer det.” 

C som inte heller tillhör de mer erfarna har inte heller mött någon hel klass med sådan problematik. 

”Men en större klick av en klass.” 

A har varit med om en konflikt i en klass där alla elever nonchalerade henne. Det var i slutet av 
skoldagen och hon skulle gå igenom nytt material i undervisning. Eleverna var trötta, trots det körde 
hon igång. 

”De satt med sina mobiler, och de satt och pratade och det var som om jag inte fanns i klassrummet!” 

Enligt henne var eleverna inte uppe och sprang, och ingen hög ljudnivå men eleverna brydde sig inte 
om henne. Ilskan tilltog och hon kastade en penna så bläcket for ut på en elevs tröja.  

”Va fan gör du?  Sa en av eleverna. Ja vad höll jag på med?” 

Jag bad om ursäkt och köpte en ny tröja. 

E tycker att det väldigt lätt blir konflikter i klassen eftersom alla elever är olika. 

”Det finns de som är jättemotiverade, det finns de som är lite halvt motiverade och det finns de som 
är otroligt omotiverade. Det finns elever som inte har svenska som modersmål som har väldigt svårt 
att hänga med, och då tröttnar de och förstår inte sammanhanget. Det finns många elever med 
diagnoser och alla dessa samlas i en och samma klass”. 

C håller med. 

”Det måste man ha förståelse för som lärare, att om man har 30 elever med olika erfarenheter och även om det är en 
grupp så är det individer.” 

När det gäller mobiltelefoner var de flesta lärarna i Fokusgrupp 3 negativa till mobiltelefoner och såg 
det som ett problem eller en konflikt. A har skaffat en kundvagn där eleverna får lägga sina mobiler 
ifall de ej kan låta bli dem. D har också försökt men med dåligt resultat, eleverna lägger inte 
mobilerna i korgen. 

”Jag har tappat allt när det gäller det. Jag skiter i det. Sitter de med mobilerna så får dom, dom till och med ringer 
ibland. Jag bryr mig inte längre, men jag ser att elevernas resultat är sämre än tidigare, definitivt//…//det var en 
som satt och sms:ade och då jag frågade ”Vad skriver du egentligen?” så visade hon mig. Det stod: ”Idag har jag 
borstat tänderna med en gul tandborste””. 

B tycker inte att det är något bekymmer med mobiltelefoner. 

”Vi använder ju mobilerna att påminna om läxor och prov och annat när vi någon gång är sjuka”. 

Jag vänder mig till de två mer oerfarna lärarna C och E för att höra deras åsikt. 
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”Jag kan bli störd om de inte slagit över till ljudlöst på telefonen, och om man står och pratar om något och det börjar 
att ringa…ja så länge de gör vad de ska får de hållas”. 

E menar att många har mobilen som en klocka. 

”Många skriver in i kalendern, så finns det faktist…” 

Här blir E avbruten av de mer erfarna lärarna. B menar att sitta med mobilen kan vara ett nytt sätt 
mot tidigare då eleven tittade ut genom fönstret eller klottrade i ett block. 

”Det är olika lärarstilar tror jag.” 

A håller inte med. Ofta gör mobilen att eleven inte följer med på lektionen över huvud taget och 
därför är det inte försvarbart att använda mobilen på lektionerna, även om den är bra ibland. 

B håller inte med A. 

”Men det behöver inte vara mobiltelefonerna. Det är borta eller väck ändå.” 

Jag håller upp en keps. Ingen av lärarna tycker att keps skapar konflikter. 

5.1.3 Analys 

Studien har visat att flertalet av de gymnasielärare jag intervjuat, till stor del har en samsyn på vad en 
konflikt är. Över lag ansåg samtliga lärare att en konflikt uppstod när två eller flera var oense om 
något. Några av lärarna i fokusgrupperna skilde på sak- och rollkonflikter, men de ansåg också att det 
kan uppstå en intrapersonell konflikt inom dem själva, när de ställs inför valet av elevens eller skolans 
bästa där lojalitetskonflikten uppstår mellan organisationen kontra eleven. Intresse- och 
värderingskonflikter är ytterligare några exempel på konflikter som lyftes fram i undersökningen och en 
lärare hävdade dessutom att det ingår heta känslor när det handlar om konflikter. 

Betyg 

Både de enskilda intervjuerna och fokusgrupperna pekade tydligt på att betyg var en väsentlig orsak 
till att konflikter uppstår mellan elev och lärare. Som när eleven anser att läraren inte satt rätt betyg. 
Där uppstår också en intrapersonell- och lojalitetkonflikt inom läraren, där han eller hon måste förhålla sig 
skolans eventuella mål, att alla elever skall vara godkända i sina ämnen, samtidigt som en elev inte når 
målen. Det skapar dessutom konflikter på flera plan när läraren känner sig tvingad att ha 
extralektioner för eleverna så att de kan nå sina uppsatta mål, det innebär att mindre tid ges till de 
övriga i klassen och att läraren ifrågasätter sin kompetens när eleven inte nått målen. Därmed uppstår 
konflikter på tre plan; en intrapersonell – inom läraren, interpersonell – mellan eleven och läraren samt 
övriga klassen om läraren tvingas satsa extra tid och resurser på en elev. Läraren riskerar också hamna 
i konflikt med arbetslaget, där det kan finnas en blandkultur av hur man gör, exempelvis att vissa 
lärare inte ger elever extra utrymme för att förbättra betyget, medan andra kämpar för att få eleven 
godkänd. Slutligen är det också en konflikt på organisations- och systemnivå, skolans mål, att alla elever 
helst skall vara godkända i sina ämnen(Ellmin, 2008).  

Lärarrollen 

I studien visade det sig att flera av de erfarna lärare som varit med under 20-30 år har ställs inför en 
systemkonflikt när de jämför lärarrollen idag och för 30 år sedan och tycker det är svårt att hantera 
förändringen. Flera av lärarna menade att det blir en interpersonell konflikt när lärarna tvingas ta på sig 
flera roller som förälder, kurator eller skolsköterska, i sitt möte med eleverna. Det tar tid från 
lektionerna och kompetensen att ansvara för sådana uppgifter finns inte. Det blir mycket upp till 
varje lärare att handla utifrån sig själva och sin egen värdegrund och erfarenhet. 
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Konflikter mellan elev/lärare tar energi och tid från ämnet menade de flesta lärarna. Sak och 
personkonflikter som skolk och omotiverade elever gör att de missar genomgångar i ämnen och gör att 
de halkar efter.  

Delade meningar finns i fokusgrupperna om vilken slags konflikt som uppstår beroende på vilken 
stereotyp modell av lärare eleverna hade i filmen Vikarien.  Den unge läraren Max, där kaos råder och 
han försöker kommunicera i samtalston, och den äldre läraren Folke som slår med pekpinnen i 
bordet. Båda skapar konflikter men på olika sätt. Max för att han förlorat sitt ledarskap och respekten 
från sina elever, Folke för att eleverna skräms till lydnad. Flera ansåg att Max modell var egentligen 
relationsbyggande och de undrade vad han gjort för fel inledningsvis eftersom de tappat respekten 
för honom. Folkes stil skapade reaktioner bland fokusgruppmedlemmarna som att det vore skönt att 
ha det så, medan en lärare tyckte att den stilen påminde om ett fångläger under andra världskriget. 
Kommer inte konflikten upp i klassrummet, riskerar konflikten att uppstå på andra områden inom 
skolan eller i övriga samhället. De övriga höll med, men släppte ändå inte modellen med en sträng 
lärare som höll ordning. Enligt läraren strider det helt mot läroplanens mål att göra eleverna till goda 
samhällsmedborgare när det skräms till tystnad. En annan lärare menade att klassrumsklimatet, där 
det är lugnt och tyst, måste gynna lärandet. Men här hävdade flera lärare att det är ”vi som lärare” 
som skall få eleverna att själva ta ansvar för sitt lärande och inte sitta tysta och ta emot. 

Mobiltelefon 

Här skilde skolans värdering sig mot lärarnas, trots att det inte finns någon uttalad policy hur 
mobiltelefoner skall hanteras. Flera skulle önska ett mobilförbud medan andra såg mobilen som ett 
verktyg i undervisningen. 

Keps 

Keps var en stor konflikthärd för 10 år sedan enligt en av lärarna, idag är det inte något bekymmer. 

5.2 Konflikthantering 

5.2.1 Enskilda intervjuer 

Anna tycker det är bäst att sätta sig med varje enskild elev och prata när en konflikt uppstår.  

”Därför att prata med båda först då gapar de bara på varandra,det handlar ju om uppfattningar, hur man uppfattar 
saker och ting, jag blir ju en form av medlare…” 

Helst skall man undvika att blir arg menar Anna och att man har fokus på att man som lärare är en 
vuxen person, något som hon återkommer flera gånger till under intervjun: 

” För blir man förbannad, att så där får du inte säga i mitt klassrum, då är det liksom, då hamnar man på fel nivå. 
Så det är en balansgång.” 

För utåt agerande elever med en svår och komplicerad bakgrund känner Anna ett extra ansvar för: 

”Jag kanske är den första vuxna människan de möter i sitt liv, som är vettig.” 

Även om de har sig själv att skylla också, så lönar det sig oftast att prata med eleven menar hon.  

Stig tycker sig märka en skillnad mellan lärare som är födda på 40-talet och de som är födda på 70-
talet och senare när det gäller sättet att hantera konflikter på. 

” …vissa lärare väljer en hårdare ton från början, uppläxningston kan man säga, medan jag väljer att gå en mer 
kamratlig ton, men ser till i slutändan att konflikten är löst, att jag inte ger mig, utan att man väljer en annan 
ingångsvinkel.” 
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Han hänvisar också till skolans åtgärdsprogram, som han menar är ett verktyg att använda om eleven 
inte sköter sig, således bryter mot skolans uppsatta regler. Det innebär kontakt med mentorn, därefter 
rektorn och slutligen, om frågan inte har löst sig, avstängning en vecka. 

Stig hanterar konflikter genom att låta de inblandade redogöra var och en för vad som hänt, därefter 
får den som orsakat konflikten be om ursäkt och båda tar i hand. 

”Alla de konflikter jag haft med elever har slutat med ett handslag”. 

Alla konflikter hanteras inte direkt, utan efter lektionen för att inte skapa för stor uppståndelse. Det 
ger också de inblandade en chans att reflektera över vad som hänt menar Stig. 

Håkan menar att det finns inte någon konflikt som är den andre lik och hur de ska lösas beror på vad 
det är elev och i konflikter är det viktig att agera fort. 

”…så fort som möjligt sätta mig med den eleven och bearbeta den konflikten så att den förstår att jag bryr mig om den 
också, att jag inte avskärmar mig från den, utan att jag tar seriöst på det och vill få saker och ting att bli bättre.” 

Öppna konflikter mellan elever i klassrummet går Håkan in och bryter direkt om det exempelvis är 
kränkande. Annars ser Håkan konflikter som en möjlighet till utveckling i relationen med eleven 
under de samtal som förs.  

” ger mig en insikt i deras värld, och ger dem en insikt i min värld.  Och när vi haft dem här samtalen förstår vi vad vi 
menar och jag tror att vi har en ömsesidig respekt. Sen handlar det inte alltid om att man är överens, med eleven kring 
alla frågor, men jag tycker ändå att samtalen ofta har varit väldigt bra oavsett vilken konflikt det har gällt, och jag 
tror att det är viktigt att ta det här samtalet. ” 

Men han tror inte att det finns någon 100 procentig säker lösning på en viss konflikt eftersom de är 
olika. 

5.2.2 Fokusgrupp 

”Hur långt får man gå som lärare, lyfta ut eleverna i korridoren?” 

Det undrar en lärare i Fokusgrupp 1 i hur konflikter kan hanteras och känner inte det stödet från 
organisation eller ledning som han hade önskat. 

”Som lärare är man helt utlämnad i klassrummet.” 

D menar att det inte spelar någon roll om ledningen tar upp problemet eftersom det är lärarna som 
sedan står öga mot öga med eleverna efteråt. Däremot är kollegor ett stöd genom samtal och 
diskussioner. 

E brukar hantera konflikter som uppstår i klassrummet genom att fråga eleven om den kan hjälpa 
honom med en sak, så lämnar de tillfälligt klassrummet och under tiden passar E på att prata lite med 
eleven under avspända former. Bryta mönster är en väg att gå enlig lärare C och syftade då på 
filmsekvensen ur filmen där det uppstått kaos i klassen. 

”De skulle försöka komma ifrån sin skola ett tag//…//Eleverna i klassen på filmen har inte tryggheten i lokalen.” 

C menar att det inte är lätt som lärare att hantera en stökig klass där man vill genomföra ett projekt 
och det gäller att inte ”tappa” ansiktet och regrediera.  

”Jag hade en elev som var emot mig jämt, tills jag en dag sa: ”Jaha, men då skiter vi väl i det här då!”. Man blir 
jättekonstig inför varandra efter det. Jag hade svårt att gå tillbaka till gruppen//…//jag hade blottat mig för 
mycket.” 

Mobilkonflikten hanteras av flera i gruppen genom att läraren ställer en tom låda på bordet. E arbetar 
efter en modell: 
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”De måste lära sig vad som gäller, jag ställer en låda på bordet och de som inte kan hålla mobilen i styr får lägga den i 
lådan och efter ett par lektioner var det tomt.” 

A menar att det räcker med att få ögonkontakt för att de skall lägga ner mobilen, medan B brukar 
tystna tills eleven uppmärksammat att hon tystnat och det blir pinsamt. I konflikthantering finns det 
inte några universallösningar enligt C. E menar att man lär sig av tiden. 

”Hur man löser en konflikt är svårt att svara på, olika elever i olika klasser, det är svårt att läsa sig till det.” 

När jag visar första sekvensen ur filmen Vikarien, där den unge läraren håller lektion men ingen 
lyssnar, utan eleverna nonchalerar honom helt, pratar med varandra och kastar saker tyckte flera av 
lärarna att så är det inte på gymnasiet. Lärarna hade velat se inledningen på lektionen för avstampet 
påverkar resten av lektionen. Personligheten hos läraren påverkar och menade att den här läraren var 
för snäll och ville vara kompis med eleverna, lärarna i fokusgruppen tyckte att han tappat greppet helt 
och saknade ledarskap. Lärare C kunde känna igen det här beteendet. 

”Så kan det bli efter ett tag om man slappnar av.” 

Vid första sekvensen från filmen Vikarien upprördes de över konflikten - kaoset i klassrummet och 
gav olika förslag på hantering och åtgärder. Konflikten var där ett faktum till skillnad mot den andra 
filmsekvensen ur Vikarien. Där visas den äldre auktoritäre läraren, som för att få tyst i klassen slår 
med pekpinnen i katedern.  

C tror att man kan slippa konflikter med en sådan lärarstil. Men A, B och E håller inte med. A menar 
att hon skulle komma i konflikt med sig själv om hon antog en sådan lärarstil. C förklarar att hon 
menade att med en sådan här lärarstil, genom att skrämma dem, få kontroll över klassen. 

”Jag tycker inte att det är en bra metod.” 

B säger att hon aldrig skulle gå in med en pekpinne och i en befintlig klass skulle de skratta åt henne. 
E menar att man säkert skrämma elever genom att håna dem och därmed vågar de inte göra något.  

”Men man får det tillbaka//…//då skapas en konflikt utanför klassrummet. De som blivit hånade mår väldigt 
dåligt och så kommer de till mentorerna och sedan måste vi som mentorer gå på den här läraren och det blir konflikter 
i flera led. Det har jag varit med om.” 

En diskussion om respekt uppstår i gruppen där C tycker att det var bättre förr trots allt, då hade 
man respekten med sig. Det håller inte B med om. 

”Men det är inte DEN respekten jag vill ha.” 

”Nej men då var det enklare inne i klassrummet, eleverna satt tysta, men man fick heller aldrig uttrycka egna tankar, 
ta ansvar och andra bitar som är viktiga.” 

 

I Fokusgrupp 2 föreslog en av lärarna att från exemplet från filmen Vikarien, där läraren tappar 
kontrollen över klassituationen, att lektionen måste brytas och börja om på något annat sätt. Lärare A 
menar dessutom. 

”Ha en diskussion med skolledningen och så där hur man skall jobba helt enkelt, liksom höja diskussionen och höra 
med de övriga lärarna om hur de upplever klassen. Jag har ju ett pedagogiskt ansvar och det fungerar inte här… Men 
det är för stor grupp, för stökig, dela upp den.” 

D vill helst ha en dialog med eleverna först, att ta reda på vad det är som händer i klassen och hur de 
tycker att klassen och läraren skall gå vidare, både A och B håller med. B tillägger. 

”Dom brukar ju förstå om man sätter sig ner och pratar med dem som vuxna.” 

D menar att det är ju också ett sätt att visa dem respekt, B håller med. E tycker inte att man som 
lärare skall behöva vara ensam i klassrummet i en situation som på filmen. 

”Man måste kalla in andra som hjälper till i klassen.” 
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Beroende på elevernas bakgrund kan konflikten bli en strukturell fråga menar lärare D. 

”Får man en grupp med många barn som har problem med sig//…//alkoholiserade föräldrar//…//flyktingbarn, 
kommer från ett krig och är jätteoroliga och så, så läggs ju den grunden där på något sätt, då skapas oro om det är 
många oroliga barn.” 

Flera lärare hanterar konflikter med att närma sig eleverna och försöka komma åt kärnan av 
problematiken, som lärare D som gärna går och sätter sig vid eleven som orsakat oro i klassen. 

”…det hjälper ofta att bara gå och sätta sig vid den och fråga ”Vad är det här, varför gör du så här, kan du inte 
tänka på det här?”.” 

A håller med och menar att det är lite taktik att ge sig på de eleverna som är stökigast, och skapa en 
relation tillägger B. D tycker att många gånger handlar det om att få uppmärksamhet. 

Efter andra sekvensen med den auktoritäre läraren tar de flesta lärarna i fokusgruppen avstånd till 
beteendet, där läraren slår med pekpinnen i bänken och skriker ”Tyst”. 

”Det är inte så bra”,säger E, D säger ”Nej, inte bra, han slår med pinnen”, C håller med ”Jag tänker på filmen 
”Hets” E tillägger ”Det är roule by rädsla”. 

C tror att han kanske är en trygghet i klassen. Men det reagera E direkt på. 

”Det var de tyska lägervakterna också.” 

E tror inte att någon kan lära sig något om man är rädd. Lärare D utvecklar resonemanget. 

”Man lär sig inte att tänka själv, man blir ju inte en självständig människa. Det är väl det, har vi inte det som vårt 
ansvar att göra dem till självständiga fria människor?” 

E fortsätter att fråga sig vems ansvar är det att eleven lär sig?  

”Är det lärarens fulla ansvar?//…//Har man den stilen tar man på sig allt ansvar själv som lärare//…// för det 
handlar om att vi skall hjälpa dem att lära sig själva.” 

A menar att eleverna kanske behöver bli lite ”uppstyrda” i gymnasieåldern, att de lär sig mer då. 

E drar sig till minnes militärtjänstgöringen och den ledarstilen som påminner om läraren i filmen. 

”Jag lärde mig ingenting//…//Jag var ständigt frustrerad och förbannad på dom som försökt kör mig med som han 
gjorde. Jag bara hatar allt som lumpen heter.” 

Konflikter där elever sms:ar under lektionen eller surfar hanterades på flera olika sätt i Fokusgrupp2. 
B valde att avbryta sin lektion och vänta tyst tills eleven hade pratat klart i telefonen, de brukade ge 
bra resultat och ringande upphörde. C gick bort till den elev som fick samtalet och ställde sig bakom. 
När det gällde kepsar var det inte något bekymmer i den här fokusgruppen. 

 

En fördel som de erfarna lärarna i Fokusgrupp 3 tycker är att prestigen släppt och lärarna skäms 
inte när de misslyckats med att hantera en konfliktfylld klass och ber om hjälp. D tycker att det har 
förändrat sig till det bättre. 

”Vi pratar ju väldigt mycket egentligen, och ventilerar saker och ting.” 

I den första sekvensen av filmen Vikarien är det kaos i klassrummet och läraren har tappat kontrollen 
över eleverna. C menar att ett sätt att hantera konflikter som visats, är att bryta mönster. 

”Jag tror jättemycket på att bryta mönster.” 

A menar att bli arg är ett sätt att hantera konflikter och att ibland verkar det som enligt henne, att 
eleverna uppskattar en reaktion från läraren. 

”De vill bli sedda, och blir jag arg förstår de att det är allvar, men det är många lärare som aldrig blir arga.” 
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A har också vid flera tillfällen fått kritik från eleverna att vuxna aldrig säger till. 

Nästa sekvens ur filmen Vikarien säger läraren till ordentligt när det auktoritäre vikarien slår 
pekpinnen i bordet och skriker ”Tyst”. B beskriver sitt arbetslag på 5-6 lärare att när något har hänt 
som inte är bra så är de där direkt och försöker prata ut. E menar att de försöker göra samma sak i 
hennes arbetslag, men sedan backar flera lärare ur och vill hantera konflikten på eget sätt så de kan 
inte enas. Enligt B måste man ha en viss gemensamhetsnivå annars spelar eleverna ut lärarna. C 
imponeras av B:s arbetslag och arbetssätt. 

”Det är ju en styrka i det, att kunna ta tag i saker så snabbt, ofta går det en vecka emellan…” 

När det gäller mobiltelefoner hanterar lärarna på liknande sätt som i de övriga fokusgrupperna. A 
ställer en kundkorg på ett bord som jag berättade tidigare, medan D låter eleverna hålla på för hon 
har gett upp. Genom att informera årskurs ett om vad som gäller i fråga om mobiltelefoner så har 
han inte upplevt något bekymmer med det. Istället använder flera av lärarna, både B, C och E 
mobiltelefonen i undervisningen som anteckningsblock eller för att orientera. 

Kepsar är inte någon konflikt enligt Fokusgrupp 3. Men när lärare A tyckte att kepsar var okej men 
inte de där fula stickade mössorna reagerade B. 

”Så får du inte säga, för de kan ju tycka att dina kläder är fula också. Det där, att ha åsikter om hur folk klär sig 
anser jag vara kränkande.” 

D lägger till att av alla konflikter som varit på skolan har den om kepsar varit den största och 
diskuterats väldigt mycket. Men det var för tio år sedan.  

En diskussion om en lärare får vara arg eller inte på eleven inleddes. Där D tycker att det är en bonus 
att visa ilska, därför då visar man känslor. B menar att är man aggressions hämmad kan det bli svårt. 
C tycker inte att man måste bli arg, eftersom allt som är av slentrian är farligt enligt henne. Nästa 
sekvens ur filmen där den auktoritäre läraren säger ”Tyst i klassen” visas. B känner igen sig. 

”Ja, man är nog sån ibland får jag erkänna.” 

D tror också på lite stänga regler, lite fasta regler. Hon har varit med inom båda skolsystemen. 

”Ja, vi har ju varit med så länge och varit med vid fasta regler och vi har också varit med om låt gå. Det var ju 
betydligt bättre arbetsmiljö när det var fasta regler.” 

B håller inte med om att det är låtgåmentalitet nu. 

”…det beror på vilken mentalitet man bygger upp på sitt program om det flyter ut eller ej.” 

Däremot tycker B att det kan uppstå situationer när man måste slå pekpinnen i bordet om det fanns 
några. 

”Men vi har regler och vi är stentuffa.” 

På frågan om eleverna kanske blir rädda för pekpinneläraren svarar lärare B så här. 

”Då hamnar det i magen på eleverna. Eller så kommer skolket. Om skolket kommer då har vi misslyckats totalt.” 

5.2.3 Analys  

De flesta lärarna var överens om att konflikter var bäst att hantera så fort de uppstod, förutsatt att 
läraren blev varse att det fanns en konflikt. Lärarna i studien hanterade konflikten intrapersonellt som 
utgångspunkt i sin analys: ”vad är det för en slags konflikt, hur ska jag agera, kan jag vänta till efter 
lektionen eller ska jag ta det omgående.” Frågor som lärarna ställde till sig själva, innan han eller hon 
agerade, var vem är den här eleven, en utåtagerande eller tystlåten, familjeförhållanden, ligger efter i 
ämnet, nysvensk? Lärarna ansåg också att det var viktigt att låta alla komma till tals som berörs av 
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konflikten (Ellmin, 2008, s129) (Maltén, 1998 ) (de Klerk, 1993, s.98-121) (Szklarski i 
Granström(red),2007, s.52). 

Lärarrollen 

De hade önskat mer av samtal och utbildning kring konflikthantering och ofta är de utlämnade till sig 
själva, ensamma i klassrummet, eller till sitt arbetslag att hantera konflikten. Även om det verkar 
finnas ett gängse sätt att se och hantera konflikter, är det också mycket upp till varje lärare att hantera 
det utifrån sig själv och sitt synsätt. Samtliga lärare som jag intervjuade ansåg att det inte fanns någon 
universalmetod för konflikthantering, varje konflikt är unik och måste behandlas därefter. Eftersom 
lärarrollen förändrats de senaste 20-30 åren, från att ha varit en auktoritär person som eleverna såg 
upp till, till en lärarroll som bland annat läroplanen vill, skall fostra goda samhällsmedborgare. Är det 
då upp till varje lärare att utifrån sin egen värdegrund och erfarenhet, lösa konflikten? Författaren 
Monica Westblad-Dicks menar att lärarna behöver utbildning på området att hantera relationer. Som 
specialpedagog och handledare för lärare, märker hon att behovet är stort av stöd (Westblad-Dicks, 
1999). Konflikter kommer vi alltid i kontakt med oavsett var vi befinner oss, och en tanke är att 
genom att träna sig i att hantera konflikter med elever, så tränas även dem att klara av konflikter och 
därmed får de med sig den kunskapen också när de avslutar gymnasiet och går ut i samhällslivet 
(Lpf94, s.5). Maltén menar att om man ute i klasserna arbetar med att hantera elevkonflikter, får 
eleverna kunskap och färdighet i att analysera och hantera konflikter, både i teori och praktik, något 
som de senare för med sig ut i samhället. Han menar att konflikter bör finnas som ett naturligt inslag 
i undervisningen (Maltén, 2008, s.153). Ofta hinner inte läraren reflektera eller ställa en diagnos över 
om det är en konflikt eller ett problem de möter, ibland saknar de dessutom kompetensen att hantera 
vissa konflikter. En ständig efterfråga utbildning hos lärare är just konflikthantering och det var också 
sådana kommentarer jag fick efter intervjuer och fokusgrupper var avklarade (Szklarski i 
Granström(red),2007, s.52-53). 

Flera av lärarna i min undersökning menade att konflikter ofta gav effekten av en utveckling eller en 
förbättring av relationen mellan elev/lärare. Om konflikten är konstruktiv kan de leda till att parterna 
får större självinsikt, dessutom att det sociala gemenskapen som finns i ett klassrum kan förbättras 
och utvecklas sedan konflikten utretts. (de Klerk, 1993, s. 17). 

Mobiltelefon 

Det fanns olika sätt att hantera problematiken med mobiltelefonerna. En del hade en låda på bordet 
längst fram där elever som inte kunde låta bli sina mobiler under lektionen fick lägga den i lådan, som 
förövrigt var det enda medel de hade att ta till, att eleven frivilligt la ifrån sig mobilen. Andra lärare 
arbetade med ordningsregler i början av varje ny klass, där hon först frågade eleverna om vilka krav 
de kunde ställa på henne som lärare, därefter ställde hon frågan vilka krav hon kunde ställa på 
eleverna. En anna lärare hade helt gett upp och de fick sms:a som de ville. En gång frågade hon en 
elev. 

”Vad är det egentligen du skriver?” 

”Idag borstade jag tänderna med en gul tandborst.” 

Keps 

Keps krävde inte någon hantering, utan mer om det handlade om jackor, ryggsäckar och annat. 
Enligt lärare B är eleverna i en känslig ålder med identifikationsproblem, anorexia eller allmänt osäkra 
och då kan en jacka eller väska skapa trygghet menar hon. 
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5.3 Förebygga konflikter 

5.3.1 Enskilda intervjuer 

Anna inser att hon är en maktperson genom betygsättandet, men att hon inte försöker agera utifrån 
det men ändå vara tydlig med ledaransvaret. Samtidigt värdesätter hon en bra relation med eleverna 
och att komma så nära dem som möjligt, vilket är en balansgång enligt henne. Magkänslan, eller 
intuitionen, är något som återkommer hos flera av lärarna, bland annat Anna, när det gäller att 
förebygga en konflikt: 

”Ja, ibland kan man ana en konflikt. Jag är ganska noga med att inte tillåta vissa saker i klassrummet, säga dumma 
saker till varandra//…//att ta en diskussion kring ex. jävla dampbarn, könsord och så tycker jag inte om heller, 
bög eller lebba, att ta den diskussionen kring det. Det kan ju finnas någon i klassrummet här som kanske är bög, 
någon som har en lillebror eller lillasyster som är cpskadad. Att man får dem att förstå att man faktiskt kan såra 
väldigt många utan att veta om det.” 

Stig tycker att man förebygger konflikter bäst genom att lyssna, vara flexibel och dynamisk.  

”Jag tycker mig ha ganska lätt att se hur man kan lösa en konflikt innan den dyker upp.” 

Han hänvisar till sin magkänsla, och känner igen kroppsspråk hos eleverna. 

”Det gäller att tidigt identifiera en potentiell risk till konflikt och lösa den innan det blir konflikt.” 

Han menar att vissa elever är mer konfliktbenägna än andra och då krävs det av Stig att han är mer 
alert och flexibel beroende på vilket humör eleven är på.  

Stig tycker det är viktigt att se bortom konflikten och vad som ligger bakom. Som ny lärare utgick 
han från att hans förutsättningar var norm för alla, men han upptäckte snart motsatsen. 

”…man har suttit på sådana här elevvårdskonferenser, sett oerhört tråkiga berättelser om hur lever har det 
hemma//…//man får ju en förståelse för varför problem uppstår, varför de inte kommer i tid, och varför de inte är 
ombytta. Det gör ju att man är ju ganska mjuk i sin ton till dem.” 

Samtidigt menar han att skolans fasta ram kan vara en trygghet för eleverna. De skall veta att de skall 
komma till lektionen, i tid och vara ombytta. Som lärare är jag hela tiden ”på” men har ändå inte 
några krav. Hur och om de deltar i själva aktiviteten är av underordnad betydelse. 

”Toleransen är hög för vissa elever, medan andra bara är lata.” 

Eleverna skall känna en trygghet i klassrummet, att de och han själv som lärare ska tycka det är kul att 
vara där. Eleverna ska respektera honom och varandra menar Håkan, som är karaktärsämneslärare. 

”Men jag kan nog säga att man inte kan förebygga allt.” 

Anpassa sin undervisning för att nå ut till alla elever är en målsättning som Håkan har inom sig, och 
som ligger i linje med vad styrdokumenten säger. 

”Vi är faktiskt satta att göra ett jobb//…//vi måste också vara förberedda på att ändra våra strategier, och ändra 
vårt sätt att förmedla kunskap//…//ett klassrum med 20 elever, så skall vi egentligen ha 20 olika sätt att förmedla 
det, för huvudsaken är att det funkar för dom.” 

Håkan hänvisar till elevernas olika bakgrund, personligheter, om de kan svenska språket etc. Han 
uppskattar visioner och intensioner men menar att det är stor skillnad mellan styrdokumenten på 
pappret och i verkligheten. 

”Och frågan är, i vilka kursen, vid vilket tillfälle uppnår vi alla målen.” 
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5.3.2 Fokusgrupp 

I Fokusgrupp 1 tycker några av lärarna att det är viktigt att skapa en grund från början med eleverna 
eftersom det då är lättare att hantera om det skulle gå överstyr. Hur lärare pratar med elever, 
samspelet, är viktigt menar lärare B och att vi inte pratar med eleverna som om de är små barn. 
Avläsa klassen i vilken fas och mognad de är för att välja rätt undervisning är en kunskap som lärare 
B använder sig av. 

”Jag har en klass där jag inte kan släppa dem fria, för då blir det hela havet stormar. Där blir det mer individuella 
uppgifter och struktur.” 

Att hitta gruppdynamiken är en fördel menar C och E. 

”Man kan påverka mycket i gruppdynamiken, vara observant på vad som sker” 

Det är en fördel om läraren kan skapa sig en bild av eleven och dennes bakgrund och vardag, det 
underlättar i byggandet av en relation, men gränsen är hårfin och som lärare får du inte bli kompis 
med eleven. 

”Då kan man få den förtjänade respekten.” 

Ögonkontakt är ett viktigt redskap för att förebygga konflikter menar lärarna i Fokusgrupp 2 . E 
beskriver en elev som var kriminell och besvärlig att hantera, men varje gång eleven kom in i 
klassrummet tittade de varandra in i ögonen, vilket skapade ett lugn resten av lektionen. C håller med. 

”Varje gång jag tar närvaron tittar jag eleven in i ögonen.” 

 E brukar alltid heja på varje elev, men han tycker att många bara tittar ner i golvet. D refererar till 
Mats Trondman, att ta eleverna i anspråk, att ta alla eleverna i hand och titta dem i ögonen. A håller 
med. 

”Att varje morgon ta dem i hand och säga ”Välkommen hit” och varje gång de skall gå hem säga ”hej då”, 
ögonkontakt och handslag.” 

Det tycker B är fint. E tycker att det skulle vidareutvecklas. 

”Så skulle det vara när vi kom till jobbet också.”  

Flera skrattar. En idé att förebygg konflikter på är att något som C testade i en ny kurs och som gett 
henne jättemycket. 

”Eleverna fick skriva ner vem de var, lite kort, på ett A4.” 

Hon menar att eleverna vet ju vem hon är, medan hon bara vet elevernas namn och vilket betyg de 
haft innan. De fick svara på några frågor och det här gjorde att hon fick veta en hel del om eleverna. 
Hon menar att det kan vara svårt att hinna med att få kännedom om alla eleverna och det här gjorde 
det enklare och gjorde det möjligt att väva in deras liv i undervisningen. 

Respekt återkommer C till, det gäller även elever som har kärlekssorg, något som man inte kan 
bagatellisera. 

”fan, folk tar livet av sig av den orsaken//….// vi måste ta eleverna på allvar.  En del har jätteproblem hemma och 
att vi verkligen ser eleven och försöker vara medmänniskor.” 

När det gäller mobiltelefoner så arbetar C förebyggande mot konflikter genom att ställa frågan i en ny 
kurs vad eleverna tycker att de kan kräva av en lärare. 

”…så radar jag upp det på tavlan.” 

Frågor som om en lärare skall kunna elevens namn, komma i tid, vara förberedd och slutligen, om 
det är okej att lärarens mamma ringer under en genomgång och vill prata. Eleverna tycker inte att det 
är ok och så vänder hon på situationen och ställer frågan vad hon som lärare kan kräva av eleverna. 
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”Det brukar fungera.” 

Kepsar behövs inte lärarna förebygga eller kommuniceras i denna fokusgrupp. 

 

I Fokusgrupp 3 betyder relationen och respekten mellan lärare och elev mycket i förebyggandet av 
konflikter.  

”Ömsesidig respekt, då kan man göra bort sig själv och eleverna kan göra bort sig men man löser det, båda måste 
kunna be om ursäkt.” 

C tror visst att det fungerar att vara arg någon gång men sätter upp ett varningens finger för allt som 
är av slentrian. 

”Det blir farligt när ”vara arg” blir ett standardtillstånd.” 

Ibland kan en konflikt handla om att få eleverna att arbeta och göra sina hemuppgifter och då 
förebygger E genom att tidigt lägga ansvaret på eleverna för uppgiften. 

”Jag är ingen gnällkärring, eleverna har ett eget val.” 

E säger till eleverna att hon inte kan få dem till att sköta sig, lyssna eller arbeta. De väljer helt själva. B 
håller med E att lämna över ansvaret så tidigt som möjligt på eleverna själva. 

”Om vi kontrollerar dem fullt ut hela tiden och tjatar och håller på så tar de inte något ansvar, utan då blir ansvaret 
vårt att studierna skall lyckas.” 

På det sättet arbetar också A, låter eleven vara ibland. 

”Men sedan har det gått en period, och då märker jag att ingenting har hänt, då har man den där Luther i ryggen, så 
nu måste jag säga till…” 

E som är en relativt oerfaren lärare är självkritisk när hon förebygger konflikter med genom att 
undvika grupparbeten där eleverna rör sig mycket och syftar på första sekvensen ur filmen Vikarien, 
där läraren blir ignorerad och det är kaos i klassrummet. 

”Jag curlar för mycket och blir irriterad på mig själv många gånger för det genom att jag delar ut allting, men samtidigt 
blir det lugnare. Så fort man uppmanar elever att hämta någonting så blir det rörelse i klassrummet.” 

5.3.3. Analys 

Konflikt på gång 

Genom att skapa fungerande relationer menar flertalet av lärarna i de enskilda intervjuerna och i 
fokusgrupperna att de förebygger konflikter. Magkänslan, eller intuitionen, också något som tidigt ger 
en signal på att något inte står rätt till eller är på gång. Det menar lärarna och får stöd i Arne Maltén 
som menar att oro, irritation, huvudvärk, koncentrationssvårigheter eller passivitet kan vara orsaker 
till att konflikter är på uppåtgående. Fingertoppskänsla i vad konflikten eller problemet handlar om 
bör lärare ha, och ord som att lyssna, vara flexibel och dynamisk dyker upp hos lärarna i 
undersökningen. Läraren Stig menar också att han ser på kroppsspråket vad som är på gång, men att 
utifrån kroppsspråket göra en analys av tillståndet är författaren Jan Atle Andersen kritisk till, 
eftersom det finns en gängse norm för vad gester och rörelser står för vilket öppnar möjligheten för 
personer att manipulera genom kroppsspråket (Andersen, 2005, s.102). För att lärarna skall kunna 
arbeta förebyggande måste de också vara psykiskt stabila och bristen på god personalvård är stor 
inom skolan menar Monica Westblad-Dicks. Handledning är en väg som hon förespråkar, särskilt 
med tanke på att läraryrket är ett ensamt arbete (Westblad-Dicks, 2000). 
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Relationer och samspel 

Flertalet av lärarna verkade sträva efter att se bortom konflikten och försöka sätta sig in i elevens 
bakgrund och aktuella levnadsförhållanden. Något som också Thedrick Pigford pekar på som oerhört 
viktigt för att bygga relationer mellan elev och lärare. Enligt Pigford är det vikigt att regelbundet ha 
personliga samtal och få eleven att förstå att man som lärare verkligen är intresserade och bryr sig om 
dem som individer. De gjorde lärarna genom att när eleverna kom in i klassrummet, sökte 
ögonkontakt med var och en. En lärare lät eleverna berätta om sin bakgrund genom att de fick skriva 
ner det på ett papper. På så sätt kunde läraren i undervisningen relatera till olika elevers 
referensramar, som exempelvis om en elev hade en hund: 

”Du som har tre bröder, vad innebär det för dig som tjej i den här frågan?” (Lärare C) 

Lärare C förebyggde också konflikter genom att vid kursstart, fråga eleverna vad de kunde ha för 
krav på henne som lärare, som att komma i tid, inte prata i mobiltelefon, vara förberedd och 
respektera varandra. Därefter vände hon på frågan och undrade vad hon som lärare kunde kräva av 
eleverna. Det här öppnade ögonen för flertalet elever om hur beteenden kunde uppfattas och hur 
respekt skapas. Både Juul&Jensen och Pigford menar att för att skapa en bra relation krävs, som 
lärare C gjorde,  att läraren måste agera utifrån sin egen person, sina styrkor och begränsningar för att 
bli trovärdig för eleven (Juul&Jensen, 2009, Pigford 2001). Den här målsättningen hade flera av 
lärarna jag intervjuade, men de menade att ofta finns inte tiden att arbeta så målinriktat med 
relationerna till eleverna. Dessutom tycker lärarna att det var en svår balansgång att dels skapa bra 
relationer och dels undvika att bli kompis med eleverna. Juul&Jensen menar att det är lärarens ansvar 
att samspelet mellan lärare och elev fungerar (Juul&Jensen, 2009). Författaren Hans Birnik föreslår 
också att mer fokus borde läggas på de interpersonella relationerna. Traditionellt är skolkulturen mer 
inriktad på undervisningsmetoder och planering av undervisning istället för relationer, vilket är en 
brist i den förändrade lärarrollen (Birnik,1999). 

5. Kommunikation 

5.4.1 Intervju 

Anna möter många invandrarelever som inte kan det svenska språket. Där brister kommunikationen 
och det är svårt att hantera för henne, eftersom de inte förstår vad som händer på lektionerna. 

”alltså, det måste vara fruktansvärt att inte kunna språket, att inte förstå vad som står och inte vad som sägs, och då 
blir man utåt agerande.” 

Stig är inne på samma linje när det gäller språket, eftersom språket blir ”fattigt” när man har svårt att 
förstå och kunna uttrycka det man vill på rätt sätt. 

”..då blir dina ord väldigt värdeladdade, du väljer fel ord ibland, och då kanske fel mening kommer fram vad du 
egentligen menade//…//...om jag skulle säga ”hata”, det är väldigt starkt för mig, medan en annan säger ”hata” 
och slätar till det lite…” 

Håkan älskar sitt jobb som lärare, men han skulle inte vilja ha det utan konflikter och problem, inte 
heller vill han ha elever som sitter som små ljus och svara på alla frågorna. Han stimuleras av att i 
varje klass finns ett antal olika människor, som tycker olika och som jobbar olika. 

”Även om jobbet blir tyngre, så ger det mer tillbaka till mig själv som lärare, och förhoppningsvis ger det mig en 
erfarenhet som jag kan ta med mig till nästa klass, nästa situation, nästa konflikt.” 

Vidare menar Håkan att lärarrollen har så många fler roller. Beroende på vilken bakgrund eleven har, 
söker de en mamma eller pappa som kanske inte funnits där för dem. Ibland söker de vänskap 
eftersom de inte har vänner, ibland blir läraren en kurator, ibland skolsköterska. 
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”Det kan hända att en elev börjar gråta. Då plötsligt tappar jag fokus från min kurs för då vill jag veta vad som 
hänt. Det är ju inte så att det första jag gör är att gå fram och fråga: ”Har du lämnat in uppgiften?”.” 

 Det handlar om hans roll som människa, där han strävar mot bra relationer med alla, och där 
maktutövandet som lärare begränsar hans och elevernas relation. Sedan finns det elever som inte 
uppfattar den gränsen, och tror att läraren och eleven är likvärdiga kompisar som de övriga i klassen. 

”…man får distansera sig, men göra det mjukt, inte bara säga ”stopp, det tar jag inte med dig” alltså att man nästan 
skapar nya konflikter.” 

5.4.2 Fokusgrupp 

Att kunna kommunicera med eleverna har förändrats i och med att lärarrollen har förändrats anser E 
i Fokusgrupp 1. 

”Om man tar 10-20 år tillbaka så såg det helt annorlunda ut vilka eleverna var och vad de hade i ryggsäcken.” 

D menar att som lärare krävs många roller av en lärare: 

”Socialentropolog, man bör kunna folks uppväxt, varifrån de kommer, vilken religion. Det finns ju en räcka som 
också är orsaken till ibland att det blir lite oroligt i klassen, så det är väldigt tunga bitar. Mer konflikthantering i 
skolan är önskvärt.” 

Utvecklingen med fler språk, olika kulturer och bakgrunder har gjort det svårt för lärare att kunna 
kommunicera med eleverna, de har inte erfarenheten. 

 

Enligt C i Fokusgrupp 2 handlar det mycket om just respekten för eleverna, att det inte bara är att 
lära ut, utan som lärare är man också lite psykolog. Rädsla hindrar både kommunikationen att 
utvecklas och E syftar på den senare lärarens hotfulla ledarstil. 

”Skulle eleverna våga ifrågasätta något här//…//att lära sig att ifrågasätta är viktigt.” 

 

Flera av lärarna i Fokusgrupp 3 önskar att de fått vet lite mer om eleverna när de kommer till deras 
kurs. Elever som är konfliktbenägna har ofta hemligstämplade dokument som läraren inte får ta del 
av och därför kan det dröja innan läraren får veta bakgrunden och har svårt att hantera och 
kommunicera med eleven. Enligt B finns det alltid en förklaring till ett oönskat beteende. 

” Man får vara lite försiktig innan man agerar, innan man vet vad som ligger bakom.” 

Alla i gruppen tycker det är en omöjlig uppgift att hinna bygga relationer med alla eleverna i gruppen. 
B menar att det först i trean som man tycker att man känner eleverna, om man har dem alla åren. 

E menar också att oftast är det endast mentorn som får veta elevens bakgrund, ett helt lärarlag kan 
stå ovetande inför en konfliktfylld elev utan att veta hur man kan förebygga och kommunicera med 
eleven. Bekymret som B ser det är att lärarrollen har förändrats. 

”Vi har blivit kuratorer, ställföreträdande föräldrar och psykologer och allt möjligt, och den rollen har ju inte så väldigt 
mycket med det pedagogiska värdet att göra, och vi är inte proffs.” 

D tillägger ”Vi är ju ändå lärare.”  
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lten, 1998). 

                                                     

5.4.3 Analys 

Språket 

Språket är en viktig del i kommunikationen vid konflikter och flera lärare vittnade om svårigheterna 
gällande elever med bland annat en icke svensk bakgrund. Konflikten blir också intrapersonell 
eftersom läraren inser hur svårt det måste vara för elever som inte kan språket, och därigenom gå 
miste om sammanhang och förankring i ämnet. Enligt lärare Anna riskerar dessa elever att bli 
utåtagerande, och Stig menar att svårigheten med språket gör att eleverna använder ord som för 
infödda svenskar kan uppfattas grovt och hårt, och som i sin tur kan skapa konflikter. För Håkans 
del är kommunikationen vid konflikter en utmaning som han antar med glädje: 

”Även om jobbet blir tyngre, så ger det mer tillbaka till mig själv som lärare, och förhoppningsvis ger det mig en 
erfarenhet som jag kan ta med mig till nästa klass, nästa situation, nästa konflikt.” 

Men även elever som är ”tysta” kan göra kommunikationen svår i en konflikt, eftersom en dialog är 
en förutsättning för att lösa en konflikt (de Klerk, 1993). Att arbeta med återkopplingar, som Maltén 
anser vara en nyckelfunktion och hur kommunikationen mellan sändare och mottagare fungerar 1, 
var inte verktyg som lärarna självklart arbetade efter, utan de gick mera på sin intuition, eller 
magkänslan (Ma

Relationer 

Målsättningen att ha en fungerande relation och kommunikation med alla elever i klassen är svår att 
uppnå. Bara i en klass med 30 elever finns sinsemellan 435 relationer, och med tanke på hur komplex 
en kommunikationsprocess2 är där social- , fysisk och kulturell kontext vävs in är lärarens ansvar 
omfattande(Maltén, 1998). Enligt lärarna i fokusgrupp 3 är det först i trean som de känner eleverna 
ifall de har eleverna samliga tre åren. I övrigt anser de det omöjligt att hinna bygga relationer med alla 
i klassen som fungerar på ett bra sätt. Med tanke på språksvårigheter hos vissa elever, och att lärarna 
ofta inte får tillgång till hemligstämplade dokument om elevens bakgrund försvårar det ytterligare för 
läraren att bygga fungerande relationer. Tidsutrymme saknas. Fördelen är, som Sara Högdin skriver i 
sin rapport, att den konstruktiva dialog som förs mellan lärare och elever vid konflikter i skolan, där 
lärare och elever tvingas till en kommunikativ interaktion i ett kontextuellt sammanhang. Kultur, 
värderingar, normsystem och mycket annat möts och kan i ett framtida perspektiv också förändra 
och utveckla hela skolsystemet (Högdin, 2007). 

Lärarrollen 

Lärarna återkommer ofta till den intrapersonella konflikten, där de tvingas hantera alla roller de ställs 
inför. Förutom lärare får han eller hon ofta agera förälder, eftersom läraren kan vara den första 
”vuxna” personen de möter i sitt liv. Men inte bara förälder utan också socialantropolog, kurator, 
religionshistoriker var några titlar lärarna i undersökningen uppgav att de saknade. Som en lärare 
uttryckte det, ”jag når en gräns där jag blir inkompetent att hantera situationen” och syftade då på en 
rollkonflikt som krävde psykologhjälp. Men enligt Lpf 94 är det lärarens ansvar att träna elevens 
sociala förmåga och fostra goda samhällsmedborgare, vilket gör att en konflikt på systemnivå riskerar 
uppstå (Lpf94, 2006,s.5-12). 

 

1 Se fig.1 och fig. 2  

2 Se fig.1 och fig.2 
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De lärarna med lång erfarenhet inom yrket jämförde lärarens ställning med hur organisationen såg ut 
inom skolan för ca 30 år sedan. Skillnaden är stor enligt lärarna, där en lärare i egenskap av mentor, 
beskrev att hon ogillade att hon ibland fick ”jaga” eleverna hemma för att de skulle komma till 
skolan: 

”…man skall mycket mer än för 30 år sedan, gå in i deras personliga liv, och man skall styra och vad jag upplever 
många gånger, jaga dem när de inte kommer i tid//…//inte är här över huvud taget.” (Lärare A, Fokusgrupp 3) 

Även om flera uttryckte att de inte vill ha tillbaka den mer regelstyrda tiden, så tyckte några, även 
bland de mindre erfarna lärarna, att det skulle vara skönt om det var tyst i klassen och eleverna gjorde 
som de sa. Det reagerade däremot bland andra en lärare i fokusgrupp 2 kraftigt emot. Kravet på tyst i 
klassen och göra som läraren sa i alla lägen var uppbyggt på rädsla. 

”Jag tror inte att någon kan lära sig något när man är rädd//…//man är så stressad så man blir blockerad.” 
(Lärare E, Fokusgrupp 2) 
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6. Slutdiskussion 
 

I min slutdiskussion kommer jag att gå tillbaka till mitt syfte och relatera det till vad jag fått fram i 
min undersökning.  

Syftet med studien var att få kunskap i hur gymnasielärare definierar konflikter mellan lärare och elev, 
hur de hanterar konflikterna som uppstår, hur de förebygger konflikter och hur kommunikationen är 
i och runt konflikter. Genom intervjuer och diskussioner i fokusgrupper redogör lärarna för sina 
uppfattningar.  

Konflikter 

Det är både lätt och svårt att svara på vad en konflikt är för gymnasielärarna. Lätt på så sätt att de alla 
var eniga och hade en stereotyp bild av konflikter genom att de ansåg att en konflikt är när två eller 
fler inte kommer överens, sedan har kan den beskrivningen utvecklas betydligt mer både i teori och i 
intervjuer. Mer komplicerat blir de när det i min undersökning visar sig att det finns vissa symboler 
som är bärare av konflikter och att de varierar över tid. För ett tiotal år sedan var kepsar en vanlig 
orsak till att konflikter uppstod mellan lärare och elev, när elever hade kepsar på sig på lektionerna. 
Min undersökning visar att lärarna idag avfärdar problemet med kepsar och de ser det som ett i stort 
sett ett historiskt problem. Istället är det mobiltelefoner som idag skapar konflikter. Jag skulle vilja 
beskriva det som att uppkomsten av konflikter kan liknas vid en process där konflikten är konstant 
medan föremålen växlar. Tidigare var det kepsar eller exempelvis det grova språket som många barn 
använde en konflikt. Dessa har mattats av och bytts ut mot exempelvis mobiltelefoner. Det kan vara 
så att dessa symboler skapar möjlighet att på ett konstruktivt sätt kunna arbeta med konflikter, det 
blir något konkret föremål, eller beteende att utgå ifrån. Så egentligen är det positivt att konflikter 
som kepsar och mobiltelefoner finns i skolan. Man skulle kunna kalla det för en kulturell 
modernisering av exempelvis kepsar. Frågan är hur vi kommer att se på mobiltelefoner, eller vad som 
finns kvar av dessa, om tio år? Har mobilen bytts ut till någon annan symbol för konflikten? 
Dessutom var lärarna relativt eniga gällande kepsar och att det inte fanns någon konflikt i det, men 
det är oklart om det handlar enbart om just den här skolan som jag avgränsat min undersökning till. 
En annan gymnasieskola har kanske kommit längre eller tvärt om är fortfarande kvar i 
kepskonflikten. Just symboler som kepsar och mobiler är också en form av identifikation för 
eleverna. Det värst som skulle kunna hända är om de blir av med mobilen.  

På den aktuella skolan där jag genomförde undersökningen skapade mobiltelefon konflikter av 
skiftande grad och modell. Vissa lärare samlade ihop mobiltelefonerna i varukorgar vid lektionens 
början, medan andra fick eleverna att lämna ifrån sig mobilen om de inte kunde ”hantera” den, det 
vill säga om de ringde eller sms:ade främst under genomgångar. En del lärare såg mobilen mer som 
ett instrument att använda i undervisningen, där eleven kunde fotografera av vad läraren skrivit på 
tavlan som en minnesanteckning, eller använda mobilen för påminnelse och information från läraren. 
Dessa lärare hade heller inte något problem med att eleverna lyssnade på musik från mobilerna under 
lektionstid, utan menade att vissa elever har lättare att koncentrera sig då. En av de erfarna lärarna 
hade helt gett upp och bokstavligt struntade i om de hade mobiler eller ej på lektionen, konflikten 
mellan läraren och eleven tog annars alltför stor kraft och energi från lektionen. En av lärarna i de 
enskilda intervjuerna, Håkan, hade om han fått välja helst haft ett mobilförbud på lektionerna, 
eftersom han tycker att det är svårt att hantera situationen när eleverna ignorerar läraren och sms:ar 
under till exempel genomgångar. 

”Den biten har jag svårt att tampas med ibland och jag funderar ständigt på hur jag skall göra för jag störs av det.” 

Eftersom det saknas en mobiltelefonpolicy på skolan är lärarna enligt Håkan oense om hur 
problemet skall hanteras. Vilket också min undersökning visar.  
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När det gäller kepsar var lärarna i stort sett överens om att det inte är en konflikt, eller som en lärare 
uttryckte det att ”eleverna inte lär sig mindre för att de har keps”. Med tanke på de stora konflikter 
som fanns för ett tiotal år sedan har synen förändrats och stämmer mer överens med läroplanen 
(Lpf94) där demokratiska värden skall förmedlas och att visa på människors okränkbarhet och 
respekt för individen (Lpf94, 2006, s.3). Fler lärare menade att det var en ”uppmärksamhetsgrej” eller 
brist på trygghet och självkänsla när elever hade keps eller jackor på. De såg förbi symbolerna och var 
glada över att eleverna är på lektionerna. En mer upplyst lärare menade att om man som lärare 
förbjuder keps, så kan det handlar om kränkande behandling och att lärarna istället för att uppmuntra 
eleverna till acceptans gör tvärt om. 

” Egentligen säger jag till någon som har keps ”Jag tycker inte om som du ser ut” och samtidigt skall vi försöka lära 
dem att hantera den biten själva.” Lärare E, Fokusgrupp3. 

Det verkar således ha blivit en slags kulturell modernisering.  

Relationen mellan lärare och elev i samband med bedömning och betygsättning är ständigt en grund 
för konflikter inom skolan. De skall vara jämbördiga och samtidigt sätta betyg på eleven, dessutom 
följa skolans målsättning att minst ge ett godkänt betyg. Det uppfattade jag som att lärarna var 
överens om. Lärare D i Fokusgrupp 3 menade också att elevers sms:ande på lektionerna gjorde att de 
halkade efter och fick sämre betyg, särskilt tjejerna, vilket bekymrade henne.  

Konflikthantering 

”Vi lärare konkurrerar egentligen med ALLT! Mobiltelefoner, datorer, kärleksbekymmer, familjeproblem när vi står 
i klassrummet.” Lärare C Fokusgrupp 1. 

Det skilde sig i hur konflikter hanteras mellan de olika lärarna. En del ville själva klara ut konflikten 
omedelbart genom dialog med de inblandade, eller punktmarkera genom att stå bakom eleven som 
därmed blev generad och upphörde med att exempelvis sms:a, medan andra lärare sökte experthjälp 
utifrån för att hantera konflikter. Lärarna i undersökningen tålde olika grader av kaos i klassrummet. 
Några lärare lät eleverna arbeta fritt i ett rörigt klassrumsklimat, medan andra skrämdes av och hade 
svårt när de ”tappade kontrollen” och kunde inte slappna av som lärare. En av de mer oerfarna 
lärarna förhindra allt för stor rörelse i klassrummet genom att välja uppgifter där eleverna stannade i 
bänkarna och därmed begränsades också risken för uppkomsten av synliga konflikter. Ett ständigt 
återkommande önskemål från lärarna var utbildning inom konflikthantering, som det är nu utgår 
lärarna utifrån sin egen erfarenhet och värdegrund vid konflikthanteringen. Det räcker säkert många 
gånger, men bristen på verktyg gör att flera lärare känner sig osäkra. Hade de verktyg för 
konflikthantering skulle mer tid och kraft kunna gå till undervisningen och skapandet av goda 
relationer genom att lärarna skulle vara tryggare i sin roll. Det är tydligt att de flesta lärarna i min 
undersökning på den här skolan, valde moderna metoder för att hantera konflikter som samtal och 
dialog istället för en mer auktoritär stil, där den auktoritära stilen verkar vara på väg att dö ut. 

Förebygga konflikter 

Jag märkte i min undersökning att det krävs en vakenhet jämförbart med en jägares hos lärarna. Först 
när eleverna kommer in i klassrummet, sedan under själva lektionen är tentaklerna ute. Lärarna 
registrerar och bedömer på vilket plan lektionen skall genomföras beroende på om de märker om 
eleverna är trötta eller öppna för intryck. Ögonkontakt var en viktig del i kommunikationen och 
genom den skapades en kontakt med vissa elever som gjorde att det räckte med det för att de skulle 
vara lugna under lektionen. Ofta handlade det om att eleverna ville bli sedda och respekterade.  

Kommunikation 

Språket i kommunikationen var underordnad relationerna som de flesta lärarna som högsta prioritet, 
men också det som tog längst tid och som lärarna ofta fick ”tumma” på. Språket kan man inte göra 
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något åt men däremot kan man påverka relationerna. Jag uppfattar att lärarna på Kungsmadskolan 
har utvecklats i linje med läroplanen och verkar vara uppdaterade på vad samhället ställer för krav på 
skolan och gymnasieeleverna, där det också pågår en SET-utbildning för social och emotionell 
träning. Förhoppningsvis blir det inte något som läggs i byrålådan, utan förs vidare och ständigt 
arbetas med som en del i konflikthanteringen och kommunikationen. Skolkulturen på 
Kungsmadskolan kan vara en lokal och det kan se helt annorlunda ut på andra skolor, i så fall finns 
det alla möjligheter att utveckla även dessa. Även om ålder och erfarenhet varierar bland lärarna i 
undersökningen, känns det bra att de flesta samarbetar kring konflikter och hantering av dessa.  

Lärarens yrkesroll är också en fråga som väcker intresse. I min undersökning visar det sig att läraren 
allt mer fått inta nya roller som exempelvis kurator, skolsköterska, sociolog, religionsvetare, utan att 
ha utvecklat sin kompetens inom nämnda områden. Det är intressant att veta hur dessa olika ”yrken” 
påverkar läraren i dagens yrkesroll jämfört med den tidigare när läraren endast var 
kunskapsförmedlare. Frågan är vad som kom först, önskemålet från läraren att skapa bra relationer 
med eleverna, eller tvingades läraren inta exempelvis kuratorns roll när skolorna omorganiserade och 
flera plockade bort kuratorer för ett antal år sedan. I vilket fall så är det i linje med läroplanen säger, 
där skolan ska arbeta med att utveckla elevernas sociala förmåga och sätt att kommunicera och att vid 
personligt ställningstagande ta hänsyn till etiska perspektiv (Lpf94, s.5). 

Gå vidare 

Det vore intressant att utveckla undersökningen till att gälla både elevers syn på konflikter och hur de 
skall hanteras. Dessutom att lyfta upp frågan till skolledningen och organisationen kring skolorna. Ett 
annat förslag är att gå vidare och undersöka om ärare på andra skolor också har, liksom de lärare på 
Kungsmadskolan, en stereotyp bild av vad en konflikt är. 
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8. Bilagor 
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BILAGA 1  

En studie i konflikthantering 

 

Jag heter Gunilla Hellgren och går yrkeslärarutbildningens sista termin med medieinriktning på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Under denna termin skall jag göra ett examensarbete där jag genomför 
en studie och undersöker gymnasielärares syn och uppfattningar gällande konflikter, 
konflikthantering och kommunikation. 

 

I min undersökning kommer jag att använda en forskningsmetod där jag genomför tre 
gruppintervjuer med fem personer i vardera gruppen. Jag kommer att presentera olika exempel av 
konflikter som gruppen skall diskutera och resonera kring. För att få in ett så bra och tydligt material 
som möjligt kommer jag, som brukligt är vid liknande forskningsintervjuer, att använda en 
videokamera. Ungefär en timme räknar jag med att intervjuerna kommer att ta. 

 

Jag har valt att samla in allt material till min undersökning på Kungsmadskolan i Växjö och därför 
behöver jag dig som lärare oavsett ämne. 

 

Det var min handledare som föreslog att jag kunde göra gruppintervjuer och jag insåg direkt att det 
kommer att ge mycket material eftersom ni möter elever varje dag i ert arbete och har en enorm 
erfarenhet gällande konflikter och hur de kan hanteras. 

 

Materialet är konfidentiellt och intervjupersonerna anonyma och kommer endast att användas för 
min undersökning. 

 

Förslag på datum: 7 och 8 april 

 

Min kontaktperson på Kungsmadskolan är Filip Skala på medieprogrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

    BILAGA 2 

Intervjuguide – enskilda intervjuer 

Grundfrågor till läraren 

• Vad är en konflikt? 
• Hur hanterar du en konflikt? 
• Hur förebygger du konflikter? 
• Hur kommunicerar du vid en konflikt? 

 

Individ 

Vad är en typisk konflikt? 

Vilka olika sorters konflikter finns det? 

Beskriv en konflikt. 

I vilka situationer? 

Språket betydelse i en konflikt? 

Hur kommunicerar du vid en konflikt med elev? 

Kroppsspråket? 

Hur ser du på rollerna elev – lärare? 

Hur kan en konflikt med en elev påverka dig? 

Hur ser du på konflikter – ett problem eller kreativ process? 

Vilket ansvar tar du i en konfliktsituation? 

Hur förebygger du konflikter? 

 

 

Grupp 

Vad är en konflikt med elever i grupp? 

Hur mycket kan en grupp elever påverka att en konflikt med lärare uppstår? 

Har du varit med om stökiga klasser? 

Vad gör du då? 

Språket, hur hanterar du det med elever från olika länder? 

Kan klassrum ”smittas” av en konflikt? 

Helhetsbilden av eleven, på vilket sätt arbetar du med den? 

Din roll som lärare, hur ser den ut? 

Mobiltelefon, keps mm, skapar det konflikter? 
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Skolan, organisationen och samhället: 

Hur påverkar styrdokumenten uppkomsten av konflikter? 

Har skolan en policy för att arbete med att förebygga konflikter? 

Hur ser skolan på konflikter? 

Diskuteras det och i vilka forum? 

Känner du som lärare något stöd från skolledningen. 

Hemförhållanden 
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     BILAGA 3  

Stimulusmaterial till fokusgrupper 

1. Rak fråga Vad är en konflikt? 

2. DVD   Yngre lärare – kaos Tidskod: 05:05-06:08 

3. DVD  Äldre lärare – pekpinne Tidskod: 13:50-14:30 

4 Visa upp Mobiltelefon 

5. Visa upp Keps 
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