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Skolan befinner sig i en förändringsprocess där lärares auktoritet inte längre är självklar, istället 

söker lärare efter nya sätt att hålla ordning och skapa arbetsro. Hanteringen av konflikter har 

visat sig viktig i en tid då konflikter tillåts komma upp för diskussion och upplevs som en allt 

större del av lärares vardag.  

Syftet med denna undersökning är att se på hur lärare hanterar konflikter mellan elever på 

lågstadiet och mellanstadiet. Dessutom är syftet att undersöka vilka faktorer hos lärarna som 

påverkar hur de hanterar konflikter. Frågeställningen handlar om hur lärare hanterar konflikter 

och hur de förstår vad som ligger bakom konflikterna. Vidare undersöks ifall djupare förståelse 

för bakgrunden till konflikterna leder till mer omfattande konflikthantering. Slutligen undersöks 

andra faktorer som påverkar hur lärarna hanterar konflikter.  

Metoden utgörs av kvalitativa intervjuer med sju klasslärare på låg- och mellanstadiet. Lärarna 

uppmanas att berätta om elevkonflikter som upplevts som svåra. Dessutom ställs frågor om det 

pyskosociala klimatet i lärarens klass, denna information används för att analysera lärares 

attityder inom olika områden. Analysen, som har både kvalitativa och kvantitativa inslag, ger en 

översikt som beskriver relationen mellan konflikthanteringen och konflikterna i jämförelse med 

en idealmodell. Utifrån lärarnas uttalande undersöks lärarnas kunskap och förmågor, vilket 

därefter jämförs med konflikthanteringen. Resultaten indikerar att flera faktorer gällande lärares 

kunskap, förmågor och attityder har inverkan på hur de hanterar konflikter.  

 

 

Nyckelord: konflikthantering, elevkonflikter, kvalitativ intervju, Cohens konfliktpyramid, 

grundläggande behov 
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1 Inledning 
 

Flera röster höjs för att något har hänt med skolan. I skoldebatten de senaste åren har skolan 

beskrivits som kaotisk. Med en bakgrund i debatten kring den svenska skolans resultat i 

internationella jämförelser har skolan beskrivits som i ett akut skede. Skolan har bland annat 

beskrivits som en skola i fritt fall (Zaremba, 2011 ). Bilden av skolan handlar förutom om 

kunskapsresultat även om den sociala miljön. "Bilden som ges är att den svenska skolan är i ett 

djupt kristillstånd. Eleverna har stora kunskapsbrister och det är ingen ordning och reda. Det är 

kravlöst, slappt och flummigt och mobbning och våld breder ut sig" (Lärarnas tidning, 2007). 

 

Skolan har kritiserats i medierna för att den är för dålig inom olika områden. Lärare anses inte ha 

tillräckliga verktyg för att skapa lugn och ordning i klassrummen. "Lärarna behöver bemyndigas 

med både auktoritet och förtroende att vidta åtgärder mot den elev som bryter mot reglerna. 

Lärare ska få beslagta mobiltelefoner, ge skriftliga varningar och utfärda kvarsittning. En elev 

som blir påkommen med att klottra på skolans egendom ska få lära sig hur det tvättas bort" 

(Hägglund, 2011). Här uttrycks att lärare behöver redskap för att vidta åtgärder mot elever. 

 

Den svenska skolan har olika mål men en vanlig uppdelning är att tala om två kategorier av mål, 

de som handlar om kunskap samt de mål som handlar om värderingar. Skolan ska inte bara leda 

till ökat kunskapande, eleverna ska även fostras till demokratiska medborgare. Detta kallas 

skolans dubbla uppdrag och dessa ambitioner är närvarande även i dagens styrdokument vilket 

man kan läsa om i bland annat Lgr 11 (Skolverket, 2011). Kritiken mot skolan har handlat om 

hur bristen på ordning och reda har påverkat skolans möjligheter att uppnå båda sina uppdrag. 

 

Den historiska beskrivningen i media talar om en skola förr i tiden där lärarna hade verktygen att 

hålla ordning. "Och varför skulle brist på hyfs kallas något annat? Det var auktoritärt, kom det att 

heta, att be eleven ta av mössan. Det kvävde elevens spontanitet" (Zaremba, 2011).  

Författaren lyfter fram att lärarna förr i tiden hade större möjligheter att utöva auktoritet och 

förhindra de problem som dagens skola har. Med hjälp av tydliga regler och befogenheter kunde 

lärare hålla ordning. Även Jan Björklund talar om bristen på tydliga regler, här i en artikel av 

Lova Olsson. “Det ska råda ordning och reda i skolan. Reglerna i dag är dels för luddiga, dels för 

slappa. Sverige har en märklig skollag som berövat lärare och rektorer nästan alla befogenheter 

för att upprätthålla ordningen” (Olsson, 2009). Här uttrycker sig Jan Björklund om en situation i 

skolan som behöver förändras. Bristen på ordning i skolan ska förbättras genom att ge lärarna 

utökade befogenheter mot eleverna. 

 

Förutom journalister och politiker har även forskare talat om hur skolan är i en förändringprocess 

mellan ett gammalt system och en nytt, en förändring som tvingar lärare och elever att leta efter 

nya sätt att förhålla sig till varandra. Vissa av dessa forskare kan däremot placeras i bakgrunden 

för en annan röst i debatten om skolan. Juul skriver i sin bok från 2003 att skolan befinner sig i 

en övergångsperiod.  

 

“Men vi befinner oss utan tvekan i en övergångsperiod där den rollbetingade auktoriteten 

slutat att fungera som substitut för personlig integritet och auktoritet. Det innebär att en 
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del pedagoger befinner sig i ett slags psykologiskt tomrum, välkänt från andra 

sammanhang, där det gamla tagit slut och det nya ännu inte börjat” (Juul, 2003:55).  

 

Detta perspektiv på vad som händer i skolan skiljer sig från det som dominerat skoldebatten. 

Lösningen ses inte i att ge tillbaka den rollbetingade auktoriteten till lärare, istället krävs något 

annat. Däremot talar denna forskare om ett psykologiskt tomrum hos lärare som delvis handlar 

om en osäkerhet kring hur lärare ska hålla ordning i skolan. Lärare blir tvingade att söka nya sätt 

att hålla ordning när gamla metoder byggde på att barn var rädda för vuxna auktoriteter (Juul, 

2003). Även andra forskare instämmer om att skolan är i en situation där det ser ut som att 

konflikter är en större del av vardagen.  

“Övergången från den auktoritärt till demokratiskt styrda skolan har inneburit att fler öppna 

konflikter kommit i dagen. I stället för att betrakta konflikter som disciplinproblem ses de idag 

som föremål för förhandling, samarbete och lärande” (Hakvoort & Friberg, 2012:183). Denna 

infallsvinkel pekar istället på att det alltid funnits konflikter men att de tidigare inte varit tillåtna 

att förhandla om på samma sätt. De har blivit behandlade som disciplinproblem med olika 

påföljder som lösning. Forskaren beskriver bland annat att konflikter idag kan ses som ett 

föremål för lärande, ett synsätt som kan låta provocerande för skolpersonal som kämpar för att 

hantera de många konflikterna i skolans vardag.  

Andra krav ställs på lärare när ambitionen ändras från att hantera konflikter som 

disciplinproblem till att se konflikter som verktyg för lärande. Juul beskriver hur det är en ökad 

relationskompetens som nu krävs men ställer sig sedan följande fråga. “Den stora frågan är om 

våra lärare faktiskt är intresserade av att utveckla sin relationskompetens. De är nog mer 

upptagna av hur de ska få tillbaka sin makt” (Juul, 2003:46). Skoldebatten kan tolkas som ett 

uttryck för både de som kämpar för att få tillbaka sin rollbetingade makt och de som försöker 

lära sig nya sätt att skapa ordning genom relationsbyggande.   

Även om debattens olika sidor förklarar dagens situation på olika sätt och pekar på olika 

lösningar så diskuterar de båda konflikter. Likaså pekar debatten på att lärare är osäkra på vad de 

ska göra.  

 

Med detta som bakgrund har jag valt att undersöka hur lärare i dagens skola gör och tänker kring 

konflikter mellan elever. Konflikter i skolan påverkar arbetsron och möjligheterna för lärare att 

utföra både kunskapsuppdraget och fostransuppdraget. Den förändringsprocess som skolan 

befinner sig i har gjort det tydligare än tidigare hur viktigt det är att hantera konflikter på ett bra 

sätt. Ambitionen för denna undersökning är att skapa större förståelse kring vad som gör att 

lärare hanterar konflikter på olika sätt.  
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2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att se på hur lärare hanterar konflikter mellan elever på 

lågstadiet och mellanstadiet samt undersöka hur kunskap och förmågor hos lärarna påverkar hur 

konflikthanteringen genomförs.  

2.1 Frågeställningar  

 
För att svara på syftet används fyra frågor. Den första handlar om att få en bild av hur lärarna 

hanterar konflikter med hjälp av teorier om konfilkthantering. Hur hanterar lärare konflikter 

mellan elever? 

 

Hur förstår lärare konflikters bakgrund? Med hjälp av teorier om människors grundläggande 

behov undersöks lärarnas förståelse för drivkrafterna bakom konflikterna. 

 

Leder djupare förståelse för konflikternas bakgrund till mer omfattande konflikthantering? 

Djupare förståelse syftar på en förståelse av hur grundläggande behov påverkar konflikter. 

Omfattande konflikthantering definieras i denna studie som sådan som i högre grad följer de 

teorier om konflikthantering som utgör det teoretiska ramverket.  

 

Vilka kunskaper och förmågor hos lärarna påverkar hur de hanterar konflikter? Andra faktorer 

undersöks för att utröna deras relevans för hur konflikthantering genomförs.  

2.2 Avgränsning av undersökningens område 

 

Det är inte inom den här uppsatsens ambitioner att skriva om mobbning, när begreppet konflikter 

används syftas på konflikter som är mindre i omfattning än mobbning. Lind skriver följande om 

skillnaden mellan mobbning och konflikter “En av de viktigaste skillnader mellan en konflikt 

och begreppet mobbning är kanske att mobbning utgör en lång och plågsam process, där det ofta 

finns ett flertal personer som förtrycker en person” (Lind, 2001:15). 

Dessutom har denna undersökning begränsats till att endast innefatta konflikter mellan elever. 

Konflikter mellan elev och lärare är ett viktigt område och en del av skolans vardag. Likaså är 

skolan en plats där konflikter mellan lärare förekommer. Dessa typer av konflikter har däremot 

hamnat utanför gränserna för denna undersökning. Av denna anledning är det främst konflikter 

mellan elever som diskuteras när begreppet konflikter används.  

3 Tidigare forskning 
 

Det finns mycket internationell forskning om konflikter och konflikthantering. Teorier som 

ursprungligen utformats för användning på makronivå, för mellanstatliga konflikter, har 

modifierats och använts för att analysera konflikter mellan enskilda individer i skolor och på 

arbetsplatser (Utas Carlsson, 2001). Även forskningen om interpersonella konflikter och 

konflikthantering inom skolan har växt de sista decennierna. Frågeställningen för denna 

undersökning handlar om att undersöka faktorer som påverkar hur lärare hanterar konflikter. Här 
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tas upp ett antal undersökningar där forskningen på olika sätt ligger nära vad denna undersökning 

fokuserar på. 

 

I Agneta Lundströms avhandling Lärare och konflikthantering: en undersökande studie ur ett 

könsperspektiv undersöks hur män och kvinnor inom lärarkåren hanterar konflikter mellan 

elever. En faktor som diskuteras är lärares inställning till hur konflikter ser ut mellan killar och 

mellan tjejer. Konflikter mellan killar respektive tjejer anses fungera olika och denna inställning 

hos lärare påverkar konflikthanteringen. Likaså beskrivs hur lärare anpassar sig efter hur tjejer 

och killar förväntar sig att deras konflikter ska hanteras (Lundström, 2008) 

 

Det konstateras i en vetenskaplig artikel vid namn The Impact of Conflict Resolution Training on 

Middle School Students att kunskap om konflikthantering är en tydlig faktor för hur elever 

hanterar konflikter. Studien fokuserar på effekterna av utbildning i konflikthantering. Större 

kunskap om olika sätt att hantera konflikter visade ökade variation i användandet av strategier 

för konflikthantering (Johnson m fl, 1997).  

Rique och Lins-Dyer undersöker i den vetenskapliga artikeln Teachers’ Views of Forgiveness for 

the Resolution of Conflicts Between Students in School kopplingen mellan lärares generella 

åsikter om utbildning och syn på specifika strategier i konflikthantering. De lyfter fram att lärare 

med ett auktoritärt och disciplinärt perspektiv på utbildning visade motstånd mot vissa strategier 

i konflikthantering som bygger på förlåtelse (Rique & Lins-Dyer, 2003). 

 

I den vetenskapliga artikeln The role of culture and personality in choice of conflict management 

strategy undersöks hur olika länders kultur påverkar vilka strategier människor använder inom 

konflikthantering. Denna forskning handlar inte specifikt om konflikthantering i skolan, den 

inkluderar förutom skolan också konflikter på arbetsplatser, mellan vänner och i parrelationer. 

Studien konstaterar att skillnader inom begreppet kultur är relevanta faktorer för hur 

konflikthantering ser ut. Dessutom pekar studien på att variabler kopplade till individers 

personlighet är relevanta. Exempelvis beskrivs att individer som ser livet som ödesbestämt visar 

mindre hänsyn för andra i konflikthantering. Emotionell intelligens är en ytterligare en faktor 

som lyfts fram som relevant (Kaushal & Kwantes, 2006). 

 

I en vetenskaplig artikel av Boros m.fl., Struggles for cooperation: conflict resolution strategies 

in multicultural groups undersöks vilken betydelse den kulturella sammansättningen i grupper 

har för konflikthantering. I denna studies lyfts bland annat fram att det har betydelse ifall 

personer känner sig maktlösa eller känner att de har makt i förhållande till sin omgivning. 

Maktfaktorn beskrivs som relevant för hur personer hanterar konflikter (Boros m fl, 2010).  

 

Detta är en del av den forskning som finns vars fokus är att undersöka olika faktorer som 

påverkar konflikthantering. Vanligare är dock undersökningar som fokuserar på effektiviteten 

hos insatser så som utbildning i konflikthantering. Fokus ligger i dessa fall istället på vad 

konflikthanteringen leder till, inte på konflikthanteringen i sig. Denna studie har däremot 

ambitionen att utöka kunskapen om kopplingen mellan olika faktorer hos lärare och dess 

påverkan på konflikthantering.  
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4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Definition av konflikt 

 

Konflikt är ett brett begrepp som används både i vardagsspråk och i vetenskapliga sammanhang. 

“För alla som har försökt att definiera begreppet samt för de som använder det har det blivit 

tydligt att begreppet är mångfasetterat, inte entydigt” (Hakvoort & Friberg, 2012:27). Författarna 

går vidare med att föredra en definiton som är användbar i skolans värld: “En konflikt är en 

interaktion mellan minst två parter där minst en part: (1) har önskemål som känns för 

betydelsefulla för att släppas, och (2) upplever sina möjligheter att få sina önskemål 

tillgodosedda blockerade av motparter” (Jordan, 2006:10). En annan definition talar om att det 

finns mål som inte kan nås. "På ett allmänt plan är en konflikt en strävan efter oförenliga mål, 

som avser ett eller flera värden och som engagerar två eller fler parter" (Karlsson, 1994:106). 

 

I vardagligt språk syftar ordet konflikt på något negativt och därför diskuteras ofta dess negativa 

konsekvenser. “Konflikter mellan elever eller mellan elever och lärare som inte tas om hand stör 

undervisningen och elevernas lärande” (Hakvoort & Friberg, 2012:11). Här beskriver författarna 

konflikter som inte tas hand om, de separerar därmed olika konflikter från varandra utifrån hur 

dem hanteras. Konflikter kan tas hand om eller inte tas hand om och detta leder till olika resultat.  

 

Även hos andra författare inom fältet delas konflikter upp beroende på hur de hanteras. En dåligt 

hanterad konflikt mellan två elever, en konflikt som har fått växa, har båda delar som syns och 

som inte syns. Förhållandet mellan de två delarna beskrivs här av Wahlström: “Man brukar 

använda den bekanta bilden av isberget när man talar om sådana konflikter. En tiondel syns 

ovanför vattenytan, och nio tiondelar finns dolt därunder som tjänar som ammunition till nya 

konflikter, som alltså förstoras och laddas med aggressivitet” (Wahlström, 1996:14). 

 

Ett synsätt som skiljer sig från det som intresserar sig för hur många konflikter som förekommer 

beskriver istället konflikter på följande sätt: “Jag vill redan nu betona att konflikter inte är av 

ondo, för det är kanske lätt att förknippa konflikter med bråk, negativa känslor eller besvärliga 

elever. Konflikter är naturliga händelser i välfungerande grupper” (Thornberg, 2006:194). En 

tolkning av författarens perspektiv är att han går emot synsättet att det finns vissa skolor med 

konflikter och vissa utan konflikter. Att en bra skola inte har konflikter och att en dålig skola har 

det. Istället pekar han på att konflikter är en naturlig del av skolan. En följd av detta perspektiv 

blir att fokus flyttas från förekomsten av konflikter till hur konflikterna ser ut. Det intressanta är 

istället skillnaden mellan bra och dåliga sätt att hantera konflikter. “Konflikter är i sig inte 

destruktiva, utan det är sättet som de hanteras på som avgör om de är konstruktiva eller 

destruktiva” (Thornberg, 2006:200).  

4.1.1 Grundläggande behov 

 

Det finns flera olika sätt att se på vilka behov som människor anser är viktiga och vilken roll 

dessa spelar inom konflikter. Konfliktforskaren Burton diskuterar förhållandet mellan konflikter 

och människors grundläggande behov. Här skriver en författare om Burtons perspektiv på 

begreppet grundläggande behov och vad som inträffar då dessa inte kan tillfredställas. "En av 
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Burtons grundtankar är att människan försöker tillfredsställa grundbehoven oberoende av 

omständigheter och kostnader. Det betyder att hon inte är hur anpassningsbar som helst. Känner 

hon sig hotad när det gäller ett eller flera av sina grundläggande behov, och hon inte ser någon 

annan utväg, tar hon till våld" (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011:20). Detta ger ett sätt 

att förstå konflikter och vad som ligger bakom dem. Lärare som ser konflikter bör därmed 

undersöka vilka grundläggande behov som inte blivit tillfredställda för att förstå hur konflikten 

uppkommit.  

 

"Det viktiga med grundläggande behov är alltså att när de inte tillgodoses skapas 

konflikter. Man kan t o m definiera konflikt som en situation där människor upplever att 

de inte samtidigt kan tillfredsställa sina behov, som alltså är motstridiga. Det kan vara 

mellan individer eller grupper [...] eller inom samma person." (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad, 2011:21).  

 

Begreppet grundläggande behov beskrivs som helt centralt för konflikter enligt detta perspektiv. 

Författarna beskriver hur konflikter t o m kan definieras utifrån begreppet grundläggande behov. 

Även mindre konflikter om sakfrågor faller inom definitionen för vad en konflikt är i denna 

undersökning. Definitonen av vad grundläggande behov innebär skiljer sig, här kan nämnas 

Maslows definition och de som följt efter hans teori.  

 

"Kroppsliga behov såsom mat, dryck, husrum, lagom temperatur, vila etc samt 

psykosociala behov såsom: trygghet och säkerhet, kärlek och vänskap, känsla av eget 

värde, tillhörighet till gruppen, delaktighet, förståelse, mening, glädje, kontroll (som 

behövs för att möta de andra behoven), rättvisa" (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 

2011:21). 

 

Forskare inkluderar olika behov i begreppet grundläggande behov och det finns olika perspektiv 

på hur det ska användas. En diskussion kring begreppet handlar om skillnaden mellan universella 

behov och behov som är en produkt av kulturen.  

Detta sätt att se på konflikter och varför människor agerar som de gör kan ge förklaringar till 

beteenden som i första anblick verkar svåra att förstå. Det ger ett sätt att förstå varför konflikter 

uppstår som är ett alternativ till mer traditionella synsätt som ser människors handlingar som 

baserade på rationalitet. Att människor handlar rationellt kan beskrivas som att handlingarna är 

resultat av ett kalkulerande av hur stora chanserna är att nå de mål man har. Rationalitet kan även 

uttryckas på följande sätt: "Att vara rationell är att utifrån de kunskaper man har välja de medel 

som säkrast leder till det mål man vill uppnå" (Thurén, 2007:83). Beteenden som styrs av 

grundläggande behov kan med detta traditionella synsätt beskrivas som irrationella. 

Handlingarna styrs inte av logik baserat på kunskap utan av känslor och behov. 

4.2 Definition av Konflikthantering 

 

Thornberg problematiserar användingen av begreppet konflikthantering. Det är vanligt i skolan 

att beskriva följande exempel som en konflikt: Två barn slåss om en leksak. Deras handlingar ses 

som själva konflikten. Likaså används begreppet konflikthantering i vardagligt språk på ett sätt 

som författaren ifrågasätter. I vardagligt språk står konflikthantering för när någon person hjälper 
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till att reda ut en konflikt. Därför ses det som positivt när det förekommer och negativt om det 

inte förekommer.   

Mot detta perspektiv står Thornbergs som tar upp begreppen konstruktiv och destruktiv 

konflikthantering. I exemplet med de två barnen som slåss om en leksak kan vi se att vad barnen 

gör när de slåss skulle istället beskrivas som destruktiv konflikthantering. Deras handlingar är 

inte konflikten, det barnen gör är att de hanterar konflikten om leksaken genom att slåss. Med 

detta perspektiv kan man således konstatera att det finns konflikter naturligt i vardagen och 

likaså konflikthantering. Skillnaden handlar om ifall hanteringen är konstruktiv eller destruktiv 

(Thornberg, 2006). Konstruktiva konflikter kan följaktligen definieras som konflikter som blivit 

hanterade på ett konstruktivt sätt. Därmed blir det inte intressant att diskutera konsekvenserna av 

konflikter, utan istället flyttas fokus till konsekvenserna av olika typer av konflikthantering. 

4.2.1 Konstruktiv och destruktiv konflikthantering 

 

En konflikt som blivit konstruktiv genom sin konflikthantering kännetecknas som konstruktiv då 

den “[1] resulterar i en överenskommelse som alla inblandade är nöjda med, dvs. en som alla 

tjänar på och som är för allas bästa [2] stärker relationen mellan deltagarna genom att deras 

respekt och tycke för samt tillit till varandra har ökat [3] ökar deltagarnas förmåga eller 

färdigheter i att hantera och lösa framtida konflikter på ett konstruktivt sätt” (Thornberg, 

2006:200). Flera positiva konsekvenser kommer från en bra hantering av en konflikt, detta 

förstärker även resonemanget av att inte se alla konflikter som negativa.  

 

Konflikter som däremot blivit hanterade så att de blivit destruktiva kännetecknas av att de “[a] 

resulterar i att en deltagare vinner på den andres bekostnad, [b] skapar ilska, förbittring, sårade 

känslor och misstro, och [c] minskar möjligheterna att hantera och lösa framtida konflikter på ett 

konstruktivt sätt (Thornberg, 2006:201). Författaren går även vidare med att beskriva konflikter 

som situationer där elever kan utveckla sin sociala kompetens, genom att det bland annat kan öka 

deras förståelse för vad som förväntas av att vara någons vän (Thornberg, 2006) 

Författaren har med andra ord beskrivit begreppet konstruktiv konflikthantering utifrån vad han 

ser som resultaten av konflikthanteringen. I de fall konflikthanteringen leder till de önskvärda 

konsekvenserna beskrivs den som konstruktiv, när konsekvenserna är motsatta beskrivs den som 

destruktiv. Att definiera konflikthantering utifrån vad det bör leda till kan också tolkas som ett 

sätt att definiera målsättningen med konflikthantering. Olika typer av metoder för 

konflikthantering kan sedan diskuteras utifrån dess potential att uppnå målsättningen.  

4.3 Definitioner av metoder  

 

I litteratur som diskuterar metoder inom konflikthantering jämförs i vissa fall olika typer av 

metoder med varandra. Det finns flera sätt att dela upp olika metoder, ett sätt är att använda 

kategorierna skiljedom och medling.  

När metoder ställs mot varandra kan olika dimensioner beaktas, Thornbergs indelning av 

konflikthantering mellan konstruktiv och destruktiv kan användas vid diskussioner om metoder. 

Långsiktighet gällande elevernas framtida förmåga att hantera konflikter är en del av konstruktiv 

konflikthantering. Likaså ska alla parters behov vara mötta i lösningen av en konflikt, alla ska 

vara nöjda. Slutligen ska relationen mellan parterna ha blivit stärkt, med ökad tillit och respekt. 

(Thornberg, 2006).   
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4.3.1 Definition av skiljedom 

 

Som många andra begrepp så används ordet skiljedom något annorlunda av olika författare. 

Begreppet kan även användas för att beskriva vad läraren måste göra för att förhindra våld 

mellan två parter när läraren upptäcker en konflikt. Läraren kan då behöva gå in och ta kontroll 

över situationen, hålla isär parterna och ta beslut som inte kan anses demokratiska. Detta 

beskrivs dock inte som en metod för konstruktiv konflikthantering i sig. Men det kan vara 

nödvändigt för en lärare att tillfälligt helt ta över kontrollen över en situation för att den 

konstruktiva konflikthanteringen sedan kan inledas (Hakvoort & Friberg, 2012). 

 

Metoden blir tydligt kritiserad när den inte definieras som ett inledande ingripande som följs av 

andra metoder utan istället utgör hela konflikthanteringen. Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 

använder begreppet när hon diskuterar konflikthantering i skolans värld. “[...] skiljedom, dvs den 

vuxne har en helt klar uppfattning om rätt och fel och vill gärna fostra barnet vilket leder till att 

den vuxne föreslår lösningar, kanske även beslutar om dessa” (Utas Carlsson & Rosenberg 

Kimblad, 2011:103).  

Även denna metod kan se ut på många sätt, gemensamt är att läraren i stor utsträckning tar över 

kontrollen över konflikthanteringen. Läraren försöker få reda på vad som hänt genom att fråga 

parterna, sedan beslutar läraren vad som ska bli konsekvenserna. I de fall det inte går att få reda 

på vad som hänt leder detta i vissa fall att läraren inte upplever att den kan göra något. “En följd 

av synsättet att fostra barn genom att visa på rätt och fel leder till att man vill veta vad som hände 

för att kunna hantera konflikten” (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011:104). Detta jämför 

författarna med medling där det inte är lika viktigt för medlaren att veta vad som hänt innan 

medlingen sätts igång.  

 

Begreppet skiljedom kan delvis beskrivas som en kategori för disciplinära, auktoritära sätt att 

hantera konflikter. Begreppet används på detta sätt av vissa av dagens forskare för att sätta namn 

på hur konflikthantering inte bör se ut. 

En kritiserad variant av denna metod utgörs av att lärare kräver av elever att säga ordet "förlåt" 

till varandra. Konsekvenserna blir negativa om konflikten inte undersöks närmare, om lärarens 

fokus är att bli av med konfliktsituationen istället för att hantera konflikten konstruktivt.  

 

“Motsättningen och de upprivna känslorna finns kvar, även om läraren försöker sopa dem 

under mattan. Eleverna får heller inga möjligheter att i sådana situationer tillägna sig 

adekvata strategier för att hantera konflikter. Man uppnår en ytlig konsensus eller en 

konsensus på låtsats” (Thornberg, 2006:204). 

 

Detta sätt att hantera en konflikt mellan två elever kan jämföras med andra metoder vars främsta 

mål är att bli av med konfliktsituationen. “Genom att avkräva ‘förlåt’ missar den vuxne 

möjligheter att som god förebild träna barnen i konfliktlösning och lär dem i stället oärlighet och 

vägar att komma undan ansvaret” (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011:179). Författarna 

beskriver även hur barnen går med på att använda ordet “förlåt” för att slippa undan och de lär 

sig att använda det på ett sätt där det har tappat sin betydelse.  
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4.3.2 Definition av medling 

 

En metod som blivit omskriven i flera böcker som tar upp metoder i konflikthantering är 

medling. Begreppet medling inbegriper flera olika metoder men dessa har vissa gemensamma 

drag vilka inbegriper att en tredje part hjälper de inblandade i en konflikt att prata med varandra 

på ett konstruktivt sätt. "Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part underlättar för 

parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse" (Utas 

Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011:90). Detta kan se olika ut beroende på hur medlaren 

utformar metoden för att anpassa den till parterna i konflikten. Parterna kan vara ovana att 

kommunicera p g a en rad faktorer så som en ovana vid metoden, elevens ålder, dess generella 

förmåga att uttrycka sig samt maktförhållandet mellan parterna. Medlaren behöver ofta förbereda 

parterna på något sätt inför medlingen för att den ska ge bättre resultat. "Medling är en process 

som lägger vikt vid vår flexibilitet. Den kan anpassas till olika situationer och människor så att 

alla medverkande får ut något positivt av den" (Lind, 2001:6).   

 

Förutom att metoden behöver anpassas efter de inblandade, finns det också olika kategorier av 

medling. Dessa har olika målsättningar oberoende av vem som är inblandad i konflikten. 

Ambitionen kan sträcka sig från att endast hantera sakfrågor till att fokusera mer på relationen 

mellan parterna och deras förståelse för varandra och sig själva. Den sistnämnda ambitionen 

hittas inom det som kallas transformativ eller terapeutisk medling (Hakvoort & Friberg, 2012).  

 

Här följer en beskrivning av ett exempel på en medlingsmetod med terapeutiska ambitioner som 

använder sig av olika steg. Metoden inbegriper fyra steg, även kallade faser. Den första fasen 

handlar om att låta parterna få beskriva händelseförloppet ur sina olika perspektiv. Parterna har 

ofta svårt att tyst sitta och lyssna när den andre beskriver hur den har uppfattat händelseförloppet. 

Det är viktigt att ha inställningen att allas versioner är sanna utifrån deras egna perspektiv. 

“Medlaren avgör inte vilka uttalanden som kan räknas som värdefulla eller sanna, eller vilka av 

de inblandade som räknas som trovärdiga” (Hakvoort & Friberg, 2012:185).  

 

Fas 2 handlar om hur de inblandade känner. Parterna vet ofta inte själv vilka känslor som de 

själva eller den andre känner och de kan vilja skydda sin sårbarhet när de uppmanas uttrycka 

dem. Att visa vissa känslor kan kännas riskfyllt för parterna. Medlaren behöver hjälpa parterna 

att med detta. “Likt trollen i sagans värld, kommer känslan när den utsätts för ord, för ‘dagsljus’, 

att förlora sin makt” (Hakvoort & Friberg, 2012:186). Att prata om sina egna och den andres 

känslor kan leda till att konfliktens destruktiva innehåll ersätts med nya tankar. Parternas 

förmåga att förhålla sig till sina känslor kan även kallas känslomässig mognad och är något som 

kan tränas upp med hjälp av läraren (Normell, 2004).  

 

I fas 3 behöver medlare hjälpa parterna att lämna gamla konfliktvanor och söka kreativa 

lösningar genom att fråga de om hur de skulle vilja ha det i stället för hur det blev. Att få 

parterna att prata om hur de vill ha det kan leda till början på ett samarbete. “Här iscensätts 

antingen samarbetsförmågan hos parterna eller så sätts den på prov” (Hakvoort & Friberg, 

2012:187).  

Den fjärde och sista fasen handlar om att hitta en lösning som alla parter kan enas om. Medlarens 

uppgift är att få eleverna att tänka på vilka förslag som går att genomföra och tillfredsställer 

behov hos alla inblandade. Eleverna tränas i att inta varandras perspektiv och ta beslut 
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gemensamt. Det stärker även parternas självförtroende när de får större ansvar av läraren att 

komma med förslag och enas om dem. "Medlingsprocessen syftar till att stärka parternas 

självförtroende genom att föra över ansvaret för konflikten och dess lösning på parterna själva" 

(Lind, 2011:6). Det handlar om att som lärare hindra sig själv från att ta över alla delar av 

processen och låta eleverna själva ansvara för vissa delar. Härnäst introduceras tre teoretiska 

modeller som kommer användas i analysen.  

4.4 Teoretiska modeller  

 

Under denna rubrik presenteras teoretiska modeller som kan användas som stöd för att förstå 

konflikter. Dessutom kan modellerna användas för att förstå konflikhantering och i vissa fall för 

att se hur hanteringen kan anpassas till olika typer av konflikter. Slutligen kan en del av dessa 

användas som arbetsmodeller, som ett ideal för hur konflikthantering bör se ut.  

4.4.1 Johan Galtungs ABC-modell 

 

Detta är en modell som handlar om att öka förståelsen för vilka typer av konflikter som finns och 

hur man kan förstå dem. Modellen grundar sig på tanken att alla konflikter inbegriper tre olika 

faktorer. “Sakfrågan som felaktigt uppfattas som det enda viktiga men som ofta representerar 

något underliggande med mycket starkare emotionell laddning, attityder, som ofta är omedvetna 

eller förnekade och därför starkt styrande i händelseförloppet, samt beteendet som ofta motiveras 

med vad man ser som motpartens destruktiva beteende” (Hakvoort & Friberg, 2012:58; 

författarnas kursivering). 

 
Figur 1. ABC-modellen - Konflikttriangeln. 

Källa: HRbloggen (2006) www.hrbloggen.se 

 

Varje konflikt har sin tyngdpunkt i ett av hörnen, något som även kan förändras under 

konfliktens gång. Attityd-hörnet handlar om känslor, rädslor och just attityder. B-hörnet handlar 

om handlingar som är mer eller mindre lätta att märka. Direkt våld, kränkande ord eller annan 

typ av kommunikation, utfrysning. Slutligen handlar C-hörnet om konfliktens sakfråga, vilket 

även kan inkludera motsättningar eller skillnader i åsikter om något. I figuren kallas detta hörn 

Conflict men har översatts till svenska som sakfråga (Hakvoort & Friberg, 2012). 

 

Konflikter som har sin tyngdpunkt i C-hörnet kan ofta lösas relativt enkelt eftersom de inte 

handlar om relationen mellan parterna i en större utsträckning. Det finns även kategorier inom 

dessa typer av konflikter. I fördelningskonflikter “konkurrerar parterna nämligen om sådant som 

går att dela på” (Hakvoort & Friberg, 2012:60). Här finns det möjligheter till lösningar baserade 
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på kompromissande. Positionskonflikter handlar däremot om sådant som inte går att dela på, 

endast en part i konflikten kan exempelvis vara bästis med en viss person. Här behövs mer 

kreativa lösningar. Slutligen presenterar författarna kategorin ordningskonflikter vilka handlar 

om regler, exempelvis om elever får använda mobiltelefoner under lektionstid.  

 

Relationskonflikter ligger under attityd-hörnet och här spelar känslor och projektioner en viktig 

del. “A-hörnet är starkt dominerat av olika känslor, framför allt rädslor att misslyckas, att inte nå 

fram till vad man nu vill nå - att bildlikt talat stå naken och skämmas inför klassen eller gruppen” 

(Hakvoort & Friberg, 2012:63). I dessa typer av konflikter behövs ofta en medlare av något slag 

som kan hjälpa parterna. Projektioner handlar om att ha en förvrängd bild av andra människor, i 

det här fallet av den motsatta parten i konflikten. 

 

Konflikter som ligger i Beteende-hörnet kan även beskrivas som manifesta vilket är motsatsen 

till latenta eller outsagda konflikter. Manifesta konflikter har utvecklats till en punkt då de lett till 

olika öppna beteenden mellan parterna. “Om konfliktens tyngd ligger på B-hörnet - att skilja 

elever åt som agerar destruktivt gentemot varandra eller till och med ta hjälp av polis kan vara 

absolut nödvändigt för att ha en chans att komma vidare” (Hakvoort & Friberg, 2012:65).  

4.4.2 Richard Cohens modell konfliktpyramiden 

 

Det finns även ett perspektiv på konflikthantering som inkluderar förebyggande arbete i 

begreppet. Denna bredare definition av konflikthantering används inte i denna uppsats. 

Förebyggande arbete kan däremot inkluderas under begreppet helthetsarbete med 

konflikthantering. Hakvoort & Friberg introducerar vad de kallar Cohens konfliktpyramid vilken 

ska illustrera ett “idealt system för arbete med konflikthantering i skolan” (Hakvoort & Friberg, 

2012:35). Det är en modell som vidareutvecklats av Hakvoort & Friberg utifrån grundmodellen 

av Richard Cohen, och beskrivs som en teoretisk arbetsmodell.  
 

 
Figur 2. Cohens konfliktpyramid. Omarbetning av Hakvoort & Fribergs version (2012).  

 

Den första nivån är underst i pyramiden och kallas förebyggande. Här upplevs inte konflikter 

som konflikter utan hanteras konstruktivt direkt som ett resultat av en stöttande miljö. Nivån 
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utgörs av insatser som skapar en stöttande miljö i vilken fokus ligger på att stödja utvecklandet 

av social kompetens och goda sociala relationer. Här finns insatser så som: 

 

“Effektivt ledarskap i klassrummet, en demokratisk skolorganisation, värdegrundsarbete, 

diskussioner om moral, etik och djupt liggande föreställningar, arbete med självkänsla, 

gruppdynamik, empati, social medvetenhet, kommunikationsövningar, grupprocesser, 

lyssnande, perspektivtagande och diskussionsrundor” (Hakvoort & Friberg, 2012:36).  

 

Här kan nämnas aktiviteter som ämnar förbättra relationerna mellan eleverna, ha kamratstödjare 

eller följa färdiga program så som SET (Socio Emotionell Träning) eller EQ (Emotionell 

Intelligens). Insatser på nivå ett och dess påverkan på det sociala klimatet kan fungera stöttande 

på nivå två. En stöttande miljö underlättar när parterna i en konflikt ska hantera konflikten.  

Den andra nivån beskrivs som hantering, där löser konflikternas parter konflikten i dialog med 

varandra. Elever och vuxna får stöd och utbildning så att de kan konstruktivt hantera konflikter. 

På denna nivå finner vi ansträngningar att få parterna att lära sig att hantera konflikter bättre 

själva i framtiden. Det handlar även om förbättring av kommunikation, lära parterna att 

förhandla, perspektivtagande och att hitta lösningar kollaborativt.  

  

Den tredje nivån kallas för konflikter som medlas och handlar om konflikter som parterna inte 

kan lösa själva. Både elever och vuxna kan behöva en tredje part som hjälper till och medlar för 

att underlätta konflikthanteringen. Det är medlarens främsta uppgift att underlätta 

kommunikationen mellan parterna. Det är viktigt att medlaren inte tar över konflikten eller 

påtvingar lösningar på parterna. Även här förekommer lärande i konflikthantering, medlaren är 

en förebild, inspiratör och instruktör.  

Den fjärde och översta nivån är Stopp-nivån och här handlar det egentligen inte om konstruktiv 

konflikthantering. På denna nivå finns situationer där våld måste stoppas. Det handlar om att 

hålla isär parterna och förhindra oönskat beteende. “Nivå fyra handlar inte om att stoppa 

konflikten, för konflikter är inte förbjudna. Fokus ligger på beteendet och att det kan vara rätt 

eller fel. Våldsamt och extremt aggressivt beteende måste stoppas, eftersom det blockerar 

möjligheterna till konstruktiva sociala interaktioner och till dialog samt bromsar 

lärandeprocessen” (Hakvoort & Friberg, 2012:37).  

 

Att följa denna arbetsmodell innebär att följa vissa principer som hänger ihop med grundtanken 

med modellen. En av dessa är att pyramidens form är en viktig del av modellen genom att varje 

nivå ska få olika mycket uppmärksamhet. Den understa nivån är bredast och där ska skolan lägga 

mest energi. Detta tankesätt följer alla nivåer så att den översta slutligen ska ges minst 

uppmärksamhet. En annan viktig princip är att skolan inte kan strunta i någon av nivåerna, man 

måste arbeta med alla samtidigt eftersom de är beroende av varandra. Tanken är inte att en skolas 

arbete med konflikthantering kan bygga på att man plockar ut en eller två nivåer ur 

konfliktpyramiden och bara fokuserar på dem. “Även om vi lägger mycket krut på förebyggande 

arbete betyder det inte att konflikter inte kommer att uppstå. Det är inte heller meningen att 

skolmiljön ska förebygga bort uppkomsten av konflikter och därmed de lärtillfällen som 

konflikter innehåller” (Hakvoort & Friberg, 2012:41).  

 

Färdiga utbildningsprogram som nämnts tidigare och andra liknande kan placeras in på de olika 

nivåerna i modellen. Det finns program för att bekämpa mobbning, för att förbättra 
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kommunikationen mellan elever, för ett förbättra skolklimatet och andra program med liknande 

målsättningar.   

Vid specifika konflikter är tanken att modellen även kan användas som en guide för hur 

hanteringen bör genomföras. Konflikthanteringen ska utgå ifrån vilken nivå konflikten kräver 

och sedan ska läraren fråga sig vad som kan göras på nivåerna under. Vid en våldsam konflikt 

som krävt hantering på nivå fyra behöver läraren så snart som möjligt börja hantera konflikten på 

nivån under, i detta fall via medling (Hakvoort & Friberg, 2012). 
 

Detta kan även beskrivas med Galtungs ABC-modell. En hantering av en nivå-4 konflikt kan 

även beskrivas som en konflikt med sin tyngd på Beteende-hörnet. Precis som Cohen förespråkar 

en hantering som rör sig neråt genom nivåerna i sin modell förespråkar Galtung en hantering 

som rör sig från att hindra Beteende till att hantera attityder för att sluta med sakfrågan. 

Konflikter med sin tyngpunkt i Attityd-hörnet kan även beskrivas som en nivå-3 konflikt vilket 

kräver någon form av medling. Konflikter med sin tyngdpunkt i hörnet för sakfrågor i Galtungs 

modell kan slutligen beskrivas som en nivå-2 konflikt enligt Cohens modell.  

Den understa nivån, som handlar om förebyggande arbete har ingen direkt motsvarighet i ABC-

modellen. Denna nivå diskuteras inte heller när konfliktpyramiden används som en guide för 

hantering av specifika konflikter, istället ligger den som en bakgrund till det övergripande arbete 

på skolor (Hakvoort & Friberg, 2012). 
 

 
Figur 3. Kombination av modeller av Cohen och Galtung.  
Källor: www.hrbloggen.se och Hakvoort & Friberg (2012).  

 

4.4.3 Kilmann & Thomas modell om konfliktstrategier 

 

När det gäller att hantera konflikter diskuterar Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad en modell 

som utvecklats av Ralph H Kilmann och Kenneth W. Thomas. De prestenterar att det finns ett 

antal olika stilar, strategier eller inställningar som personer har till konflikter. De diskuterar även 

hur dessa påverkas av situationen och olika personer vanor gällande konflikter. Den första 

http://www.hrbloggen.se/
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inställningen är undvikande. "Undvikande. Man blir tyst, går därifrån, drar sig tillbaka 

känslomässigt, blir 'sur' eller arg, verkar under ytan, vägrar samarbeta” (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad 2011:45). En annan inställning handlar om att undertrycka konflikten genom 

att exempelvis skjuta upp hanteringen av problemet, att ge efter i konflikten eller låtsas som att 

det inte är en konflikt. Att gå in i ett maktspel är en annan strategi, det gäller då att vinna och 

undvika att förlora. Det blir en kamp med psykiskt eller fysiskt våld.  

Att söka en kompromiss är också en stil för att hantera konflikter, här definieras det som en ytlig 

kompromiss som inte bygger på en djupare process. I en konflikt om begränsade resurser delas 

de upp lika, parterna behöver ge upp något för att få något. Slutligen finns en vinna-vinna-

inställning till konflikter som fokuserar på att undersöka underliggande behov hos alla parter och 

tillfredsställa dessa (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011:45).  

 

På ett teoretiskt plan kan det vara svårt att se fördelarna med vissa av dessa konfliktstilar. Även 

Hakvoort & Friberg skriver om dessa olika stilar och diskuterar bland annat hur de används i 

praktiken och dess olika praktiska för- och nackdelar. “Ingen av de av Thomas och Kilmanns 

undersökta stilarna är negativ i alla situationer, men ingen är heller helt och hållet positiv. Alla 

fem är mer eller mindre användbara vid olika tillfällen och kunskap om detta underlättar mötet 

med omvärlden och hjälper oss att göra medvetna val när vi befinner oss i konfliktsituationer” 

(Hakvoort & Friberg, 2012:75). De olika konfliktstilarna har fått passande djursymboler för att 

göra modellen mer pedagogisk.  

Lejonet handlar om maktspel och tävlan, det är viktigare att vinna än att samarbete eller förbättra 

relationer med andra. Det är en stil som har fördelar i situationer när det behövs snabba och 

kanske impopulära beslut, exempelvis i krissituationer. Nackdelarna handlar bland annat om att 

relationer blir lidande och faktorer bakom konflikter undersöks inte.  

Kamelen är motsatsen till lejonet, den värnar om relationen på bekostnad av sina egna behov. 

Det är en stil som handlar om samarbetsvilja, att anpassa sig och falla undan för andras 

önskningar eftersom personer som följder denna stil ofta ser konflikter som hot mot relationer. 

Fördelarna är att denna stil kan lugna ner konfliktsituationer och den kan hålla samman en grupp 

genom att gruppens behov får vara i centrum. Nackdelarna är “självkänslan tar skada av att alltid 

prioritera andras behov och önskningar i första hand” (Hakvoort & Friberg, 2012:77) samt att en 

person som följer denna stil inte bidrar med sin kompetens till gruppens utveckling.  

 

Sköldpaddan undviker konflikter, den förhåller sig passiv och kryper in i sitt skal. Fördelarna 

med denna stil är att slippa ta ansvar för obekväma beslut eller för att undvika våld i hotsamma 

situationer. Likaså är det en bra stil vid små konflikter som löser sig själva och inte kräver 

personens inblandning, eller när en konflikt inte kan lösas av personen utan måste lösas av andra 

parter. Nackdelarna handlar bland annat om att små konflikter som behöver hanteras växer till 

större konflikter om personen inte agerar. Likaså visar sköldpaddan inte sina behov vilket 

förhindrar djupgående lösningar. Inte heller relationer gynnas av denna konfliktstil eftersom 

personen förhåller sig likgiltig.  

Ugglan är den konfliktstil som på papper leder till den bästa lösningen för alla parter. Det bygger 

på att man undersöker de bakomliggande behoven och rädslorna som påverkar konflikten. Fokus 

ligger både på relationen mellan parterna och att hitta lösningar som uppfyller alla parters behov. 

Ugglan väger in både sina egna och andras mål och söker fatta beslut i grupp som alla kan stå 

bakom. I praktiken finns dock nackdelar med denna stil. “Allt sökande efter bakomliggande 

behov tar dock en omåttlig tid, vilket knappast är effektivt vid bagatellartade problem. I akuta 
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krissituationer kan ugglestrategin behövas men risken är att den ändå inte fungerar just för att 

den tar för lång tid” (Hakvoort & Friberg, 2012:79).  

Slutligen presenterar författarna räven som kompromissar. Det handlar om att hitta en medelväg 

där parterna få ge upp något för att få något. Det är en bra stil i konflikter som handlar om 

begränsade resurser. Det är en stil som fungerar bra för att hantera konflikter om det är en brist 

på tid. Likaså kan den fungera för att inledande lugna ner en uppjagad konfliktsituation och kan 

senare övergå i ugglans strategi. Nackdelarna handlar bland annat om att en konflikt kan blossa 

upp igen eftersom den inte har hanterats på djupet.  

5 Metod  
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen genomförts. Här går att läsa om tillvägagångssätt, 

urval samt etiska aspekter. Likaså diskuteras argument som lett till val av metoder. Syftet är att 

öka läsarens förståelse för hur studien såg ut rent praktiskt.   

5.1 Motivering av metodval 

 

Min undersökning byggde på ambitionen att undersöka kopplingen mellan lärares förståelse av 

konflikter och deras hantering av konflikter samt att undersöka andra faktorer som påverkade 

lärarnas konflikthantering. Det är viktigt för studiens kvalitet att välja rätt typ av metod för att 

kunna besvara frågeställningen. “Det viktigaste kriteriet på vetenskaplighet är sammanhanget 

mellan frågeställning, metod och resultat” (Starrin & Svensson, 1994:78). För att få en bild av 

hur olika lärares konflikthantering kunde se ut gjordes valet att göra intervjuer med lärare. Valet 

att göra intervjuer baserades på ambitionen att analysera detaljerad information om lärares tankar 

och handlingar. För att kunna dra lärdomar om lärares tankar och handlingar behövdes en 

djupare informationsinsamling. Intervjuer erbjuder sådan information. Undersökningens 

omfattning ledde till beslutet att intervjua ett mindre antal lärare. En annan faktor som inverkade 

på beslutet var att ämnet för undersökningen var känsligt. Möjligheten att förmedla en känsla av 

trygghet till potentiella informanter ansågs högre vid användandet av intervjuer. Här beskriver 

Denscombe argument för att använda intervjuer när det gäller känsliga frågor. “Sådana frågor 

måste hanteras varsamt och kräver kanske en del övertalning för att få informanten att öppna sig 

och vara ärlig” (Denscombe, 2009:132). Här beskrivs att intervjuaren kan komma åt information 

som är känslig genom att få informanten att öppna sig.  

 

Eftersom målsättningen var att nå förståelse för kopplingen mellan lärarnas sätt att tänka och 

deras sätt att hantera konflikter gjordes valet att göra intervjuer som var mer kvalitativa än 

kvantitativa. Den förståelse som söktes bygger på den hermeneutiska vetenskapsinriktningen. 

Förutom att beskriva vad människor gör finns det inom denna inriktning en ambition att förstå 

och känna in vad människorna upplever (Thurén, 2007). Lärarnas upplevelser av olika 

konfliktsituationer tolkades och kategoriserades. Deras beskrivningar och deras tankar gav mig 

möjligheten att analysera konflikterna och hanteringen. “Det enda kriteriet på om ett 

tillvägagångssätt är godtagbart som vetenskaplig metod är om det är ett bra sätt att söka svar på 

den fråga som man har” (Starrin & Svensson, 1994:80). Författarna pekar här på att det viktiga 

vid metodval är förhållandet mellan metoden och frågan. En specifik metod är inte vetenskaplig 

av sig själv utan bara om den ger relevant information för frågeställningen.   
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5.2 Urval 

 

För intervjuerna valdes sju klasslärare som jobbar i svenska skolor. Det var av vikt att intervjua 

just klasslärare eftersom frågor ställdes om lärarnas egna klasser och om konflikthantering med 

eleverna. Klasslärare spenderar mycket tid med sina elever jämfört med andra typer av lärare. 

Dessa lärare har även stor inverkan på sina elever (Babad, 2009). Dessa faktorer ledde till 

antagandet att klasslärare skulle bidra med användbara svar.  

 

Två av de intervjuade lärarna jobbade vid undersökningens tillfälle i mellersta Sverige. 

Resterande fem intervjuer gjordes med lärare som jobbade i södra Sverige. Fyra av klasslärarna 

var lärare på lågstadiet och resterade tre på mellanstadiet. Ambitionen att begränsa 

undersökningen påverkade beslutet att inte intervjua lärare på högstadiet eller gymnasiet. Främst 

handlade det dock om det framtida yrket som låg- och mellanstadielärare för författaren. Beslutet 

att inkludera både lågstadiet och mellanstadiet byggde främst på strävan att hitta fler 

intervjupersoner.  

Tre av lärarna hade tidigare haft en personlig kontakt med denna studies författare.    

Av de som slutligen gick med på att bli intervjuade var sex av de kvinnor och en av dem var 

man. Åldrarna på intervjupersonerna sträckte sig från trettio år till sextio år.  

5.3 Genomförande och bearbetning av datamaterial 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes antingen över telefon eller ansikte mot ansikte. Dessa 

diskuterar Denscombe här i förhållande till strukturerade intervjuer. “Vid semistrukturerade 

intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor 

som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel” (Denscombe, 

2009:135). I de fall lärare började prata av sig själva om ett visst ämne som var en del av 

undersökningen fick de göra det.  

 

På intervjupersonernas begäran gjordes telefonintervjuerna på kvällar eller helger. Intervjuerna 

som gjordes på plats genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats på eftermiddagen. Vi satt 

då i lärarens klassrum efter att eleverna gått hem eller i ett mindre grupprum. Ljudet från 

samtliga intervjuer spelades in. Detta gjordes så fokus kunde ligga på själva intervjun och för att 

höja graden av precision i dokumentationen. Inspelningarna transkriberades senare för att 

underlätta analysen av materialet.  

Första intervjun genomfördes delvis som en testintervju för att undersöka om frågorna var 

formulerade på bra sätt. Intervjupersonen i testintervjun fick inte frågorna i förväg. I resten av 

fallen fick lärarna däremot frågorna i förväg.  

Lärarna som fick frågor i förväg förbereddes dock på att de skulle få följdfrågor beroende på hur 

de svarade. Anledningen till att de fick frågor på förhand var att de skulle få möjlighet att tänka 

igenom de teman som intervjun handlade om. Det finns dock för och nackdelar med denna 

metod eftersom svaren blir mindre spontana.  

 

Som en del av frågorna som de fick på förhand uppmanades lärarna att tänka på en konflikt att 

berätta om på ett anonymt sätt. Det lyftes fram att personers eller skolors namn inte behövde 
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nämnas. Detta poängterades för att uppmuntra intervjupersonerna att prata friare om konflikter, 

ett ämne som kan vara känsligt att prata om.  

Frågorna som ställdes till intervjupersonerna var indelade i två delar. Den första delen handlade 

om det psykosociala klimatet i lärarens klass. Den andra delen handlade om exempel på 

konflikthantering som läraren varit inblandad i. 

Ur intervjuerna valdes en konflikt och dess hantering ur varje intervju. Dessa valdes utifrån 

mängde tillgänglig information i intervjusvaren. Mängden information om en konflikt och 

hantering är viktigt för hur djup en analys kan göras. 

5.3.1 Analysmetod  

Analysen av materialet gjordes genom flera systematiska genomgångar med olika fokus. 

Tematiska analyser som granskade små delar av varje intervju varvades med genomgångar som 

gick igenom var intervju för sig i sin helhet. 

Efter materialet lästs igenom inleddes en kategorisering av de sju unika fallen av konflikter och 

konflikthantering. Denna kategorisering blev möjlig genom att konflikterna och hanteringen 

analyserats med teorier av Johan Galtung och Richard Cohen.  

För att göra det möjligt att jämföra sju unika fall av konflikthantering med varandra på ett 

givande sätt analyserades relationen mellan konflikterna och konflikthanteringen. Det som 

jämfördes var hur väl konflikthanteringen anpassades till konflikterna i förhållande till en 

idealmodell. Detta gav en översikt över de sju fallen och en möjlighet att jämföra de med 

varandra.  

Efter denna kategorisering analyserades intervjumaterialet med fokus på hur lärarna tänkte 

gällande bakgrunden till den konflikt som de hade hanterat. Detta jämfördes med den inledande 

översikten. Slutligen söktes intervjumaterialet igenom efter andra mönster gällande hur lärarna 

tänkte kring konflikter. Dessa jämfördes också med den inledande översikten.  

5.4 Forskningsetiska överväganden 

 

Samtliga intervjupersoner deltog frivilligt och blev informerade om vad den insamlade 

informationen skulle användas till och att den inte skulle användas till något annat ändamål. “Ur 

forskarens synvinkel är detta särskilt viktigt när det gäller forskningsetiken. Om man samtycker 

till att intervjuas, innebär det i allmänhet att det är ett informerat samtycke” (Denscombe, 

2000:130). Det som tas upp här vikten av att intervjupersonen är medveten om att den blir 

intervjuad och att den blir informerad och att inget spelas in i hemlighet.  

Lärarna blev informerade att de var anonyma intervjupersoner som inte skulle nämnas med 

namn. Likaså informerades lärarna att skolornas namn inte var av intresse för undersökningen 

och inte skulle nämnas.  

6 Resultat och analys 
För att få en översikt över intervjumaterialet presenteras först en sammanfattning av hur lärarna 

svarat på de mest centrala frågorna som senare analyserats. Dispositionen är baserad på frågorna 

som ställdes. För att ge tydligare bild av materialet inkluderas exempel på lärares svar i texten. 

Därefter följer en analysdel där delar av resultatet återkommer för att visa kopplingen mellan 

analysen och det insamlade materialet. Där analyseras intervjumaterialet med hjälp av studiens 
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teoretiska ramverk för att urskilja relevanta mönster. Lärarnas förståelse för vad som låg bakom 

konflikterna undersökts. Likaså undersöks materialet gällande hur lärarna hanterade konflikterna. 

Ett antal andra faktorer analyseras dessutom utifrån vilken påverkan de hade på 

konflikthanteringen.  

6.1 Kan du berätta om en specifik konflikt mellan elever som var svår 
att lösa? 

 

Samtliga lärare berättade om en eller två konflikter som krävde någon form av agerande från de 

själva och i vissa fall var även andra vuxna. Intervjuerna gav mig därmed ett antal unika 

konflikter att analysera.  

 

“Ett bråk som var svårlöst, var när det var några personer som skickade fula sms till 

varandra. Det tog lång tid att lösa eftersom det var många inblandade. Föräldrarna fick 

kopplas in och vi fick samtala länge om hur man uppför sig och vad man säger, skriver. 

Det hela blev ju extra svårlöst eftersom det hade skett via sms” (Intervju F, 2013:5). 

 

Lärarna valde att berätta om konflikter som de ansåg svåra av olika anledningar. Här ovan tog 

läraren upp en konflikt som var svår delvis p g a att parterna använda sms. Här nedan berättar en 

annan lärare om en konflikt som läraren ansåg vara allvarlig eftersom våld var inblandat. 

 

“Vid ett tillfälle hade vi en pojk som, han har en diagnos, den här eleven, han slog till en 

annan tjej, knytnävsslag i ansiktet, på [otydligt], för han ansåg att hon hade gjort något 

som inte var rätt gentemot honom, hon puttade till honom eller liknande. Och han har 

svårt oftast att se vad han gör som är fel” (Intervju G, 2013:6). 

6.2 Berätta vad ni gjorde för att hantera konflikten. 

 

Lärarna berättade om vad de själva och andra inblandade vuxna gjorde som hade en koppling till 

konflikterna. De olika intervjupersonerna tolkade begreppet hantera olika och räknade in olika 

typer av handlingar i detta. Det handlade om att stoppa våld, att undersöka vad som hänt, att 

prata med de inblandade, att fylla i formulär för dokumentation, kontakta föräldrar eller kontakta 

rektorn. 

 

En lärare berättar om hur det gick till när hon pratade med de inblandade eleverna i en konflikt. 

Samtalet hade föregåtts av läraren försökt göra sig en bild av vad som hänt genom att fråga 

eleverna. Även föräldrar hade hört av sig till läraren.  

 

“Då hade jag sedan ett litet möte med de sex barnen, efter att de hade ringt runt hemma 

och grejat med det här. Så att man ska kunna mötas här i skolan sedan och inte vara sura 

på varandra eller rädda för varandra eller vad det nu skulle kunna vara” (Intervju E, 

2013:4). 

 

Här beskriver en lärare hur hon satt sig ner med några elever som var inblandade i en konflikt 

som utspelat sig under en rast. 
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“Då fick ju den första, den som kastade snö, han fick ju berätta hur det hade gått till. Han 

hade ju inte kastat snö, osv osv. Och jag ritade upp precis som han sa och då ville de 

andra protestera men det fick de inte. Jag ritade upp hans berättelse. [...] Ja, jag brukar 

rita gubbar va, där han satt då. Så bara råkade han, det kom ju bara lite vid sidan, det blev 

en lite snöklick vid sidan. Alltså streckgubbar, bara snabbt” (Intervju D, s09). 

 

Läraren beskriver hur hon använder sig av en metod som liknar sociala berättelser. Hon ritar upp 

händelseförloppet som en serietidning med streckgubbar.  

6.3 Vad tror du den här konflikten handlade om? 

 

Lärarna visade prov på olika synsätt när denna fråga ställdes. Vissa lärare misstänkte att det låg 

mer bakom konflikterna än vad som var synligt. Andra lärare såg det synliga beteendet som det 

viktiga och trodde att de mer dolda faktorerna inte hade en stor inverkan. Här beskriver en lärare 

en konflikt där två elever gömt en annan elevs samlarbilder. Hon svarar här på vad hon tror 

konflikten handlade om.  

 

“Ja, dels så handlade den om oförstånd, att man faktiskt inte tänker sig för, vad man gör 

egentligen ‘vad gör vi nu, när vi gör såhär’. Utan de två lekte tillsammans och de tyckte 

att de gjorde en rolig sak tillsammans när de gömde korten. Jag tror inte de tänkte längre 

fram [...] Utan ‘nu leker vi det här och nu gömmer vi de här korten’ och de två barnen 

hade nog inte lekt med varandra så mycket innan” (Intervju E, 2013:6). 

 

Läraren går vidare med att resonera kring hur de två eleverna som gömde korten kan ha gjort det 

för att göra något spännande tillsammans och bygga upp en vänskapsrelation med varandra.   

6.4 Lärarnas förståelse av konflikters bakgrund 

 

Lärarna uppmanades berätta om svåra eller kluriga konflikter. De konflikter som undersökts kan 

därmed ses som mer problematiska än vanligt. Dessa konflikter har tidigare beskrivits med 

metaforen isberget, där det synliga beteendet endast utgör en liten del av helheten. Det handlar 

om konflikter som börjat och sedan eskalerat på något sätt tills de blivit uppmärksammade av 

omgivningen. Med hjälp av Burton kan vi analysera bakgrunden till konflikter genom att förstå 

vilka grundläggande behov som blivit hotade hos de inblandade parterna i en konflikt. När en 

persons grundläggande behov blir hotade kan detta få personen att agera destruktivt mot den som 

utgör hotet. Både fyllda och ouppfyllda behov manifesteras genom känslor av olika slag. 

Tillgodosedda behov kan uttryckas genom att personen är glad, nyfiken eller trygg. På 

motsvarande sätt kan en person vara arg, likgiltig eller rädd när behov inte är tillgodosedda (Utas 

Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). Denna typ av analys kan svara på frågan varför 

konflikten eskalerats mellan just de parter som är inblandade och inte mellan andra personer.  

 

Lärarna fick en fråga om bakgrunden till konflikterna. De fick inte frågan på förhand och de 

reagerade olika när frågan ställdes. Detta var delvis syftet. Förutom att svaren var viktiga var 

även deras reaktioner intressanta. I alla utom den första intervjun ställdes frågan på samma sätt. I 
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dessa fall tolkade lärarna också frågan på samma sätt fastän det fanns rum för olika tolkningar. 

De visade tecken på att de hade tolkat frågan som att bakomliggande orsaker till konflikten 

efterfrågades. Frågan ställdes sist i intervjun och uttrycket som användes var “Vad tror du 

konflikten handlade om?”. Eftersom konflikterna redan diskuterats när denna fråga ställdes 

verkade lärarna tolka situationen som att en djupare analys efterfrågades. I den första intervjun 

användes däremot det mer direkt uttrycket “vad ligger bakom?”.  

 

På frågan kunde tre olika typer av reaktioner urskiljas. I två fall reagerade läraren med förvåning 

och verkade bli osäker av frågan. I ett fall visade läraren att den inte hade tänkt på detta innan 

men förstod vad frågan handlade om. Läraren var i detta fall tyst i 6-7 sekunder innan hon 

började tala och började sedan långsamt resonera som om hon inte tänkt igenom detta innan.  

I resterade fyra fall gavs relativt snabba svar vilket tydde på att intervjupersonen tänkt på detta 

innan. Förutom dessa reaktioner hade de svaren olika innehåll och visade olika grad av osäkerhet 

i hur det pratade. De två lärarna som blev förvånade av frågan om bakgrunden till konflikten 

visade en viss osäkerhet i sitt resonerande. Här följer svaret från en av dessa två lärare om 

bakgrunden till konflikten:   

 

“Ja det var väl det här med, han blev väl så chockad han den här, snökloten i nacken [...] 

Det var väl det som tände till honom. För den här första killen, han är en retsticka [...] Ja. 

Han blev väl så överrumplad på något sätt, det blir väl lite som en kall dusch. Men de 

som, jag anser i detta fallet att de värsta, det var de två som uppfattade situationen och 

sprang efter sin kompis” (Intervju D, 2013:11). 

 

När läraren fick frågan om vad konflikten handlade om svarade hen genom att prata om hur det 

synliga beteendet i konflikten inleddes. Det beskrivs hur ett barn fått snö i nacken. Dessutom 

nämns att läraren anser att den ena parten i konflikten är en retsticka. Benämningen av ena parten 

som retsticka kan tolkas som en del av lärarens resonemang om bakgrunden till konflikten.  

Bortsätt från de två lärare som blev förvånade av frågan visade resterande lärare en större 

säkerhet i sitt sätt att resonera kring vad som kan ligga bakom en konflikt. Av dessa fem lärare 

förklarade två av de att bakgrunden låg i en brist av kunskap från ena parten. De ansåg att 

eleverna inte hade lärt sig hur vissa saker fungerar, de saknade livskunskap.  

 

“Men det, han berättade, erkände vad han sagt så, fast jag tror då att han inte riktigt visste 

hur allvarligt vi såg på det eller vad det handlade om [...] Ja, han slängde ur sig en sak 

‘min bror har en kniv och jag ska säga till honom att du är dum’ (Intervju C, s.8).  

 

Här beskriver en lärare att bakgrunden till konflikten handlade om att en elev slängde ur sig 

något utan att riktigt förstå vad det betydde. Läraren diskuterar däremot inte varför detta hände 

mellan just dessa två elever. Resterande tre lärare beskrev bakgrunden till konflikterna med 

termer som hade att göra med känslor och behov. Följande citat visar ett sådant svar.  

 

“Att båda två är väldigt rädda att bli utanför, så att båda två är, ingen av dem har, ingen 

av de har någon gång haft en bästa kompis. Och det är deras, det är deras gemensamma 

önskan på något sätt. Men de har ju inte någon tanke på att de själva skulle kunna bli 

riktigt bra kompisar så på något sätt tävlar nog de lite om de andra tjejernas gunst om vi 

säger så” (Intervju B, 2013:9). 
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Detta kan beskrivas med Burtons begrepp som att tjejerna upplevde att den andre hotade deras 

möjlighet till att skaffa vänner. Därmed upplevde de att den andre parten hotade flera av deras 

grundläggande behov. Att ha en vän i ens klass är nämligen mycket viktigt för en ungdom 

(Babad, 2009).  

Även de andra två lärarna vars svar handlade om känslor och behov fokuserade på vikten av 

vänskapsrelationer. Dessa konflikter förklarades av respektive lärare som att två elever försökte 

bygga en vänskapsrelation med varandra. Eleverna försökte göra detta genom att göra något 

spännande ihop, något som bröt emot regler. Det eleverna gjorde utsatte en tredje elev för ett 

negativt beteende. Konflikten eskalerade därefter mellan den tredje eleven och de två första 

eleverna. Dessa två förklaringar handlar mer om hur konflikterna inleddes men visar ändå 

förståelse för vikten av känslor och behov.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det bland intervjusvaren kan urskilja olika gradera av 

förståelse för vad som kan ligga bakom konflikter, enligt Burtons teori om grundläggande behov. 

Nästa del handlar om hur lärarnas hanterade konflikterna och hur detta analyserades. 

6.5 Lärarnas konflikthantering  

 

Denna del av analysen inleddes med ambitionen att finna ett sätt att jämföra de olika fallen av 

konflikthantering med varandra, dessutom skulle dessa jämföras mot en idealmodell för 

konflikthantering.  

Ett alternativ hade varit att kategorisera de sju fallen av konflikthantering enligt begrepp så som 

medling, skiljedom och utbildning i konstruktiv kommunikation. Därefter hade dessa kunna 

jämföras med varandra och mot ett ideal. Problemet med denna analysmetod är att ingen metod 

för konflikthantering är bra i sig om den inte används i rätt situation. Därför analyserades istället 

hur konflikthanteringen såg ut i jämförelse med konflikterna. Om exempelvis en konflikt 

analysers som i behov av metoden skiljedom så är det den metoden som bör användas. En 

konflikthantering som bygger på rätt metod utifrån hur konflikten ser ut kan därmed beskrivas 

som närmare idealet.  

För att skapa denna inledande översikt över de sju fallen av konflikthantering jämfördes 

konflikterna och hanteringen av dem. För att göra detta användes två teorier som dels gav en 

överblick över hur konflikter såg ut men visade också på sätt att hantera dem. Dessa teorier är 

Cohens modell konfliktpyramiden och Galtungs ABC-modell. Dessa två forskare förespråkar ett 

mönster för konflikthantering enligt deras modeller. Det bygger på att hanteringen ska inledas på 

samma konfliktnivå som konflikten ligger på. Därefter ska den inledande hanteringen följas upp 

med hantering på nivån under. Nästa steg i analysen var således att se om detta mönster eller 

andra kunde urskiljas.  

De sju konflikterna i undersökningen delades in på de olika nivåerna i Cohens modell 

konfliktpyramiden. Denna indelning kan även beskrivas med Galtungs modell som att 

kategorisera konflikterna som olika konflikttyper. Varje typ av konflikt har enligt denna teori sin 

tyngdpunkt i en av modellens tre hörn: beteende, sakfråga eller attityd.  

 

Ur analysen urskiljde sig tre kategorier av konflikthantering. Dessa fick namnet grupp A, grupp 

B och grupp C.  
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De fall som finns i grupp A följer det mönster som Cohen och Galtung förespråkar. Dessa fall av 

konflikthantering kan även beskrivas som mest fullständiga enligt nämnda författare. Av de sju 

hanteringarna hamnade tre i denna kategori.  

Ett av dessa fall är från intervju E där konflikten handlade om att elever gömt undan andra 

elevers samlarbilder. Denna konflikt tolkades som på nivå 3 i Cohens konfliktpyramid. Det fanns 

inga tecken på beteende på nivå 4 i form av våld eller annat tydligt destruktivt beteende. 

Samtidigt var den allvarligare än en konflikt på nivå 2 och hade dragit in fler elever under dess 

gång. Lärarens hantering inleddes efter att läraren frågat runt om vad som hänt med ett möte där 

läraren agerade medlare, en metod som ligger på nivå 3 i konfliktpyramiden. Läraren talade även 

med hela klassen om framtida konfliktsituationer och vad man kan göra, vilket kan ses som en 

del av nivå 2 i modellen. Hanteringen inleddes på samma nivå som konflikten låg på och därefter 

följdes hantering upp av metoder från nivån under (Intervju E, 2013).  

 

Grupp B följer det förespråkade mönstret inledningsvis men inte fullständigt. Hanteringen inleds 

på samma nivå som konflikterna men följs inte upp av annan hantering. Två av de sju 

konflikthanteringarna hamnade i denna kategori.  

Ett av dessa fall handlade om elever som byggt en snögrotta i en snöhög. Eleverna uttryckte att 

snögrottan ägdes av dem och att andra inte fick leka där. Andra elever reagerade på detta genom 

att förstöra snögrottan. Våld utbröt mellan parterna. Denna konflikt tolkades som att ligga på 

nivå 4 eftersom det fanns våldsamt beteende som det krävdes ingrepp från vuxna för att stoppa. 

Hanteringen utgjordes av att vuxna fick gå in och hindra våldet. Efter detta hade läraren samtal 

med eleverna som byggde snögrottan. Samtalen kunde inte definieras som medling mellan 

konfliktens parter eller som utbildning i hur eleverna kunde lösa framtida konflikter. Även om 

läraren samtalade med en av konfliktens parter kan det inte beskrivas som konflikthantering 

enligt modellen som används i denna analys. Sammanfattningsvis kan sägas att hanteringen av 

konflikten inleddes på samma nivå som konflikten låg på men följdes inte upp av hantering på 

nivåerna under.  

 

Grupp C består av fall som också endast delvis följer det förespråkade mönstret, men i mindre 

grad än grupp B. Konflikthanteringen genomfördes inte på den nivå som konflikten låg på. Två 

fall av konflikthantering hamnade i denna kategori.  

Ett av dessa fall handlade om två elever som skickat sms till varandra med mycket negativt 

innehåll. Konflikten tolkades i denna analys som att ligga på nivå 3 utifrån sättet eleverna 

uttryckt sig och eftersom sakfrågan inte låg i fokus, snarare handlade konflikten om relationen 

mellan parterna. Hanteringen utgjordes av samtal med ena parten och en diskussion med hela 

klassen om vikten av att kommunicera konstruktivt via sms och andra former av text. Denna 

hantering tolkades som att ligga på nivå 2 i Cohens modell. Med andra ord låg hanteringen av 

konflikten inte på konfliktens nivå. Nästa steg i analysen handlar om att se om förståelsen för 

konflikternas bakgrund påverkade konflikthantering hos lärarna som intervjuats.    
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6.6 Leder djupare förståelse av konflikter till mer omfattande 
konflikthantering? 

 

Här diskuteras en jämförelse mellan hur lärare förstått vad som ligger bakom konflikter och hur 

deras konflikhantering såg ut.  

Av de tre lärare som, enligt analysen om grundläggande behov, visade störst förståelse för 

bakgrunden till sina konflikter, var det två som hanterade sina konflikter enligt det ideal som 

använts i denna analys. Detta kan tolkas som att det finns ett visst samband mellan de två 

undersökta områdena. Förståelse av konflikters bakgrund verkar ha viss inverkan på hur 

konflikthantering genomförs.  

Förutom detta samband pekar materialet på att även andra faktorer har en inverkan på hur lärarna 

hanterar sina konflikter.  

En av lärarna som visade tecken på minst förståelse av sin konflikts bakgrund var en av lärarna 

som använda bäst konflikthantering. Läraren visade osäkerhet i sitt resonerande om konfliktens 

bakgrund och hade inte med känslor eller behov i sin förklaring. Detta tolkades som en låg 

förståelse av konfliktens bakgrund. Att denna lärare använde en konflikthantering som helt följde 

de modeller som använts i analysen tyder på att fler faktorer inverkar på konflikthantering. Även 

den andre läraren som visade tecken på låg förståelse för sin konflikts bakgrund hade en 

konflikthantering som delvis följde analysens modeller. Lärarens hantering låg inte i den lägsta 

kategorin utan i grupp B. Detta väcker frågor om vilka andra faktorer som påverkar lärares val.  

6.7 Vilka andra faktorer påverkar lärarna sätt att hantera konflikter? 

 

Här uppmärksammas ett antal andra faktorer som visat sig relevanta för hur lärare hanterar 

konflikter. Dessa har undersökts i förhållande till intervjumaterialet och annan forskning.  

6.7.1 Kunskap om metoder 

 

En central faktor som påverkar lärares val av metoder är deras kunskap om dem. Här förklarar 

Hakvoort & Friberg varför lärare använder fel metod för konflikthantering. “Delvis gör de det 

för att det saknas kunskap och medvetenhet om vilka andra hanteringsmöjligheter som finns 

(Hakvoort & Friberg, 2012:50). Författarna lyfter att lärarna inte vet vilka andra sätt det finns att 

hantera konflikter på. Förutom att känna till att det finns olika metoder är det också relevant att 

veta syftet med dem. Medling som metod ger många positiva effekter så länge medlaren 

undviker att skapa en omjämlik situation mellan parterna. Att bli hörd och bekräftad är viktigt 

grundläggande behov som medling tillgodoser. Men det innebär inte att medling alltid är rätt 

metod, i konflikter som inte eskalerat längre än till konfliktnivå 2 kan läraren låta eleverna prata 

med varandra utan en medlare. Eleverna behöver också träning att själva hantera konflikter, i en 

sådan konflikt borde fokus istället vara att utveckla elevernas förmågor i konstruktiv 

kommunikation.  

 

I fyra av fallen följde lärarna inte den hantering som lyfts fram av Cohen och Galtung som det 

bästa sättet att hantera konflikter. Här svarar en lärare på frågan om hon pratade med de 

inblandade eleverna tillsammans eller enskilt. “Nä, när det är sånt brukar, då tog jag enskilt. För 

från början var det ju bara en av våra elever det handlade om” (Intervju F, 2013:7). Läraren 
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förklarar hur det bara var känt att en av skolans elever var inblandad från början. Medling 

användes inte heller senare under konflikthanteringen även om läraren visade förståelse för att 

det fanns en bakgrund till konflikten som handlade om känslor och behov. Detta pekar på att 

kunskap är en relevant faktor för hur lärare väljer att hantera konflikter.  

 

6.7.2 Hantering kräver flera strategier och förmågan att röra sig mellan dem 

 

Alla människor följer enligt Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad vissa mönster i sin 

konflikthantering som kommer ur tidigare erfarenheter och vanor (2011). Det finns olika 

strategier som människor följer och de följs mer eller mindre medvetet. Dessa strategier har 

tidigare beskrivits genom en pedagogiskt underlättande indelning i olika djursymboler. Cohens 

och Galtungs förespråkade mönster för konflikthantering kräver en kombination av dessa 

strategier. Läraren behöver kunna röra sig mellan olika strategier. 

 

Läraren i Intervju G beslutar efter ett visst undersökande att använde sig av en slags medlande 

metod för att hantera sin konflikt. Läraren i Intervju F väljer att prata med de inblandade om 

vikten av att kommunicera på ett konstruktivt sätt. Här beskriver läraren hur hon pratat med sina 

elever om att tänka på vad man säger och vad man skriver i sms. De inblandade hade skickat 

elaka sms till varandra. “Men det var egentligen inte så hon hade menat, det var ju det som vi 

hela tiden pratar om: kan man inte säga det till någon, då ska man inte heller skriva det” (Intervju 

F, 2013:7). 

Konflikthanteringen hos Intervju C handlar också om att lära eleverna att kommunicera på ett bra 

sätt. Denna hantering föregås inte av en medling och eftersom konflikten inte kräver ett 

ingripande för att stoppa våld används inte heller en sådan hantering.  

 

En konflikthantering som följer Cohen och Galtungs mönster kräver en variation av strategier. 

En konflikt på nivå 4 kräver ett ingripande med energi från lejonet. Det krävs snabba kraftfulla 

beslut för att hindra våld eller annat öppet destruktivt beteende. Därefter krävs av läraren en 

förändring av strategin från en betoning på lejonets energi till ugglans. Läraren behöver då ta tid 

på sig att grundligt undersöka vilka grundläggande behov som ligger bakom konflikten. Detta 

görs genom inledande samtal och genom medling på konfliktnivå 3.  

På konfliktnivå 2 behöver läraren ta ett steg tillbaka och se hur eleverna hanterar situationen 

själva. Detta kräver också en ändring av strategin från ugglans strategi till att gå tillbaka till en 

mer undervisande roll. Fokus ska istället ligga på att långsiktigt utveckla elevernas förmågor att 

kommunicera konstruktivt.  

 

Fyra av lärarna gjorde ingen förändring av sin strategi från det att de började konflikthanteringen 

till att det slutade. Det vi kan se i fallen av konflikthantering är tecken som pekar på att förmågan 

att röra sig mellan olika strategier, eller stilar har en inverkan på valet av 

konflikthanteringsmetod.  

6.7.3 Lärares inställning till fostransuppdraget och kunskapsuppdraget 

 

En faktor som är viktig i det praktiska arbetet i skolvardagen är hur mycket tid läraren lägger på 

olika moment. Aktiviteter inom lärarens kunskapsuppdrag är i regel schemalagada som lektioner. 
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Att lägga tid på konflikthantering leder ofta till att läraren måste ta tid från en schemalagd 

aktivitet som ligger inom kunskapsuppdraget. Konflikthantering kan beskrivas som en del av 

fostransuppdraget, vilket också är en del av lärarens uppdrag.  

 

I sina svar visar lärarna olika inställningar till hur resurser och tid ska användes gällande 

konflikthantering. Läraren måste hela tiden avgöra hur mycket tid som ska läggas på olika 

aktiviteter. Vid frågor om elevernas engagemang i klassen diskuterade samtliga lärare olika 

aktiviteter i klassrummet inom kunskapsuppdraget. I lärarnas svar gällande denna fråga och 

andra inom kunskapsuppdraget var det ingen lärare som pratade om tid och resurser som tas från 

fostransuppdraget. Detta kan tolkas som att kunskapsuppdraget ses som det naturliga 

huvuduppdraget i skolan.   

Att göra en grundlig undersökning av bakgrunden till en konflikt tar tid och ibland måste lärare 

välja bort vissa konfliktstrategier p g a att läraren uppfattar sig ha brist på tid (Hakvoort & 

Friberg). Intervjuerna innehöll ingen fråga om tid eller resurser gällande varken 

kunskapsuppdraget eller konflikthantering.  

Likväl var det ett ämne som lärare valde att ta upp i fyra av sju intervjuer när de pratade om 

konflikthantering. Lärarna i dessa fall tog själva upp ämnet när vi diskuterade konflikthantering. 

Att tre lärare inte pratade om tid eller resurser när vi diskuterade konflikthantering kan tyda på 

olika faktorer. Här följer ett resonemang om varför lärare använder fel metoder för 

konflikthantering. “Delvis för att lärare anser att det tar för mycket tid att reda ut konflikter och 

att det är någonting de anser sig inte ha” (Hakvoort & Friberg, 2012:50). Författarna pekar på 

lärarnas inställning till tid när de beskriver det som att lärarna inte anser sig ha tid.  

 

Av lärarna som tog upp ämnet pekade två lärare mot faktumet att konflikthantering inte kan 

genomföras om det inte finns möjlighet till det i form av tid och resurser. De pratar om att det 

ibland inte finns tid att hantera en konflikt direkt när konflikten uppmärksammas. Men de pratar 

även på ett sätt som pekar mot att konflikthantering ibland inte kan genomföras alls p g a brist på 

tid och resurser. Här beskriver en av lärarna att en lärarstudent räddade situationen genom att ta 

över lektionen så lärare kunde ta hand om konflikthanteringen.  

 

“Den dagen tack och lov hade jag en lärarstudent så jag kunde ta de här gossarna 

till ett grupprum och prata med dem. Så det är ju där, nästa dilemma är om man är ensam. 

Att få tjugoen stycken att sitta ner och läsa, man vet inte hur lång tid det här andra tar” 

(Intervju D, 2013:9).  

 

Lärarna ser konflikthantering som möjligt under villkoret att det finns tid och lärarresurser att ta 

hand om lektionen som lärare går ifrån. Det beskrivs här som ett dilemma. Skolans dubbla 

uppdrag att både utbilda och fostra ställer lärare inför dessa val mellan att lägga tid på det ena 

eller det andra uppdraget i skolvardagen. Den andre läraren som visade prov på samma syn på 

dilemmat beskriver här att det finns inga möjligheter att gå ifrån en lektion för att hantera en 

konflikt men ibland blir lärare ändå tvingade att göra det.   

 

“Ja tiden, och även resurserna, så att, jag menar har jag en klass då kan jag ju inte gå ifrån 

[...] Ibland går man ifrån, då blir ju hela klassen lidande, men det är ju då när det är något 

grovt, när det hänt något ordenligt” (Intervju G, 2013:8) 
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Att se konflikthantering som villkorad tid och resurser kan även beskrivas som att personen 

upplever kunskapsuppdraget som sin huvuduppgift. Intervjupersonen förklarar att det inte går att 

gå ifrån sin klass, såvida inte det är något allvarligt som hänt. Här visar läraren sympati för 

eleverna som blir lämnade när lärare går ifrån för att hantera en konflikt.  

En annan inställning representeras av två lärare som också tar upp frågan om tid och resurser 

men de kopplar det inte till möjligheten att hantera konflikter. Dessa lärare pratar inte om 

resurser eller tid som ett hinder för konflikthantering. Däremot tar de upp samma dilemma 

genom att prata om när de ska ta tid att hantera konflikter. En av dessa diskuterar hur konflikten 

pågått så länge att de beslutat att de inte använder mer skoltid till hanteringen utan endast tid 

efter skoldagen.  

 

“Då var det ju bra ett tag, så då blev de ju kompisar och sedan gick det ett tag och sedan 

är det något nytt så nu är det bara att, ska vi sitta och prata så gör vi det efter skoltid. För 

det går inte att ta tid från skolan till detta.” 

 

Läraren visar här ett perspektiv där konflikthantering får ta viss tid från kunskapsuppdraget men 

blir det för mycket får konflikthantering läggas efter skoldagen.  

Slutligen finns det tre lärare som inte tar upp frågan om tid eller resurser när de svarade på frågor 

om konflikthantering. Detta kan tyda på att lärarna ser konflikthantering som en mer naturlig del 

av sitt uppdrag. På samma sätt som frågor till samtliga lärare kopplat till kunskapsuppdraget inte 

gav svar om hur tid skulle tas från fostransuppdraget. Denna tolkning kan däremot ifrågasättas i 

högre grad eftersom den bygger på vad lärarna inte tog upp. 

 

De val en lärare gör gällande konflikthantering kan därmed komma ur en uppfattning att 

möjligheterna är begränsade att ta den tid eller de resurser som behövs. Det man kan se utifrån 

dessa lärares sätt att prata om tid och resurser är att det finns olika inställningar till hur de ska 

hantera det dilemma som är en del av skolans dubbla uppdrag. Denna inställning till 

fostransuppdraget och kunskapsuppdraget verkar ha relevans för lärares val av konflikthantering.  

6.7.4 Svårigheter att lämna den lärarcentrerade pedagogiken 

 

En närliggande faktor till dilemmat mellan kunskapsuppdraget och fostransuppdraget handlar om 

var läraren lägger fokus i undervisning respektive i konflikthantering. När läraren ska hantera en 

konflikt krävs förmågan att flytta fokus från förmedling av kunskap till hantering av relationer. 

Lärarens kunskapsuppdrag handlar i stort om att utveckla elevernas kunskaper och underlätta 

lärande. En del av detta uppdrag handlar om förmedling av kunskap. Konflikthantering 

innehåller däremot aktiviteter där fokus ofta ligger på att hindra destruktivt beteende, att 

undersöka känslor och behov och att hjälpa elever att förbättra relationer. Det är endast när det 

gäller att utveckla elevernas förmågor i konstruktiv kommunikation som läraren kan använda en 

pedagogik av kunskapsförmedling.  

Historiskt sätt har lärares uppdrag handlat nästan uteslutande om att fokusera på förmedling av 

kunskap. “Det ingick inte i lärarens uppgift att ta hänsyn till eleverna som individer eller att 

verka aktivt för goda relationer i skolklassen” (Aspelin, 2003:44). Det är i den moderna skolan 

som läraren även behöver kunna förbättra relationer i klassrummet. 
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Det vi kan se efter att ha undersökt lärarnas hantering och deras sätt att analysera bakgrunden till 

konflikter är att i tre fall lägger lärarna fokus på kunskap, antingen i sin analys av bakgrund eller 

i sitt sätt att hantera konflikten. Läraren i Intervju F har analyserar sin konflikt och konstaterar att 

bakgrunden ligger i behov och känslor. Likväl väljer läraren att använda en hantering vars fokus 

ligger på en lärarcentrerad förmedling av kunskap om kommunikation. Intervju A beskriver 

bakgrunden till sin konflikt som en brist på kunskap. Hanteringen utgörs av att våld stoppas och 

följs upp av samtal med de inblandade. Men samtalen kan inte definieras som varken medling 

eller utbildning i kommunikation på konfliktnivå 2. Snarare handlar samtalen om en förmedling 

av kunskap om deras roll i konflikten. Läraren i intervju C ser bakgrunden till sin konflikt i en 

brist på kunskap. Hanteringen kan också kännetecknas som en lärarcentrerad förmedling av 

kunskap om kommunikation.   

 

“Att man försöker få eleverna att förstå, du kan inte gå runt att säga vad som helst till 

någon, man kommer inte undan med det så. Så var väl det som jag säger vi löste det, ja, 

att man löste konflikten på det sättet, man fick prata om det” (Intervju C, 2013:7). 

 

Läraren vill lära sina elever vikten av konstruktiv kommunikation, att det är viktigt att tänka på 

vad man säger. Dessa fall inom konflikthantering där lärarna fokuserar på kunskap kan även 

beskrivas som att de tar med kunskapsuppdragets fokus på förmedling av kunskap in i 

konflikthanteringen.  

 

Det kan även beskrivas med begreppen lärarcentrerad undervisning eller elevcentrerad 

undervisning. Förmedlingspedagogik bygger på att läraren är i centrum och informerar eleverna 

om ett ämne. Hantering av svåra konflikter kräver dock något annat. Konflikter som ligger på 

nivå 3 i Cohens modell konfliktpyramiden eller som med Galtungs ord har sin tyngdpunkt i 

attityd-hörnet kräver metoder som sätter eleverna i centrum. Läraren behöver ta ett steg tillbaka 

och stödja eleverna att prata med varandra. Relationen mellan två parter i en konflikt förbättras 

genom att parterna får möjlighet att interagera med varandra på ett konstruktivt sätt. Eleverna 

behöver vara i centrum för detta.  

Bickmore (2002) beskriver hur skolor visat svårigheter att låta eleverna vara i centrum i 

konflikthantering. “Peace-related programming led by adult advisors emphasized approaches to 

conflict management that retained traditional authority roles” (Bickmore, 2002:147). Författaren 

visar hur de vuxna inom konflikthanteringprojekt la tyngdvikten på metoder där lärarna förblev i 

centrum. Med andra ord så hade lärare svårt att släppa traditionella roller där de själva hade 

kontrollen. Författaren diskuterar dessutom skolor som hade relativt stora ambitioner inom 

konflikthantering, dessa skolor hade infört organiserad utbildning av elever för att agera medlare. 

Trots dessa ambitioner på organisationsnivån visade lärarna svårigheter att låta eleverna vara i 

centrum i konflikthantering (Bickmore, 2002).  

Detta tyder på att lärares förmåga att flytta fokus från lärarcentrerad pedagogik till att arbeta med 

relationer med elevcentrerad pedagogik har en viss relevans för lärares val av konflikthantering.  

6.8 Sammanfattning 

 

Det vi kan se i analysen är att flera faktorer påverkar på vilket sätt lärare hanterar konflikter. Fem 

faktorer har lyfts fram då analysen pekat på att de har en betydelse för undersökningens område.  

Den faktor som främst undersökts handlar om lärares förståelse av bakgrunden till konflikter 
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enligt Burtons teori om grundläggande behov. Denna faktor har visat sig vara relevant men inte 

ensam avgörande för lärares konflikthantering. Andra faktorer har också diskuterats och har i 

analysen tolkats som betydelsefulla. Dessa handlar om lärares kännedom om metoder för 

konflikthantering, lärares förmåga att röra sig mellan olika stilar eller strategier för 

konflikthantering samt lärares förmåga att lämna en lärarcentrerad pedagogik och flytta fokus till 

relationer och förhindrande av våld. En sista faktor som har en inverkan på lärares agerande 

inom konflikthantering handlar om deras prioritering av kunskapsuppdraget respektive 

fostransuppdraget inom skolan. Det har att göra med hur lärare hanterar dilemmat gällande tid 

och resurser i skolans dubbla uppdrag.  

7 Diskussion 
Under denna rubrik går att läsa om vad resultatet av analysen betyder, på vilka sett denna 

kunskap kan användas. Dessutom diskuteras vilka konsekvenser kommit ur det sätt som denna 

studie genomförts. Slutligen diskuteras hur framtida forskning kan utveckla de idéer som väckts 

av detta arbete.  

7.1 Resultatdiskussion 

 

Skolans förändringsprocess gällande lärares auktoritet ligger som bakgrund för denna studie. Det 

har beskrivits att lärare befinner sig i ett psykologiskt tomrum där gamla metoder inte längre 

fungerar. Denna studies teoretiska ramverk utgörs av målsättningar och metoder som skiljer sig 

från gamla tiders auktoritära sätt att hålla ordning i skolan. Det finns en variation i hur lärarnas 

konflikthantering ser ut jämfört med de ideal som lyfts fram i denna studies teoridel.  

Att förstå vad som inverkar på vilka val lärare gör inom konflikthantering kan vara viktigt för 

utformningen av utbildning i konflikthantering för lärare. Likaså kan förståelse varför lärare 

agerar som de gör visa vilka andra åtgärder som kan behövas för att påverkar lärare att hantera 

konflikter bättre. Resultaten från denna undersökning pekar på allt inte handlar om kunskap och 

förmågor hos lärarna. Även lärarnas inställning till skolans dubbla uppdrag verkar ha en inverkan 

på deras agerande.  

7.1.1 Vad kan läras av undersökningen? 

 

Vikten av utbildning i konflikthantering för lärare blir tydlig om vi ser på lärdomarna att lärares 

kunskaper om konflikters bakgrund och lärares kännedom om metoder i konflikthantering är 

relevanta för hur lärare hanterar konflikter.  

En utbildning för lärare konflikthantering behöver innefatta moment som hanterar flera av 

Cohens konfliktnivåer för att ge positiva effekter. Både lärare och skolledning behöver få insikt 

om vikten av en bred ansats i helhetsarbetet med konflikthantering (Hakvoort & Friberg, 2012). 

Enbart arbete för att förbättra relationerna mellan elever räcker inte. Det räcker inte heller om en 

skola fokuserar enbart på att hindra våld när det bryter ut. Utbildningen för personalen och i 

förlängningen eleverna behöver innefatta alla nivåer i Cohens konfliktpyramid, såväl 

förebyggande arbete, utbildning i konstruktiv kommunikation, medling och sätt att stoppa våld 

när det bryter ut.  
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Likaså kan vi tolka resultaten med att konstatera att en utbildning för lärare i konflikthantering 

behöver innefatta både kunskap om metoder och om bakgrunden till konflikter.  

 

När det gäller lärares förmågor att dels röra sig mellan olika konfliktstrategier och att flytta fokus 

från kunskap till relationer kan detta handla om ett behov av praktisk träning i kombination med 

utbildning. Förmågan att röra sig mellan olika stilar i konflikthantering bygger delvis på att bli 

medveten om sina egna vanor (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). Möjlighet till sådan 

reflektion behöver också finnas med i utbildning i konflikthantering. Resultaten ger därmed 

ledtrådar om viktiga moment som utbildning i konflikthantering behöver ha med.  

 

Varje skola har sannolikt en unik atmosfär när det gäller inställningen till hur mycket tid och 

resurser som bör läggas på kunskapsuppdraget respektive fostransuppdraget. Skolans ledning har 

olika möjligheter att påverka denna inställning. En målsättning kan vara att göra det mer 

tillåtande för lärare att lägga tid på konstruktiv konflikthantering. Forskning har etablerat att 

konflikthantering leder till bättre klassrumsklimat vilket i sig har en positiv inverkan på elevers 

resultat (Hakvoort & Friberg, 2012; Babad, 2009). Även skolor som främst fokuserar på elevers 

resultat inom kunskapsuppdraget har därmed anledning att satsa på ett helhetsarbete med 

konflikthantering. Skolledare som har ambitioner att skapa ett bra skolklimat bör snabbt se de 

stora vinsterna med en kvalitativ konflikthantering.  

Dessutom är ett antagande att olika lärare har en varierande grad av intresse för 

kunskapsuppdraget respektive fostransuppdraget. Därför kan vissa lärare behöva inspiration att 

utveckla sina färdigheter i konflikthantering. Lärares olika intresse för fostransuppdraget kan 

eventuellt hanteras bättre genom att utnyttja arbetslaget mer inom konflikthantering. Lärare med 

större intresse för konflikthantering kan då hjälpa till med coachning.  

7.2 Metoddiskussion 

 

Att skriva sin första uppsats på denna nivå är på många sätt en prövande och lärande process. I 

vissa fall har val av metoder visat sig gynnsamma men i andra fall har de lett till merarbete och 

svårigheter.  

Den ursprungliga ambitionen att undersöka effekterna av olika typer av konflikthantering på det 

psykosociala klimatet i lärarnas klasser ställde vissa krav på valet av metod. En strävan att förstå 

bakomliggande faktorer pekade mot ett kvalitativt tillvägagångsätt. Samtidigt pekade 

frågeställningens ambition mot en större undersökning med kvantitativa inslag som inte verkade 

möjlig att genomföra inom ramen för ett examensarbete på denna nivå. Resultatet av denna 

problematik blev beslutet att genomföra ett fåtal kvalitativa intervjuer med lärare för att minska 

omfattningen av undersökningen. Däremot behölls frågeställningen att undersöka kopplingen 

mellan två olika fenomen, konflikthantering och klassrumsklimat. För att begränsa omfattningen 

skulle information om båda fenomen utvinnas ur intervjuer med lärare. 

Slutligen visade det sig allt för problematiskt att följa denna medelväg vilket ledde till att fokus 

för undersökningen försköts. Istället undersöktes hur lärare tänkte om konflikter och om sina 

elever samt hur lärarna hanterade konflikter för att se om några lärdomar kunde dras. Mycket 

merarbete hade kunnat förebyggas om undersökningens omfattning begränsats tidigare, däremot 

anser jag inte att undersökningens kvalitét blivit lidande på ett avgörande sätt.  
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En central faktor i processen att genomföra examensarbetet var svårigheten att hitta klasslärare 

som ville ställa upp att bli intervjuade om undersökningens ämne. Detta pekade på att ämnet är 

känsligt för lärare att prata om. Detta blev tydligt i de många fall när lärare ställde upp på att bli 

intervjuade men slutade svara på meddelanden efter att de fått frågorna skickade till sig. Detta 

kan ha att göra med en rädsla hos lärarna att de av misstag skulle ge mig känslig information om 

konflikter. Det kan också komma ur en osäkerhet hos lärarna gällande en del av läraryrket som 

de fått mycket lite utbildning i. Även frågorna som fanns med gällande det psykosociala klimatet 

var känsliga eftersom frågorna krävde ett självrannsakande gällande lärarens roll i elevernas 

välmående som kan uppfattas hotfullt för lärare som är ovana vid detta. En kombination av 

intervjuer och observationer diskuterades och hade sannolikt skapat en bättre empiri. Det som 

talade emot att inkludera observationer var min tolkning att ämnet för undersökningen verkade 

så känsliga för lärare. Därför resonerade jag att det skulle ta för mycket tid att hitta klasser att 

observera.  

 

Bristen på intervjupersoner ledde till beslutet att innefatta både låg- och mellanstadiet i 

undersökningen. Konflikter i dessa olika årskurser kan se relativt olika ut. Efter att ha analyserat 

materialet pekade dock informationen på att konflikterna hade mycket gemensamt. Däremot 

hade jag ändå valt att begränsa undersökningen till endast lågstadiet eller mellanstadiet om jag 

upplevt mig ha den möjligheten. Detta hade stärkt undersökningen anser jag. 

 

Även den geografiska spridningen blev påverkad av bristen på intervjupersoner. Jag sökte mig 

utanför södra Sverige och genomförde telefonintervjuer. Detta beslut ökade spridningen i urvalet 

av intervjupersoner, vilket kan ses som att ha stärkt undersökningen genom att förbättra 

spridningen i urvalet.  

Likaså påverkades antalet intervjupersoner som hade en personlig koppling till studiens 

författare. Dessa kontaktades inte i första hand utan först när det visade sig svårt att hitta 

intervjupersoner. Även detta beslut anser jag stärkt undersökningen, då dessa intervjuer gav svar 

av bra kvalité. Den etablerade relationen mellan författaren och dessa intervjupersoner verkade 

skapa en trygghet som lät lärarna prata öppet om ett känsligt ämne. Däremot försvårades 

uppgiften att förhålla sig likvärdig till de olika intervjuerna i analysen. Detta anser jag däremot 

inte ha påverkat analysen i en hög grad.  

 

Analysen inleddes med ett sökande efter ett sätt att jämföra sju unika konflikter och 

konflikthanteringar. Detta ledde till att konflikterna och hanteringen av dessa kategoriserades 

enligt en kombination av två modeller som både berör hur konflikter kan analyseras och hur de 

bör hanteras.  

Att analysera konflikthanteringen på detta sätt gav ett användbart verktyg för att förstå hur 

hanteringarna skilde sig från varandra på ett relevant sätt jämfört med ett ideal över hur 

konflikthantering borde se ut. Jag anser att den metod som använts i analysen som ser på 

förhållanden mellan konflikterna och hanteringen har fördelar framför analysmetoder som inte 

beaktar det förhållandet. En jämförelse av lärarnas hantering utan koppling till analyser av 

konflikterna hade sannolikt haft en något sämre anknytning till verkligheten.  

 

Analysen av de sju fallen av konflikthantering gjordes utifrån den information som fanns till 

hands bland intervjusvaren. Med mer information är det möjligt att färre fall av hantering hade 

blivit kategoriserade som medling. Medling är nämligen ett brett begrepp och en bred definition 



34 

har använts i denna undersökning. Med en snävare definition hade översikten som senare 

användes i resten av analysen sett annorlunda ut. Detta kan ses som en riskfaktor eftersom 

mönstret över hur hanteringen såg ut fick en central roll i resten av analysen. Att ett litet antal av 

intervjuer analyserade med en denna analysmetod kan ge väldigt olika mönster baserade på 

tolkningar av intervjusvaren och definitioner av begrepp. Av denna anledning är det möjligt att 

sådana mönster bör användas med viss försiktighet. 

7.3 Fortsatt forskning 

 

Jag anser att det skulle vara positivt om mer forskning undersöker vilka faktorer som gör att 

lärare agerar på olika sätt när konflikter uppkommer. Sådan forskning kan öka förståelsen för 

varför konflikthantering kan se olika ut. Dessa resultat kan bland annat vara användbara när det 

gäller utformningen av fortbildning i konflikthantering för lärare. Flera utredningar har pekat på 

behovet av större kunskap inom konflikthantering för framtidens lärare. Den senaste reformen av 

lärarutbildningen innehåller även dessa tankar.  

En annan väg vore att undersöka vilka effekter olika typer av konflikthantering har på 

relationerna i klassen. Denna typ av undersökning fanns ursprungligen med i ambitionerna för 

denna studie. Forskning av detta slag har genomförts i USA där man har undersökt effekterna av 

olika typer av utbildningsprogram i konflikthantering. Det finns däremot anledning att tro att 

detta skulle kräva en mer omfattande undersökning likt den statliga översikt som gjorts gällande 

effekterna av olika typer av program mot mobbning som blivit uppmärksammad i Sverige.  

Denna typ av undersökningar som detta examensarbete omfattar skulle även kunna innefatta 

konflikter mellan elever och lärare. Detta är ett område som är ännu mer känsligt än det som 

undersökts här men likväl mycket viktigt att öka förståelsen kring. Konflikter mellan vuxna och 

barn är i regel mycket asymmetriska gällande maktförhållandet.  

 

Många tankar har väckts när det insamlade materialet har analyserats. Bland annat har lärarna 

visat upp olika inställning till användandet av regler och förbud. I litteraturen har jag stött på 

författare som anser att regler och förbud skapar distans mellan människor. En intressant 

undersökning skulle vara att se på begreppet distans i relationer och hur regler och förbud 

påverkar detta.  

Likaså visar lärarna olika inställning till bestraffning, något som oftast kallas konsekvenser i 

dagens skola. Effekterna av bestraffning på relationer i klassen skulle kunna undersökas närmare.  

En annan intressant tanke är vilka metoder lärare använder för att skapa en gruppidentitet hos en 

grupp elever. Lärarna pratar om olika metoder för detta och vilka komplikationer dessa väcker. 

Exempelvis är det vanligt i vissa skolor att låta klasser tävla mot varandra för att skapa en 

lagkänsla inom klasserna. Detta väcker dock tankar om dilemmat mellan skapandet av 

gruppidentitet i klassen och i större enheter, så som mellan klasser. Tävlingar mellan klasser kan 

motverka skapandet av en gruppidentitet för en hel årskurs, eller för hela skolan.  

 

Ytterligare en frågeställning som togs upp av intervjupersonerna var vikten av omkringliggande 

faktorer för konflikter i klassen. En av dessa faktorer var om skolan låg i ett bostadsområde med 

stora sociala problem. Lärares olika inställning till disharmoni i klassrummet baserat på 

elevernas sociala bakgrund skulle kunna undersökas. Denna och andra effekter som liknar 

pygmalioneffekten skulle kunna undersökas i förhållande till konflikthantering. 
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Ett annat intressant område är lärarens uppfattning om vilka grundtankar som styr lärarnas sätt 

att fostra eleverna gällande sociala relationer. Flera av lärarna i denna studie visade prov på en 

syn att det är en del av deras jobb att få eleverna att skaffa fler vänner. Lärare använder olika 

metoder för att påverka sina elever att umgås med elever som de inte brukar umgås med inom 

klassen. Faktorer kring sådana metoder vore intressant att se närmare på, samt vad som får lärare 

att välja vissa metoder att påverka sina elevers relationsbyggande.  

Likaså har lärarna i denna undersökning tagit upp föräldrarnas roll i konflikthantering. Vidare 

forskning om föräldrarnas roll vore intressant inom dessa aktiviteter eftersom alla aktiviteter 

inom fostransuppdraget ligger nära det som föräldrar har ansvar för i familjelivet.  
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Bilaga A 

Utskick med frågor om konflikthantering 
 
Berätta om en eller två konflikter mellan elever som du minns. Berätta vad ni gjorde för att 
hantera konflikten.  
Detta är anonymt för alla inblandade, jag behöver inte veta eller skriva om vem personerna är 
eller vilken skola det handlar om.  
 
- Hur började konflikten? 
 
- Varför bråkade de? 
 
Kan du minnas en konflikt mellan elever som var svår att lösa? Berätta gärna om den konflikten. 
 
- Vad gjorde ni för att lösa konflikten? 
 

Bilagor 
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Bilaga B 

Utskick med andra frågor 
 
1 
När brukar eleverna vara glada eller uppspelta i din klass? 
Hur är det på morgonen när eleverna kommer, vilka brukar vara uppspelta? 
Kan du berätta om när de inte är glada?  
 
2 
När brukar eleverna vara engagerade i det ni gör i klassen, när är de inte så engagerade? 
 
3 
Har du känt någon gång att det funnits en klassanda i klassen, en vi-känsla? 
När blir det så? 
Finns det tillfällen när den vi-känslan inte är så stark? 
 
4 
Hur har eleverna det när det gäller att ha vänner i klassen?  
 
5 
När brukar det bli en tävlingsstämning bland eleverna? 
Händer det att en tävlingsstämning byts ut mot en samarbetsstämning i vissa situationer? 
Har du elever som ofta försöker göra färdigt uppgifter före andra i klassen? 
Märker du att eleverna blir ledsna om de inte presterar lika bra som sina kompisar? 
 
6 
Hur ser klassen ut när det gäller fasta grupperingar? 
Kan du minnas någon gång när du märkt att två grupper inte umgås med varandra? 
 
7 
Hur ser det ut med bråk mellan elever, hur kan det se ut? 
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