
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering av konflikter mellan 
elever 

Intervjustudie med tio lärare 
 

Daniela Augustsson 
Cecilia Larsson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 10 poäng 
inom Allmänna Utbildningsområdet 
Lärarutbildningen  

Höstterminen 2006 

Handledare 
Mikael Segolsson 

Examinator  
Margareta Hammarström

 



 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 
KOMMUNIKATION (HLK) 
Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 10 poäng 
inom Allmänna Utbildningsområdet
Lärarutbildningen  

Höstterminen 2006 

SAMMANFATTNING 

Daniela Augustsson & Cecilia Larsson 

Hantering av konflikter mellan elever 
Intervjustudie med tio lärare 

Antal sidor: 27 
 

 

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur lärare arbetar kring konflikter mellan 
elever. Frågeställningarna är:  

• Hur beskriver läraren en konflikt? 

• I de fall läraren upplever en konflikt hur hanterar han/ hon den? 

• Hur förebygger läraren konflikter? 

För att fördjupa oss i ämnet har vi tagit hjälp av litteratur och forskning. Den har på 
olika sätt betonat vikten av att lära elever att hantera konflikter. Vår studie består av 
semistrukturerade intervjuer med tio lärare som undervisar i skolår f-6. 

Resultatet visar att lärare arbetar på olika sätt med konflikthantering. En viktig tanke 
som kommit upp under intervjuerna handlar om lärarens roll. Vissa lärare poängterar 
opartiskhet, medan andra lärare nämner starkt ledarskap som en viktig kvalité. Vidare 
har lärare belyst hur man ställer frågor i en konflikthantering och hur man arbetar med 
eleverna i förebyggande syfte. 
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1 Inledning 
Anledningen till att vi har valt att skriva om konflikthantering är att vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sett att konflikter mellan elever är vanligt 

förekommande. Vi har upplevt att konflikter upptar en stor del av lärarens tid och 

engagemang och anser därför att hantering av konflikter kan underlätta det vardagliga arbetet 

i skolan för både elever och lärare. Konflikter är oundvikliga och bör inte alltid ses som 

negativa, utan det viktiga är hur man hanterar dem. Genom en bra konflikthantering kan 

eleverna lära sig att interagera med sina medmänniskor på ett bra och konstruktivt sätt. Då vi 

anser att detta är en viktig del av elevens sociala utveckling, är vi intresserade av att ta reda på 

hur olika lärare arbetar med just konflikthantering.   

I skolans styrdokument finns det flera tydliga direktiv, som påpekar att lärare aktivt ska arbeta 

för elevernas sociala utveckling. Det handlar om att hos eleven utveckla kompetenser som är 

nödvändiga i dagens samhälle. I läroplanen (Lpo 94) står det om de grundläggande värden 

som skolan skall förmedla till eleverna. Eleverna skall även utveckla förståelse för vad dessa 

värden innebär. Framförallt betyder det att de ska få förståelse för alla människors lika värde 

och som lärare har vi en uppgift att fostra eleverna till ”rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” (Lpo 94, s.5). I läroplanen går det också att läsa om de mål och riktlinjer som 

skolan och lärare skall arbeta mot: 

Skolan skall sträva efter att varje elev… 

- utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 
- respekterar andra människors egenvärde, 
[…] 
- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen [...]. (Lpo 94, s.12) 

Vidare går det att läsa i Lpo 94 att läraren och övrig personal i skolan har skyldighet att arbeta 

medvetet för att främja demokrati och skapa regler, så att eleverna utvecklar respekt för 

varandra. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att konflikthantering är en aspekt av detta och 

att det därmed blir viktigt att läraren har goda kunskaper inom området. Av den anledningen 

har vi valt att rikta in oss på hur läraren arbetar kring konflikthantering. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel definierar vi begreppet konflikt. Vi kommer även att beskriva några 

aspekter av nuläget, där vi presenterar ett par undersökningar. Därefter följer några 

teorier och modeller gällande konflikthantering.  

2.1 Definitioner av konflikt 
Ordet konflikt betyder enligt Nationalencyklopedin (1993) motsättning som kräver lösning. 

Vidare står det att konflikter kan finnas såväl mellan enskilda individer som mellan 

samhällsgrupper eller olika länder. Konflikter kan vara av destruktiv art, men de kan även 

vara konstruktiva och skapande.  

Utas Carlsson (2005) ger en annan definition av begreppet konflikt. ”Konflikt föreligger när 

parter inte är överens och när åtminstone en av dem hyser negativa känslor på grund av detta” 

(s. 50). En konflikt behöver i sig inte vara negativ, men det krävs förmåga att kunna hantera 

konflikter på ett sådant sätt att de blir utvecklande istället för destruktiva.  

Utas Carlsson (1999) beskriver Galtungs (1978, s.486) definition av konflikt som 

”incompatibility between goal states, or values held by actors in a social system”. Med det 

menas oförenlighet mellan människor beroende på deras mål och värderingar. 

Den definition av konflikt som vi härefter kommer att använda oss av är en kombination av 

ovanstående förklaringar. Sammanfattningsvis kan vi definiera begreppet konflikt som en 

situation, där två eller flera personer är oeniga och inte kan komma fram till en gemensam 

överenskommelse. 

2.2 Likabehandlingslagen 
I en studie gjord av barnombudsmannen Lena Nyberg frågades barn och ungdomar samt 

föräldrar om deras rädslor. Studien pekade på att det finns en oro hos såväl barn som föräldrar 

för mobbning. Föräldrars oro för att deras barn ska utsättas för mobbning är stark, så många 

som 60 procent av föräldrarna i undersökningen är oroliga för just detta. Barnens rädsla är 

inte lika stark, men det finns även hos dem en ängslan för mobbning. Mellan 20 och 30 

procent av barn i åldrarna 7 – 15 är oroliga för att bli mobbade. Dessutom är de oroliga för att 

bli slagna av jämnåriga (Nyberg, 2005). Det finns med andra ord en stark oro i den svenska 

skolan för att barn ska hamna i en utsatt situation.  
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För att skolan ska vara en bättre plats för barn och ungdomar ska det finnas en 

likabehandlingsplan på varje enskild pedagogisk verksamhet. Likabehandlingsplanen är en 

följd av den lag som trädde i kraft 1 april 2006: 

Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 
kränkande behandling (SFS 2006:67).  

Utöver upprättandet av en likabehandlingsplan är skolan också skyldig att redovisa planerade 

åtgärder som är baserade på de riktlinjer som lagen anger. I arbetet för att förhindra mobbning 

och kränkande behandling är en viktig del att lära elever hur de kan hantera konflikter. Elever 

behöver uppnå en medvetenhet om hur man kan agera i en konflikt för att undvika destruktiva 

tendenser (Wahlström, 1996). Detta ställer dock krav på läraren. Under vårterminen 2005 

genomförde Lärarförbundet en undersökning om hur lärare ser på konflikthantering i skolan. 

Där uppger 37 procent av lärarna att de får lösa svårare konflikter mellan elever varje dag 

eller varje vecka. Dessutom uppger 43 procent att de lägger en betydande del av lektionstiden 

på att skapa studiero och trygghet. Detta pekar på att en stor del av lärarens arbetstid går till 

att förebygga eller hantera konflikter, trots detta har endast 16 procent fått utbildning i 

konflikthantering under sin lärarutbildning (Lärarförbundet, 2005).  

I examensordningen för lärarutbildningen (2005) går det att läsa om de mål som läraren ska 

ha uppnått efter examen. Där nämns demokratins värdegrund och att man ska arbeta mot 

diskriminering och kränkning. Däremot finns det inga tydliga direktiv just gällande 

konflikthantering.  

2.3 Lära för livet 
I många platsannonser kan vi läsa att arbetsgivare efterfrågar olika sociala kompetenser såsom 

god samarbetsförmåga, framåtanda, målmedvetenhet samt att man ska vara ansvarskännande 

och positiv. Dessa egenskaper bör grundläggas tidigt och utvecklas genom hela skolgången. 

En konsekvens av detta blir därmed att skolans uppdrag även är att förmedla sociala 

kunskaper.  

För att fungera socialt bör man kunna ha en god förmåga att samarbeta, kompromissa och ta 

till sig andra människors åsikter och därifrån kunna ha konstruktiva diskussioner. Det handlar 

om att ha respekt för varandra. Grundläggande blir härmed att hos eleverna försöka skapa gott 

självförtroende, god självkänsla samt kunskaper i hur man kan hantera konflikter (Edman 

Ståhl, 1999).  
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Stora som små konflikter är en del av livet i alla åldrar och i alla sammanhang. Genom att 

elever får god träning i konflikthantering kommer deras samspel underlättas i såväl arbetsliv 

som privatliv (Wahlström, 1996). Detta innebär att skolan har ett viktigt uppdrag när det 

gäller att erbjuda eleverna de verktyg som behövs i interaktionen mellan människor. Dessa 

kunskaper, som i många sammanhang kallas för social kompetens, behöver varje människa ha 

med sig i sitt vuxna liv. Det handlar inte bara om att lära för skolan, utan även om att lära för 

livet. 

2.4 Konstruktiv och destruktiv konflikthantering 
Utas Carlsson (1999) beskriver hur man kan lära elever att hantera konflikter på sådant sätt att 

de inte upprepas eller blir större. Hon ger exempel på vissa riktlinjer som man bör arbeta 

efter. Här lyfts bland annat just detta att lyssna aktivt på varandra och att finna en väg ur 

konflikten som leder till att båda parter blir tillfredsställda. För att få en konstruktiv 

konflikthantering menar hon att alla som arbetar med barn bör ha utbildning inom området 

samt att man aktivt arbetar från skolledningen med att stödja lärarna. 

Hur konflikter påverkar en grupp beror på vad som kännetecknar gruppen och dess samarbete. 

Deutsch (2003) menar att en stark grupp som är inriktad på samarbete har vissa funktionella 

egenskaper, som hjälper gruppen att komma vidare och som även gör att den hanterar 

konflikter konstruktivt. Några av dessa egenskaper är kommunikation – att man lyssnar på 

och tar till sig varandras idéer, vänlighet och hjälpsamhet samt målinriktning och rättvis 

arbetsfördelning. Det innebär även att gruppen upplever sig ha lika grundvärderingar där man 

stöder varandras idéer, men där man även vågar släppa fram sina egna åsikter. Ytterligare 

egenskaper hos den starka gruppen är att den har en vilja att nyttja deltagarnas kunskaper och 

styrkor samt att de ser konflikter som ett gemensamt problem som man hjälps åt att lösa. 

En grupp som däremot har svårt att lösa konflikter konstruktivt är en grupp som är präglad av 

tävlingsinriktning. Det som kännetecknar en sådan grupp är enligt Deutsch (2003) dålig 

kommunikation, där parterna är inställda på egen fördel, negativa attityder och 

misstänksamhet mot de andras syften. Den tävlingsinriktade gruppen kännetecknas också av 

svårighet att dela på arbete och en känsla av att vilja kontrollera varandra. I gruppen råder 

osämja och kritik mot varandras ansträngning, vilket leder till dåligt självförtroende. I en 

konflikt är det viktigaste målet att man själv uppnår mest makt och konflikthanteringen kan 

därmed bli destruktiv. 

Efter en konflikt finns det vissa aspekter som är viktiga för att konflikthanteringen ska bli  
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konstruktiv och för att parterna ska kunna gå vidare. Båda parterna ska känna ömsesidig 

trygghet och respekt för varandra och undvika förödmjukelse. Sedan bör man vara trygg i att 

reglerna för hur vi löser konflikten och går vidare är rättvisa (Deutsch, 2003 ). 

2.5 Samtal  
Förmågan att kommunicera är en viktig del av vad en lärare bör behärska. Hur man ställer 

frågor och leder ett samtal kan påverka hur eleverna reagerar. Missförstånd och 

oskiljaktigheter kan därför lättare lösas om man kommunicerar på ett genomtänkt sätt.  

I de flesta situationer är det vanligt att man har en jagcentrerad inställning till det som har 

hänt. Det innebär att man anser att det jag upplever är det som faktiskt har hänt och det är den 

andre som har agerat fel. Istället bör man utgå ifrån att ta reda på hur den andre har upplevt 

situationen och vilka avsikterna har varit (Jordan, 2002). En grundläggande tanke är enligt 

Gordon (1976) att använda sig av jag-budskap, istället för du-budskap. Ett du-budskap är 

riktat mot den andre parten och blir lätt format som ett anklagande, vilket gör att han/ hon 

riskerar att hamna i opposition. Om man istället använder sig av jag-budskap så berättar man 

om sina egna känslor och detta upplevs inte som lika provocerande. I det läget talar man om 

hur man själv känner sig, istället för att säga vad den andre har gjort fel. Därigenom lär man 

sig att lyssna på och respektera varandra och utifrån det ändra sitt eget handlande.   

Lindh och Lisper (1993) beskriver olika teoretiska utgångspunkter som förklarar människans 

handlingar. En av dessa teorier är egenskapsteorin, som innebär att om en person har en viss 

egenskap kan det förklara personens beteende. Om en person ofta är arg så får den en stämpel 

att ha ilska som egenskap. När det då blir problem inriktas man på att förklara personens 

handlande genom att beskriva egenskapen och det blir därför svårt att finna en lösning. Istället 

kan man gå vidare och fundera över hur man kan träna på att hantera sin ilska. Detta leder oss 

till en annan teori, nämligen beteendeteorin. I fokus ligger själva handlandet, med andra ord 

vad som har hänt. Teorin innebär att ens direkta handlande påverkar inte bara ens egen miljö 

utan även omgivningens. Ens eget agerande kan ha betydelse för hur motparten reagerar. 

Dessa teorier bör tas i beaktande även i skolans värld för att undvika kategorisering och 

förutfattade meningar om den enskilde eleven. Det är med andra ord viktigt att man som 

samtalsledare i en konflikt är medveten om hur man styr samtalet framåt. Viktigt är också att 

tänka på hur man ställer frågor. Använder man sig av ledande frågor blir personen ifråga, 

enligt Nilzon (2003), bunden till att svara på ett speciellt sätt. Han eller hon svarar såsom de 

upplever att det förväntas av dem. Om man däremot ställer öppna frågor, ger man större frihet  
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till att formulera sig. Öppna frågor innebär att man inte kan svara endast ja eller nej, utan 

måste ge mer uttömmande svar.  

2.6 Modeller och strategier 
Det finns många olika modeller som man kan följa och som kan upplevas som ett stöd i 

arbetet med konflikthantering. Här följer några av dem. 

2.6.1 Kompissamtal 

Edling (1995) beskriver en metod för att hantera och reda ut konflikter som uppkommer 

mellan elever. Varje vecka samlas klassen i en ring, där varje elev får komma till tals för att 

berätta om uppstådda konflikter under veckans gång. Viktigt är att låta eleverna berätta om 

eventuella konflikter som de klarat av att lösa på egen hand. Först därefter går man vidare för 

att diskutera icke uppklarade konflikter. Eleverna får berätta om de själva har gjort någon 

klasskamrat ledsen eller sårad samt berätta om någon har behandlat dem illa. Vid samtalen 

skall eleverna berätta om vad som hänt utan att nämna några namn. Ett sätt att göra konflikten 

tydligare för eleverna är att använda sig av drama. Eleverna får då byta roller och spela upp 

konflikten för klassen. Härigenom tränas eleverna i att förstå den andres situation.  

Under kompissamtalen är hela gruppen delaktig och får komma med förslag till lösningar. 

Läraren försöker att enbart handleda och låta eleverna stå för idéerna. Atmosfären under 

samtalen bör präglas av trygghet och tillit. Läraren ska inte vara anklagande och fördömande, 

utan istället uppmuntra eleverna till att berätta. När eleven har vågat berätta om en konflikt 

bör läraren ge beröm för att han eller hon har varit modig. Läraren ska också själv kunna 

delge sina känslor. Syftet med kompissamtalen är dels att lära eleven hantera konflikter, men 

det är även en förebyggande åtgärd mot mobbning (Edling, 1995). 

2.6.2 Medling 

Ordet medling betyder försök till uppgörelse eller enighet och det är just detta som eleverna 

ska tränas till. Medling innebär sålunda inte att medlaren ska moralisera och fördöma, tvärtom 

är det av stor vikt att medlaren är neutral. Lind (2001) beskriver detta tillvägagångssätt. Hon 

menar att vid en uppstådd konflikt mellan två eller flera personer ska ytterligare en person 

vara närvarande för att underlätta situationen. Denna person kallas för medlare och ska 

försöka hjälpa de båda parterna i konflikten så att de kan komma fram till en gemensam 
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lösning. Det ska vara en lösning som inte gagnar den ena parten mer eller mindre, utan båda 

ska känna sig tillfreds. För att komma fram till en situation, där båda parterna ”vinner”, ska 

medlaren underlätta samtalet så att det förs en dialog mellan de involverade.  

Medling går också ut på att ansvariggöra eleverna. Det är nämligen eleverna som ska 

utvecklas på så sätt att de kan hjälpa andra, när konflikter uppstår. Eleverna ska därmed själva 

kunna komma med förslag på hur konflikten kan lösas. Genom medling lär sig eleverna att i 

ord förklara vad de känner, men de utvecklar också, enligt Lind, viktiga egenskaper såsom 

empati och respekt. 

De två grundläggande frågorna, när man arbetar enligt medlingsmetoden, är ”Vad har hänt” 

och ” Hur känner du inför det som har hänt?” (Lind, 2001, s. 6). Genom de här frågorna 

skapas möjlighet för eleven att fundera över sina känslor samt sätta ord på hur de upplever 

olika konfliktfyllda situationer. Frågorna gör det också lättare att finna bra sätt att hantera 

eller lösa konflikter, vilket i sin tur leder till att eleven lättare håller sig till den lösning som 

föreslagits. Medlingens huvudtanke är nämligen att de lösningar, som eleven själv har arbetat 

fram, lättare hålls.  

2.6.3 Teaching students to be peacemakers 

En beprövad metod från Minnesota i USA är Teaching students to be peacemakers (TSP), 

som är utformad av Johnson och Johnson (2001). Den är grundad på Deutschs teori om 

konstruktiv konflikthantering. Han menar att konflikter ofta upplevs som negativa och 

destruktiva, men då de hanteras väl kan konflikter istället vara en drivkraft för förändring 

både individuellt och i grupp.  När problem blir lyfta och diskuterade kan man utveckla 

kreativa lösningar samtidigt som man stimulerar nyfikenhet och motivation (Deutsch, 2003). 

Johnson och Johnsons (2001) metod är kognitiv och utgår från att man ska träna sitt beteende. 

Metoden är uppbyggd på tre delar. I den första delen tränas hela gruppen på sociala kunskaper 

såsom kommunikation, ledarskap, ansvarstagande, beslutstagande samt att stärka sin 

självkänsla. I den andra delen tränas förhandling som sker genom sex steg:  

1. Describing what you want 

2. Describing how you feel 

3. Describing the reasons for your wants and feelings 

4. Taking the others perspective and summarizing your understanding of what the  

other person wants, how the other person feels, and the reasons underlying both 

5. Inventing three optional plans to resolve the conflict that maximize joint benefits 
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6. Choosing the wisest course of action and formalizing the agreement with a 

handshake 

                                                                                  (Johnson & Johnson, 2004, s. 70) 

Inledningsvis beskriver personen i fråga sina känslor och vad han eller hon vill, vilket 

kräver att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera och att avgränsa sig till 

själva problemet. Det tredje steget innebär att kunna motivera sina önskemål och 

känslor. Här fordras god kunskap både i att kunna lyssna och i att kunna uttrycka sig. 

Man ska försöka förstå den andres ståndpunkt och känslor. Sedan ges förslag på hur 

konflikten kan lösas så att båda parter känner sig nöjda och man väljer slutligen den 

bästa. Därefter markeras överenskommelsen med ett handslag. 

2.6.4 Sammanfattning av modellerna 

De tre olika modeller som vi har beskrivit innehåller några gemensamma drag. I alla 

modellerna tränar eleverna sociala kunskaper. Medling och TSP utgår från att personerna får 

beskriva sina känslor. I TSP är det främst inriktat på individuella kunskaper, medan det i 

medling och kompissamtal är fokuserat på förståelse för den andre parten. Kompissamtal och 

medling tar även upp lärarens eller medlarens roll. De påpekar att man ska vara neutral, inte 

anklagande eller fördömande, utan istället ska man enbart handleda eleverna. Alla modellerna 

strävar mot att hitta en gemensamt fungerande lösning.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med konflikter som 

uppstår mellan elever. Utifrån vårt syfte har vi formulerat frågeställningarna: 

• Hur beskriver läraren en konflikt? 

• I de fall läraren upplever en konflikt hur hanterar han/ hon den? 

• Hur förebygger läraren konflikter? 
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4 Metod  
I kapitlet kommer vi att ta upp vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av och på vilket sätt 

vi har gjort vårt urval samt genomfört våra studier.  

4.1 Kvalitativ ansats 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2006) har den 

kvalitativa forskningen sin utgångspunkt i deltagarnas uppfattning om sin situation. Eftersom 

vi är intresserade av att få utförligare beskrivningar av olika lärares erfarenheter och tankar, 

lämpar sig den kvalitativa metoden bäst samt svarar mot vårt syfte. Vår avsikt med arbetet är 

inte att mäta, vilket skulle kräva en kvantitativ arbetsmetod, utan vår tanke är att tolka och 

förstå olika lärares arbetsmetoder inom konflikthantering.  

Målet för den kvalitativa analysen är, enligt Starrin och Svensson (1998), att hitta variationer 

och strukturer inom något område. Det kan handla om tydliga skillnader, men även om små 

nyanser. Man undersöker olika egenskaper och företeelser genom att gå vidare och fråga sig 

vad det innebär och vad som kännetecknar just denna händelse. Detta skiljer sig från den 

kvantitativa analysen, där syftet är mer inriktat på att undersöka fördelningen av företeelser 

och att hitta samband. Kvale (2006) menar med kvalitativ studie att ”Syftet är att beskriva och 

förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till”(s.34). Det handlar 

om den intervjuades beskrivning av sin uppfattning kring ett visst område inom dennes 

livsvärld. 

4.1.2 Intervjuer  

Vi har använt oss av intervjuer som är semistrukturerade. Det innebär att man har några teman 

som man försöker belysa. Intervjun behöver inte följa en viss ordning utan respondenterna får 

tala förhållandevis fritt (Bryman, 2002). Vi har tre öppna grundfrågor som vi utgår från. 

• Vad är en konflikt? 

• Hur gör du om/när en konflikt uppstår? 

• Hur går du tillväga för att förebygga konflikter? 
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Intervjuformen innebär till skillnad från enkäten att vi får mer uttömmande svar och därmed 

möjlighet att mer djupgående höra varje enskild lärares uppfattning. Genom följdfrågor har vi 

försökt utveckla respondenternas svar ytterligare för att få djupare förståelse. På detta vis har 

vi även försökt att täcka in våra syften och frågeställningar. Följdfrågorna har vi format för att 

få veta tanken bakom lärarens handling och vi har huvudsakligen utgått från de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför. Intervjuns karaktär har bestämt hur frågorna ställts och vilka nya 

frågor som har dykt upp.  

Kvale (2006) anser att själva styrkan i intervjuer ligger i att man får olika människors syn 

inom ett visst område, vilket i sin tur leder till mångskiftande infallsvinklar som närmare 

speglar verkligheten. Genom intervjuer skapas möjlighet för inblick i olika tankegångar och 

därigenom hoppas vi att såväl intervjuaren som respondenten kan få ökad insikt. 

Som hjälpmedel vid intervjuerna har vi använt oss av bandspelare. Det innebär att vi lättare 

har kunnat koncentrera och fokusera oss vid samtalen. Dessutom har vi därför inte missat att 

anteckna viktiga detaljer. För att kunna återkomma till något som respondenten nämnt men 

inte vidare utvecklat, har vi också haft penna och anteckningsblock. På så vis har vi kunnat 

föra samtalet tillbaka på uttalanden som kommit upp under intervjun och som vi vill veta mer 

om. 

4.2 Urval 
Vi har valt att intervjua tio lärare som undervisar i förskoleklass till skolår sex. Alexandersson 

(1998) skriver att när man eftersträvar att hitta variation i undersökningen är det viktigt att det 

ges förutsättningar för detta. Av denna anledning har vi valt att intervjua lärare från olika 

skolor och med lite skilda bakgrund, såsom kön och ålder. Vi har intervjuat lärare som har 

varit verksamma olika länge för att få höra tankar från såväl nyutbildade som erfarna och har 

endast intervjuat utbildade pedagoger. Respondenterna är också verksamma i två olika 

kommuner, som täcker skolor inom både tätort och landsbygd. Samtidigt kan vi konstatera att 

det är ett bekvämlighetsurval vi har gjort (Bryman, 2004), eftersom vi har handplockat de 

lärare som har funnits till hands. 

4.3 Genomförande 

Före genomförandet av intervjuerna gjorde vi två pilotintervjuer för att på så vis få vetskap 

om huruvida våra frågor var relevanta för vår forskningsfråga. Vi upptäckte att våra  
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intervjufrågor var användbara och inte behövdes formuleras om. Dessutom gav dessa tillfällen 

oss möjlighet att reflektera över vilka tänkbara följdfrågor som skulle kunna komma upp i 

intervjuerna. En av pilotintervjuerna var med en kurator och då väcktes tankar kring hur 

samtalet med eleverna går till. Vi har därför valt att i de fall lärarna samtalar med eleverna 

försöka ta reda på hur ett sådant samtal utförs. 

Vi tog kontakt med tio olika lärare från olika skolor och bestämde tid och plats för intervjun. 

Redan vid första kontakten försäkrade vi lärarna om att de skulle vara anonyma och behandlas 

konfidentiellt. Lärarna fick själva komma med förslag på när och var vi skulle ses. 

Intervjuerna genomfördes på en lugn och ostörd plats på de olika skolorna och spelades in på 

band. Varje intervju tog cirka 20 – 30 minuter. Vid intervjuerna ställdes frågor enligt vår 

intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden består endast av tre öppna frågor och i och med att 

vi är två personer, som var för sig har genomfört intervjuerna, har vi diskuterat tänkbara 

följdfrågor tillsammans.  

Efter att intervjuerna bandats transkriberade vi dem till skrift. I vår uppsats har vi givetvis låtit 

lärarna vara anonyma och endast benämnt dem som lärare A till J. Därefter har vi tillsammans 

kategoriserat lärarnas berättelser i underrubriker som svarar mot vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi har sedan analyserat textmassan och lyft fram viktiga aspekter från 

intervjuerna.  

4.4 Reliabilitet och validitet 
Som Bryman (2002) påpekar är det svårt att uppnå hög reliabilitet i kvalitativa studier, 

eftersom man inte kan skapa exakt samma förutsättning för en ny studie som vid det första 

tillfället. Respondenterna befinner sig i en miljö som ständigt förändras, vilket kan påverka 

vad de säger och tycker.  Med detta i beaktande har vi ändå vidtagit vissa åtgärder. Vi har 

genomfört pilotintervjuer för att pröva våra frågor och för att se om de var utformade på ett 

sådant sätt att de var användbara. Intervjuerna har ägt rum på en plats, som respondenterna 

själva har valt och som därmed känns trygg för dem. Då vi fick avvikande resultat på en av 

intervjuerna, valde vi att genomföra en triangulering. Vi ville undersöka om det uppnådda 

resultatet var bundet till respondentens yrkesbakgrund som förskollärare och till hennes roll 

som lärare i de första skolåren. Därför genomförde vi ytterligare en intervju med en lärare 

som undervisar i skolår f-3 samt tillbakakopplade till pilottestet med en förskollärare.  

Under hela arbetets gång har vi kontinuerligt kontrollerat att vår undersökning svarar mot vårt 

mål och syfte. På så sätt har vi försökt hålla hög validitet på vårt arbete. 
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5 Resultat 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur lärarna beskriver att de arbetar med 

konflikter. Respondenterna anger vi som lärare A till lärare J. Citaten har vi i viss mån gjort 

om från talspråk till skriftspråk, utan att för den skull ändra någon innebörd. Vi har valt att 

inte citera de frågor som vi har ställt, då intervjuerna har varit semistrukturerade och lärarna 

har fått berätta förhållandevis fritt. Vi har istället valt att lägga lärarnas citat under de rubriker, 

där de varit aktuella. De tre större rubrikerna i resultatdelen har vi utformat efter våra 

frågeställningar. Därefter har vi skapat underrubriker som följer de kategoriseringar, som vi 

har utarbetat från intervjuerna.  

5.1 Lärarnas beskrivningar av konflikt 
Lärarna tyckte att det var svårt att definiera vad en konflikt är, men flertalet av dem definierar 

konflikt som när två eller flera personer inte kommer överens eller är osams. Några använder 

ordet bråk för att förklara vad de menar med konflikt. Andra beskriver det som när elever har 

slagits, använt kroppen eller skrikit. Det kan vara både verbalt och fysiskt. Ordet kränkning 

nämns även i en beskrivning.  

En lärare påpekar att det kan finnas olika viljor i klassen som att eleverna till exempel vill åka 

på olika skolresor. Detta kan leda till konflikter mellan olika grupper. Samma lärare berättar 

att eleverna ofta vill ha svar på vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel. Eleverna har 

svårt att se sitt eget ansvar i det hela och ger varandra skulden för det som har hänt: 

De har olika uppfattningar om vem som bär skuld, vem som har ansvaret för att 
det har hänt. Det är ju ofta så att man skyller på varandra. Det var han som 
började… De kan ju inte se det här att det kanske inte har någon större 
betydelse vem det är som började. (Lärare D) 

Något som också har kommit fram i intervjuerna är svårigheten att veta var gränsen för 

konflikt går. En lärare funderar kring detta: 

Man kan ju ha en argumentation, men det är ju ingen konflikt, det är ju när man 
klarar ta det. Konflikt är ju när man tappar de koncepterna, man börjar skrika åt 
varandra eller man börjar använda kroppen. Det finns väl ingen direkt 
skiljelinje, utan de går väl ihop antar jag. (Lärare E) 

 

Läraren i citatet tycker, liksom övriga, att det är svårt att med ord beskriva vad en konflikt är 

och var gränsen går för att det ska vara en konflikt. De tecken som lärare E nämner är ju ändå 

tydliga och sådana som gör konflikten synlig utåt.  
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5.2 Lärarnas konflikthantering 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur lärarna arbetar med konflikt – när de ingriper, hur 

samtalet med eleverna ser ut samt lärarens förhållningssätt och tillvägagångssätt.  

5.2.1 Lärarens ingripande 

Det som avgör att lärarna ingriper i en konflikt är konfliktens art. Flera lärare väljer att vänta 

en stund, så att eleverna får möjlighet att kunna handskas med situationen utan hjälp av lärare. 

”Helst vill jag ju så mycket som möjligt att eleverna ska lösa konflikterna själva” (Lärare C). 

Ytterligare en lärare påpekar att eleverna måste få lära sig att lösa konflikter själva och att hon 

därför ibland avvaktar. Hon betonar dock vikten av att efteråt kolla hur det har gått. Om det är 

en fysisk konflikt och eleverna gör varandra illa, beskriver samtliga lärare att de går in direkt 

och bryter:  

Är det våld inblandat så går jag in direkt. Men är det inte våld, utan lite tjafs 
bara, så… De måste lära sig lösa det själva också. Det är lite på vad det är för 
sorts konflikt, när man går in. (Lärare H) 

En annan lärare poängterar att när hon har en ny grupp, ingriper hon på varje konflikt. Detta 

för att hon upplever att om man reder i konflikter från början, avtar de med tiden. Om det 

däremot är en grupp som hon känner sedan tidigare, väntar hon oftast för att se om eleverna 

klarar att lösa konflikten själva. I intervjuerna har det också poängterats att eleverna ska klara 

av konflikterna själva i syfte att lära sig och även utveckla sin förmåga att hantera framtida 

konflikter. En lärare påpekar också att målet på skolan är att någon vuxen ska ingripa vid 

varje konflikt. När hon ser en konflikt går hon alltid fram och frågar barnen vad det är som 

händer och om de behöver vuxenhjälp för att kunna lösa konflikten.  Är det då en konflikt, får 

eleverna möjlighet att sätta sig ner med läraren. 

Det är inte alltid fallet att klassläraren är närvarande vid en uppstådd konflikt, ibland får 

han/hon veta det av en rastvakt, av annan personal eller av elever på skolan. Andra sätt att få 

vetskap om att det föreligger en konflikt, då de involverade själva inte informerar om den, är 

när föräldrarna tar kontakt eller genom utvecklingssamtal. Några av lärarna nämner också att 

de har kamratstödjare på skolan, såväl lärare som elever. Flera lärare berättar även att det 

gäller att vara uppmärksam på stämningen i klassen och på elevernas ansiktsuttryck: 

Sen måste man ju vara väldigt, väldigt lyhörd och man måste ju nästan ha ögon i 
nacken. För att det som är otäckast tycker jag är de konflikterna som man inte ser. 
(Lärare A) 

Ytterligare en lärare talar om de här konflikterna som inte är lika tydliga. Hon kan 
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märka på eleverna att allt inte är bra, men de säger inte själva vad det är. Då ber hon 

sina kollegor att också vara uppmärksamma på just de här eleverna. Hon kan även be 

vaktmästaren eller måltidspersonalen. Om hon upplever att det finns problem till 

exempel i tjejgruppen, kan hon också fråga killarna om de har lagt märke till något. På 

så vis kan hon få information om vad som försiggår. Några lärare tar upp utvärderingen 

och skoldagboken som ett sätt att få eleverna att öppna sig och berätta om eventuella 

konflikter. Där kan de även nämna om de har sett någon annan elev som verkar ensam 

eller utsatt.  

Lärarna ser olika på när de ska ta tag i konflikthanteringen. Några försöker ta det direkt 

för att eleverna sedan ska kunna koncentrera sig på lektionerna. Ett par lärare menar 

istället att det kan vara en fördel att vänta en stund. Eleverna får då möjlighet att lugna 

ner sig och kan därmed lättare se sin egen delaktighet i konflikten:  

Det bästa är väl att de kommer bort från varandra en liten stund […]. Några blir 
riktigt arga, så de behöver komma lite vid sidan om, gå en liten runda på skolan 
själva eller gå in och sätta sig vid ett hörn. (Lärare E)  

En annan lärare berättar att hon inte tar tag i konflikten direkt av flera anledningar, dels 

på grund av att ”övriga klassen inte ska behöva lida för att det är ett par som bråkar hela 

tiden” (Lärare A), dels ska eleverna även få distans till det som har hänt, eftersom de 

kan vara egocentriska just när konflikten har hänt.  

5.2.2 Samtal  

Vid en uppstådd konflikt samtalar några lärare alltid med eleverna en och en. Det kan vara så 

att en av parterna i konflikten kan vara argare och att den då berättar allt, utan att låta den 

andre komma till tals. En lärare berättar: 

Ofta försöker jag prata med var och en först, så att de får berätta sina versioner. 
Sen beror det lite på vad det är för en konflikt, om det har varit konflikt innan, 
för att då pratar jag först med var och en. Sen kanske de pratar tillsammans, om 
det fungerar i det läget. […] Jag tycker att det är viktigt att höra varje elevs 
upplevelse och att de får berätta för varandra sen om sin upplevelse, för ofta är 
de inte medvetna om vad den andre parten upplever eller känner. (Lärare F) 

Det är ofta konfliktens art som avgör huruvida lärarna samtalar med eleverna en och en eller 

med alla involverade. De undviker dock att samtala med eleverna i helklass. En lärare pratar 

alltid med eleverna en och en om det är en situation där det är flera mot en. Detta för att 

personen som är ensam inte ska känna sig utpekad och uppleva att de övriga sammangaddar 

sig. Lärare B menar att det är den enskilde elevens situation som avgör: ”Märker man att det 

är en person som får utstå ganska mycket så kanske man måste lyssna in den först för att veta” 
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(Lärare B). Flera av lärarna samtalar oftast med de involverade eleverna tillsammans, men 

även här poängterar en lärare att det är hennes relation till eleven och elevens förutsättningar 

som avgör upplägget.  

För att inleda samtalet med eleverna ställer lärarna frågor såsom: Vad har hänt? Har du 

någonting att berätta för mig? Jag har sett eller hört det här, stämmer det? Jag har sett att ni 

har bråkat …? Varför var du ledsen? Exemplet nedan belyser detta: 

”Jag vill inte döma på förhand, utan det är bättre att fråga. Jag frågar om vad 
som har hänt och varför det blev så, vad kände du då, vad tror du att den andra 
känner?” (Lärare H) 

En annan lärare anser dock att man ska undvika att använda ordet varför, då eleverna sällan 

vet varför det har hänt, bara att det har hänt. Ordet varför kommer man inte vidare med. 

Samtalet ska enligt några lärare vara format så att man verkligen går till botten med vad som 

har hänt. Detta med syfte att inte konflikten ska blossa upp igen. Alla lärare betonar på olika 

sätt vikten av att lyssna på vad varje elev har att säga i samtalet. De anser också att det är 

viktigt att eleverna lyssnar på varandra utan att avbryta. ”Vi bara bestämmer att nu lyssnar vi 

på en i taget och även om vi inte tycker likadant så avbryter vi inte utan lyssnar färdigt.” 

(Lärare B) Därefter låter lärare B eleverna få välja vem som ska börja berätta. Någon kanske 

har svårt för att vänta och får därför möjlighet att inleda samtalet.   

Vidare poängterar några lärare att eleverna själva ska få ge förslag på hur konflikten ska lösas. 

Syftet med detta är att eleverna ska lära sig hantera olika situationer utan vuxenhjälp. Flera 

lärare menar att då eleverna får möjlighet att gå vidare för att hitta en lösning utvecklas deras 

förmåga att se nya utvägar: 

Vi lämnar det lite för att man reder kanske inte alltid ut exakt vem som gjorde 
rätt eller fel. […] Nu tittar man, vad är nästa steg istället, hur vill ni ha det, då 
tycker jag att det lättar upp lite. Då blir det inte att man angriper dem. (Lärare E) 

 

Ett sätt att få eleverna att berätta om vad som har hänt är att låta dem skriva. ”Skriv, vad det 

var som hände, försök att få ner det, sen kan man jämföra” (Lärare I). Denna lärare arbetar i 

skolår 6 och eftersom de eleverna i regel har kommit längre i sin skrivutveckling, kan detta 

vara en lämplig metod. Hon samtalar ofta med eleverna en och en, därefter låter hon dem 

försöka be om ursäkt eller komma överens utan vuxenhjälp, om det är möjligt. Vid en senare 

uppföljning kan hon se hur eleverna har klarat av det. 

Några lärare är noga med att eleverna ska säga förlåt och ta varandra i hand för att få ett avslut 

på konflikten. En lärare tycker också att det är viktigt att eleven inser vad den har gjort för fel, 
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att personen ifråga ångrar det som hänt. Samtidigt påtalar flera lärare att det finns många 

tillfällen då man inte riktigt når fram och elevernas förlåt inte blir ärligt: ”Vi är nog ganska 

rädda för att uppmana att alla måste säga förlåt, för då blir det ju bara så här att man säger 

ordet, men inte menar någonting med det” (Lärare J).  

Flera lärare tycker också att det är bra att dokumentera vad man har samtalat om. Dels för att 

själv komma ihåg vad som har hänt och sagts, men även för att kunna plocka fram 

informationen vid ett senare tillfälle.  

5.2.3 Lärarens förhållningssätt 

De flesta utav lärarna poängterar att det är viktigt att man som handledare är opartisk och 

objektiv vid konflikthanteringen. Det handlar om att inte lägga någon värdering i det 

inträffade:  

Jag tror att man når dem bättre om man aktivt visar att jag vill höra på dig, 
lyssna på dig. Vad anser du har hänt, vad tror du har hänt? Så fort man börjar 
känna och lägga in sina egna känslor, då tycker jag att de reser agg. (Lärare D) 

Hon anser också att man aldrig ska angripa ett barn, utan är det något som ska angripas så är 

det beteendet. Angriper man eleverna blir de låsta. Det finns elever som ofta hamnar i 

konflikt, då är det extra viktigt att eleven är trygg i att man lyssnar på hans eller hennes 

version och inte dömer på förhand. Av den anledningen kan det ibland vara bra om någon 

utomstående lyssnar på eleverna. Ytterligare en lärare betonar vikten av att vara medlare och 

inte domare i en konflikt, att läraren ska medla så att eleverna blir sams. Det handlar sålunda 

inte om att straffa eleverna, utan om att lösa konflikten. En annan lärare säger att man inte ska 

tycka för mycket, utan vara mer passiv och föra ordet fram och tillbaka. Lärare F berättar: 

Jag låter dem berätta om sin upplevelse, för det är ju deras upplevelse. Jag vet ju 
aldrig hur de har upplevt det. […] Att jag inte kränker ett barn genom att lägga 
in hur jag tycker att de borde uppleva det. (Lärare F) 

En lärare poängterar att man själv ska vara lugn och ens kroppsspråk neutralt. Hon menar att 

eleverna läser av lärarens ansiktsuttryck och kan tolka det negativt. Vidare betonar några 

vikten av att man som lärare är tydlig mot eleverna och talar om vad som accepteras och inte. 

En lärare beskriver hur hon tycker att en lärare ska vara: 

Jag måste vara den trygga, den starka, vuxen och pedagog. Jag måste våga säga att 
det här är fel och det här är rätt, det här accepterar vi och det här accepterar vi inte. 
De här barnen som hamnar i konflikter har oftast få regler hemma. (Lärare A) 

Lärare A menar att det är vissa elever som ofta hamnar i konflikt och att de flesta elever inte 

gör det. Detta anser hon till stor del beror på elevens hemförhållanden och den brist på 
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gränser som eleven där har fått uppleva. Därför poängterar hon vikten av att som pedagog 

vara tydlig med vilka regler som gäller i skolan.  

5.2.4 Konfliktmodeller 

De flesta lärarna använder sig av kamratstödjare. Det är eleverna själva som har fått välja 

fram kamratstödjare i klassen. Kamratstödjarna ska vara ögon och öron bland sina kamrater 

och tala om för läraren om någonting har hänt. De elever som har svårt att vända sig till en 

vuxen, kan istället vända sig till en kamratstödjare.  

”Det brukar vara en från varje årskurs. Då är vi en liten grupp som träffas och så 
brukar vi börja med att göra en övning och sen kollar vi nuläget. De har lite 
extra koll på om det händer grejer på rasterna eller om någon har varit elak eller 
sådär.” (Lärare C) 

Sedan har flera lärare använt sig av kompissamtal (se bakgrund). De har dock skiftande 

erfarenhet av hur detta fungerar. Lärare I tycker att det är ett bra sätt för eleverna att bli 

medvetna om vilka konflikter de kan reda ut själva. Hon och flera andra påpekar dock att det 

finns en risk att kompissamtalet blir slentrian, då eleverna lär sig vad för slags svar som 

lärarna förväntar av dem. Därför kan det vara bra att använda sig av kompissamtal under en 

viss period och sedan ta paus för att återkomma till det senare. 

Ytterligare en modell som flera lärare använder sig av är Livsviktigt framarbetad och skriven 

av Birgitta Kimber (2006). I materialet finns både en lärarhandledning och material anpassat 

för eleverna: 

Det handlar mycket om samtalet överhuvudtaget, både att lära känna sig själv och att höra 
hur andra reagerar i olika situationer. Det är även lite rollspel och övningar. Det handlar 
om att man ska lära dem att reda ut saker själva annars är vi väl lite mästare på det där att 
sopa, det här fixar vi och … Då lär de sig ingenting. (Lärare I) 

Några lärare har också inspirerats av Bodil Jönssons föreläsningar och följer hennes 

samtalsmodell: ”Man gör det väldigt tydligt för barnen att nu har vi fem punkter som vi ska 

gå igenom. Första punkten är den här att nu ska du berätta och du ska ha din roll att vara tyst 

och lyssna.” (Lärare E) I modellen ingår att eleverna själva ska komma med förslag på hur 

konflikten kan lösas. Genom föreläsningen har lärarna fått insikt i att konflikt inte behöver 

vara något negativt, utan att konflikter kan genom rätt hantering förändra relationer till det 

bättre. En liknande samtalsmodell är Pia Stenbergs och Anncha Lagermans som en lärare 

följer. Modellen finns i boken Att stoppa mobbning går (2003).  Tanken med modellen är 

även här att lyssna på varandra och att eleverna själva kommer med en lösning. En lärare 

nämner även trepartssamtal som en modell. 
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5.2.5 Uppföljning 

Uppföljning av konflikter sker på alla skolorna, men på vilka sätt lärarna arbetar med detta 

skiljer sig åt. Det finns även en skillnad i antal tillfällen som de har uppföljning. Några av 

lärarna har alltid uppföljning, antingen vid bestämda tillfällen eller enbart i förbifarten. Det är 

även några av lärarna som endast har uppföljning vid större eller upprepade konflikter. En 

lärare förklarar att tanken med detta är att få vetskap om det har uppstått några nya konflikter, 

som inte har kommit fram till henne. Lärare D poängterar att när en konflikt inte har blivit 

ordentligt avslutad och eleverna kanske säger förlåt utan att mena det, ”då är det ju jätteviktigt 

tror jag att man har den här konflikten i åtanke, att man tänker att nu så måste jag ha de här 

barnen i åtanke en period, för annars så blossar det upp igen” (Lärare D). 

Lärare A säger att hon hela tiden har uppföljning i ett naturligt sammanhang och försöker 

lyfta upp det som är positivt: ”När man träffar de här barnen så påminner man om hur bra det 

går nu och vad härligt att du kunde leka idag och så … och bygger upp det som fungerar” 

(Lärare A).  

En form av uppföljning är att kontakta föräldrarna. De blir kontaktade av lärarna baserat på 

olika grunder. Någon lärare säger att de alltid kontaktar föräldrarna, när det har uppstått en 

konflikt. Intressant är här dock att notera hur lärarna har beskrivit en konflikt, eftersom det 

skilde sig åt. En lärare inkluderar tjafs och liknande i begreppet och svarar att hon inte alltid 

kontaktar föräldrarna. Lärare G, som beskriver konflikt som något större, tar alltid 

föräldrakontakt. Hon anser att det är viktigt med god kontakt med föräldrarna och att föräldrar 

vill veta vad som händer, men att de kanske reagerar olika. Några lärare menar istället att de 

endast tar kontakt med föräldrarna om konflikten inte har blivit löst, vid svårare fall eller vid 

upprepade konflikter. Ibland händer det även att föräldrarna kontaktar lärarna:  

Oftast är det om föräldrarna har hört av sig till mig, då vill de ju ha en 
återrapport. Det kan ju vara så att de ringer och säger också när någonting inte 
står rätt till. Det finns tillfällen till exempel då elever gått hem, då man inte själv 
har uppfattat vad som har hänt. (Lärare B) 

Föräldrakontakten poängteras som viktig av de flesta lärarna och de menar att föräldrar vill 

veta vad som händer deras barn, däremot kan föräldrarnas reaktioner bli olika. Vid vissa 

tillfällen kan dock föräldrakontakten vara problematisk. En lärare som har upplevt svårigheter 

gällande just föräldrakontakten uttrycker sig på detta vis:   

Sen finns det ju andra då som med näbbar och klor slår ifrån och säger att så gör 
inte mitt barn och därför är det så svårt. Det finns ju också föräldrar som är 
väldigt arga och grälar på andra föräldrar, till och med grälar på andra barn i 
klassen. Det föder ju bara ytterligare konflikter. (Lärare D) 

 19



Vidare säger läraren att det är de föräldrar som man främst behöver kontakta som ofta är 

svårast, men man får för den skull inte tveka att ta kontakt när det behövs. Det är dock viktigt 

att själv vara lugn i samtalet och inte anklaga någon.  

5.3 Förebyggande konfliktarbete 
Samtliga lärare anser att ett viktigt led i förebyggandet av konflikter är att arbeta med att 

stärka vi-känslan och tryggheten i klassen. Det handlar även om att kunna ha roligt 

tillsammans. Lärarna använder sig också av kompismassage, ringsamtal och lägervistelse för 

att svetsa samman gruppen. Många lärare pratar om olika typer av samarbetsövningar som 

syftar till att eleverna får göra saker tillsammans. De hittar olika övningar i bland annat 

Gruppen som grogrund (Wahlström, 2003) och delar då ofta in eleverna i grupper eller 

halvklass. Dessa grupper kan vara indelade i pojk- och flickgrupper eller så kallade 

faddergrupper. Faddergrupperna består av elever från olika skolår. I grupperna kan de prata 

mer allmänt om sådant som rör eleverna såväl som individer och som grupp. Det kan också 

handla om att bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende genom att berätta om sig 

själv, om hur en kompis ska vara, våga stå för det man tycker och tänker samt prata om 

respekt. Många av lärarna arbetar också med drama eller rollspel: ”Vi har haft lite drama och 

så har vi haft ett problem, som vi inte har haft någon lösning på, så eleverna har själva fått 

dramatisera ett slut omkring det” (Lärare C).  

De flesta åtgärder i stycket ovan ligger på gruppnivå. Ett annat sätt att förebygga konflikter är 

istället att uppmärksamma individen: 

Vi har börjat prata i arbetslaget om det enskilda samtalet och försöker se varje 
barn. För känner barnen sig sedda och bekräftade så tror jag att antalet 
konflikter minskar, då behöver man inte konflikten för att synas. (Lärare F)  

Flera lärare har nämnt vikten av att uppmuntra och förstärka positivt beteende. När man ser 

att eleven gör något som är bra, stora eller små saker, kan man lyfta eleven genom att säga 

något positivt. Genom att medvetet och aktivt stärka elever, som ofta hamnar i konflikter kan 

man på sikt förändra deras beteende positivt.  

5.4 Lärarnas utbildning och stöd 
De flesta lärarna nämner att de har ett stort stöd från sina kollegor och att samarbetet dem 

emellan fungerar väl. ”Personalen i arbetslaget, vi som jobbar ihop, det är ju absolut det 

största stödet … varandra” (Lärare J). De försöker att hjälpa varandra med 
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konflikthanteringen även när det inte gäller deras elever. Den som är rastvakt brukar ta 

konflikten i första läget och därefter informerar han eller hon ansvarig lärare. En lärare 

betonar att det har skett en förändring gällande synen på mina och dina elever. Det finns ett 

större samarbete mellan kollegorna och ett gemensamt ansvar för eleverna. Lärare H berättar: 

”Sen är det ju viktigt då att vara tajt ihop med den andra personalen. Det är ju ingenting man 

gör själv, utan det här är ju någonting som vi gör tillsammans här. Vi tycker likadant.”  

Ytterligare en aspekt kring detta beskriver lärare C: ”Nu har det varit att även jag har hjälpt 

till i 1-3:an, om det har varit några konflikter, ibland kan det vara lättare att prata med någon 

utanför än med sin egen lärare.” Samma lärare tar även upp att hon har ett stöd från sin rektor. 

Det är till henne som lärarna kan vända sig till om det har uppstått problem. Några andra 

lärare vänder sig istället till kuratorn eller skolsköterskan för råd och vägledning och menar 

att man inte ska vara rädd för att använda sig av denna hjälp.  

Lärarna har olika utbildning i konflikthantering. Några anser sig ha tillräcklig kompetens 

inom ämnet. En av dem säger: 

”Jag vet inte om man kan få utbildning i konflikthantering. Jag tror att det beror 
mycket på hur man är som människa och sin egen uppfostran och hur man själv 
lär sig lösa konflikter. Men utbildning … Jag tror bara att det går till en viss del, 
sen så är det att testa sig fram och erfarenhet.” (Lärare H)  

Några lärare har läst kortare kurser eller gått på föreläsningar. En lärare har också läst 20 

poäng specialpedagogik och fått hjälp av handledning vid behov. Det är ytterligare en lärare, 

som har fått pedagogisk handledning och hon uttrycker att detta ledde till att arbetslaget 

svetsades samman kring konflikthanteringen. Flera lärare betonar även vikten av erfarenheten 

och kontakten med eleverna som en betydelsefull kunskapskälla. Av lärarna, är det endast en 

som har haft konflikthantering i sin lärarutbildning: 

”Jag har inte gått någon fortbildning sen jag började. Jag hade ju på högskolan, 
men jag minns inte… Det var en väldigt liten del minns jag. Kan det ha varit 
fem poäng…? […] Man känner ju att man vill, skulle behöva mer. Just det här 
dagliga, att lösa konflikter på bästa sätt.” (Lärare C) 

Det är flera lärare som uttrycker sin önskan om ytterligare utbildning i ämnet och de menar att 

man aldrig blir fullärd. 
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6 Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare beskriver att de hanterar konflikter som 

uppkommer mellan elever. I diskussionen kommer vi att redogöra de slutsatser som 

framkommit i resultatet och våra tankar kring detta. Vi kommer även att diskutera vår valda 

metod. 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedanför kommer vi att diskutera de resultat som vi har fått genom våra intervjuer. Vi väljer 

att ta upp sådant som vi har funnit intressant och relevant mot vårt syfte. 

6.1.1 Lärarnas beskrivning av konflikt 

Lärarna har berättat hur de ser på konflikter och detta har vi sett skiljer sig åt. En del har tyckt 

att det är en konflikt, när man inte kommer överens, medan en del har sträckt sig till att en 

konflikt innebär att man använder mer eller mindre våld. Flera lärare tyckte att det var svårt 

att exakt tala om vad som är en konflikt. Vi har noterat att man undviker att detaljerat 

beskriva en konflikt, utan håller sig till mer allmänna förklaringar (Utas Carlsson, 2005; 

Nationalencyklopedin, 1993). Vår tanke om konflikt är då två parter inte kan enas, utan att de 

istället blir osams. Vi tycker inte att en konflikt behöver vara ett slagsmål eller enbart en 

argumentation. Definitionen ligger snarare någonstans däremellan. Konflikt är ett omfattande 

begrepp och då blir hanteringen av den till stor del beroende av situationen.  

6.1.2 Konflikthantering 

Under genomförandet av vår studie har vi upptäckt att de intervjuade lärarna har en 

någorlunda gemensam grundsyn på konflikter och konflikthantering. Gemensamt för dem alla 

är att de ingriper vid större eller grövre konflikter, där till exempel våld är inblandat. Vid 

dessa tillfällen finns det ingen av lärarna som tvekar och detta är ju faktiskt vår skyldighet 

enligt skolans styrdokument (Lpo 94). Lärarna ingriper dock i konflikter vid olika tidpunkter. 

Några lärare griper in på varje konflikt, andra lärare väljer att vänta. Anledningen till att de 

väntar med att ingripa är för att se om eleverna kan lösa konflikten själva. De menar att detta 

är ett sätt för eleverna att få utveckla sin egen förmåga att hantera konflikter. En annan 

anledning till att vänta är att eleven ska få tid att lugna ner sig. Ytterligare ett skäl till att vänta 

var att övriga klassen inte skulle behöva lida. Det är dock endast en lärare som har angett 
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detta som skäl och vi kan inte se att detta är någon genomgående ståndpunkt. Vi kan å ena 

sidan förstå att konflikter tar stor tid och går ut över den ordinarie undervisningen, å andra 

sidan menar vi att konflikter kan vara nog så viktigt att arbeta med. Flera lärare har ju påpekat 

själva lärandet i konflikthanteringen. Eleverna lär sig att hantera sig själva och varandra, 

vilket är viktigt både i och utanför skolan, men även i framtiden. 

Samtalet med elever är något som alla lärare har tagit upp som en viktig del av 

konflikthanteringen. De flesta av lärarna anser att deras roll som samtalsledare är att vara 

opartisk och lyssnande, men ändå leda samtalet framåt med hjälp av frågor. Vi finner det 

intressant att några av lärarna anser att man i samtalet bör använda sig av varför-frågor, 

medan någon istället anser att det är en fråga som ska undvikas. Möjligen kan detta bero på att 

en av lärarna nyligen varit på en föreläsning, där det poängterades att elever har svårt att 

förklara varför konflikten har hänt. Detta har ökat vår medvetenhet om hur man bör ställa 

frågor för att eleverna lättare ska se en lösning.  

I lärarnas samtal med eleverna har vi också märkt att några tycker att det är viktigt att tala 

med eleverna enskilt, av den anledningen att eleverna kan ge sin syn på det som har hänt utan 

att påverkas av den andre. Andra lärare poängterar istället vikten av att eleverna får lära sig att 

lyssna på varandra. Detta är något som Jordan (2002) lyfter och påpekar, att man aldrig vet 

hur den andre har upplevt situationen. Båda synerna på samtal tycker vi är relevanta, därför 

kan det vara lämpligt att använda sig av de olika sätten vid olika situationer. När man lär 

känna en elev, lär man sig även hur den reagerar vid konflikter och därmed är det lättare att 

välja en metod, som passar just den eleven. Vi anser att det kan finnas en risk i att alltid 

använda sig av det ena sättet, om man inte reflekterar över varför man väljer just det. Det 

handlar om att se till individen. Vi tycker att det enskilda samtalet är viktigt för att det 

uppmärksammar det enskilda barnet. Då bör man använda sig av öppna frågor, eftersom man 

då, enligt Nilzon (2003), ger större förutsättningar för eleven att själv beskriva hur han/ hon 

tänker. Ett sådant samtal behöver inte vara bundet just till en konfliktsituation, utan kan äga 

rum vid ett annat tillfälle. Genom att, som några lärare nämnt, även förstärka positivt 

beteende, tror vi att konflikter kan förebyggas.  

Andra sätt att förebygga konflikter är att använda sig av olika modeller, några av lärarna 

nämner kompissamtal. De poängterar dock att det finns en risk för att samtalet går på rutin 

och att eleverna inte reflekterar över situationen. Av egen erfarenhet vet vi att denna typ av 

samtal kan bli meningslösa, om man alltid utgår från samma frågor. Däremot har vi nu 

upptäckt många andra modeller, som man kan använda sig av och som kan få eleverna att  
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utveckla sin empati och förståelse. Exempel på dessa har presenterats i kapitel två samt i 

resultatet.  

6.1.3 Läraren 

Som vi tidigare konstaterat var lärarna inte helt eniga i sin syn på konflikter. Dessutom 

noterade vi att en lärare skilde sig från övriga, gällande lärarens förhållningssätt gentemot 

eleverna. Då de flesta framhävde att läraren ska vara opartisk, lyfte istället denna lärare fram 

sig själv som ”den trygga, den starka, vuxen och pedagog” (Lärare A). Hon menade även att 

det endast var ett fåtal elever som hamnar i konflikt. Eftersom denna lärare undervisar i skolår 

två och dessutom har förskollärarutbildning i botten funderade vi över om detta var 

anledningen till att hon hade en annan ståndpunkt. Vi beslöt därför att intervjua ytterligare en 

lärare i de tidigaste skolåren, samt att ställa fler frågor till en av respondenterna i 

pilotintervjuerna, som är förskollärare. På så vis ville vi få fram huruvida lärare A:s syn var 

knuten till hennes bakgrund som förskollärare och hennes nuvarande tjänst som lärare i skolår 

två. Det vi upptäckte var dock att det inte fanns liknande tankar hos dessa respondenter. Vår 

slutsats blir härmed att man mycket väl kan använda sig av ett liknande förhållningssätt 

gällande konflikter bland såväl yngre som äldre barn.  

De flesta lärarna upplevde att de inte har tillräcklig kompetens inom området 

konflikthantering. Den kunskap som lärarna har förvärvat har skett genom enstaka kurser eller 

föreläsningar. I vår lärarutbildning har vi saknat konflikthantering. Då vi vet att dessa 

kunskaper är nödvändiga som lärare, finner vi det beklagligt att även verksamma lärare 

upplever att de inte har tillräckliga kunskaper.  

Genomgående har erfarenheten poängterats som en viktig kunskapskälla. Detta instämmer vi 

i, men som nyutexaminerade lärare och även i framtiden tror vi att det är ett stort stöd att ha 

någon modell eller riktlinjer som grund att bygga vidare på. Det finns viktig kunskap att 

tillgodogöra sig från modeller och teorier, som man kanske inte enbart kan få genom 

erfarenhet. Med hjälp av olika modeller kan man bli uppmärksam på sådant som man 

vanligtvis inte lägger märke till eller tänker på. Olika detaljer kan vara avgörande för hur ett 

samtal utspelar sig och hur eleven reagerar. 

I intervjuerna har lärarna även nämnt att det underlättar om man känner eleverna. Under vår 

VFU har vi märkt stor skillnad gällande kontakten med eleverna, första veckan gentemot den 

sista. Ju bättre man känner eleverna, desto lättare är all kommunikation.  
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6.2 Metoddiskussion 
Vi valde intervjuer för att vi var intresserade av lärarnas syn på konflikter samt hur de 

hanterar dem. Genom intervjuformen kunde lärarna mer detaljerat beskriva arbetet och 

bakomliggande tankar till hur de gör. För att få in varierat material, valde vi att intervjua 

lärare från såväl olika skolår som från olika skolor.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare. På grund av tekniska missöden blev ett av 

intervjutillfällena inte bandat, något som dock inte upptäcktes förrän efter intervjun. Vi fick 

då anteckna det vi mindes från intervjun och har därmed gått miste om denna respondents 

citat och möjligen även viss annan information. Trots detta upplevde vi att mängden material 

var tillfredsställande och att det uppstått en viss mättnad i intervjuerna. Vi bedömde därför att 

det inte krävdes ytterligare intervjuer. Med hjälp av det insamlade materialet var det heller 

inte några svårigheter att dra slutsatser och paralleller. 

En möjlig nackdel med intervjuformen är att lärarna kanske upplevde att de på grund av vår 

närvaro inte fritt kunde uttrycka det de kände. Även om de givetvis var anonyma i vår uppsats 

hade de ingen möjlighet att vara det inför oss. Det kan vara svårt för dem att beskriva vad de 

egentligen gör och istället beskriva hur de skulle vilja arbeta. Trots detta ansåg vi att 

intervjuformen var den metod som bäst lämpade sig för vår undersökning, eftersom en 

enkätundersökning hade givit mer begränsade möjligheter och inte lika fylliga svar.   

6.3 Vidare forskning 
Efter avslutat arbete har flera olika tankar väckts hos oss gällande hur man skulle kunna 

forska vidare inom vårt område. Vi har valt att undersöka hur lärare hanterar konflikter mellan 

elever i skolan överlag, men ett möjligt sätt är istället att undersöka en specifik plats på 

skolan. Till exempel hur lärare arbetar med konflikthantering mellan elever på 

idrottslektionerna eller på slöjden. Det skulle också vara intressant att göra en jämförelse 

mellan olika lärares hantering av konflikter med hjälp av enkätundersökning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor      

 

1. Vad är en konflikt? 

 

2. Hur gör du om/när en konflikt uppstår? 

 

3. Hur går du tillväga för att förebygga konflikter? 
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