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Syftet med studien är att undersöka hur nyexaminerade lärare beskriver sina erfarenheter och 

kunskaper vad gäller hantering av konflikter mellan elever samt hur de genom sin utbildning 

har förberetts för sådana utmaningar. Frågeställningarna är följande: 

- hur definieras och beskrivs konflikter? 

- vilka strategier har lärarana för att lösa konflikter mellan elever? 

- vilka kunskaper i konflikthantering har lärarna fått från lärarutbildningen på 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping? 

För att få svar på dessa frågor genomförde vi halvstrukturerade kvalitativa  

forskningsintervjuer med  åtta nyexaminerade tidigarelärare. Datamaterialet analyserades samt 

tolkades och tre huvudkategorier gick att urskilja, Konflikt och konflikthantering, Känslor samt 

Förberedelser från lärarutbildningen. 

Resultatet visar att de nyexaminerade tidigarelärarna känner sig osäkra på hur de ska hantera 

konflikter mellan elever och att de saknar metoder och strategier för hur de ska gå tillväga i en 

konfliktsituation. De upplever att små konflikter, som till exempel tjafs är svårare att 

hantera än stora konflikter som innehåller våld. Konfliktsituationerna upplevs som ett problem 

och de vill gärna ha en tydlig plan för hur de ska förebygga, hantera och lösa dem.  

De nyexaminerade lärarna beskriver att de har förberetts för lite om konflikthantering under 

sin lärarutbildning på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.  
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1 Inledning 

Vi är två lärarstudenter med inriktning mot grundskolans tidigare år som snart tar vår  

lärarexamen. Vi har funderat mycket på hur vår första tid inom läraryrket kommer att bli. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har vi upplevt att konflikter upptar en stor del 

av lärarens tid och engagemang och vi anser därför att det kan underlätta det vardagliga 

arbetet i skolan om vi vet hur vi ska hantera konflikter.  

Vi känner att vi inte har fått särskilt mycket teoretiska kunskaper om konflikthantering under 

vår lärarutbildning, utan utbildningen har mest varit inriktad mot ämneskunskaper och  

didaktik. Avsaknaden av konflikthanteringskunskaper har vi diskuterat mycket med våra nu 

yrkesverksamma kamrater. Därför har vi valt att inrikta denna studie utifrån deras perspektiv. 

Vi vill undersöka hur nyexaminerade tidigarelärare beskriver sina erfarenheter och kunskaper 

om konflikthantering samt vad de har fått med sig från lärarutbildningen. 

Edman Ståhl (1999) påpekade redan år 1999 att det ställs stora krav på att lärare ska kunna 

lösa alla problem som uppstår. De ska bedriva undervisning samtidigt som de ska hantera och 

förebygga konflikter mellan elever. Många lärarstudenter har valt att skriva sina 

examensarbeten om konflikthantering, troligen på grund av att de precis som vi känner att de 

har fått alldeles för lite kunskaper om det i lärarutbildningen. 

I statens offentliga utredning (SOU 2008:109) En hållbar lärarutbildning konstaterades det 

att konflikthantering bör få en större roll i den nya lärarutbildningen. I Inglander, Hagbok och 

Ödquists rapport (2004) svarade 75% av 2000 tillfrågade lärarstudenter att de ville ha mer 

konflikthantering i sin utbildning.  
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2  Bakgrund 

Det finns en hel del skrivet om konflikthantering. I detta kapitel kommer vi inledningsvis  

behandla definitionen av begreppen konflikt och konflikthantering. Därefter redogör vi för 

forskares syn på olika konflikter i skolan och vad en lärare behöver kunna om konflikter.  

Sedan beskriver vi vad det står om konflikthantering i styrdokumenten, både för grundskolan 

och lärarutbildningen för Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Slutligen 

redovisas en rapport från en konferens om konflikthantering i lärarutbildningen och i skolan 

samt Statens offentliga utredning (SOU:2008:109) En hållbar lärarutbildning. 

2.1 Definition av centrala begrepp 

2.1.1 Konflikt 

Begreppet konflikt kan definieras på många olika sätt och är ett komplext begrepp då varje 

konflikt har sin specifika karaktär (Ellmin, 2008). Enligt Maltén (1998) kommer begreppet 

konflikt från det latinska ordet conflictus och betyder tvist, motsättning eller sammanstötning. 

Enligt De Klerk (1991) är att möta motstånd att ställas inför en konflikt, medan Carlander 

(1990) menar att konflikter handlar om motsägande värderingar, intressen och mål samt  

situationer som kan feltolkas. En konflikt existerar när minst två personer står mot varandra i 

en situation där den ena personen på ett eller annat sätt skapar svårigheter för den andra  

personen att nå ett mål, uppfylla ett behov, skapa eller slippa en förändring (Nilsson &  

Waldermarson, 2007). Även om definitionerna skiljer sig åt anser de flesta att det bakom en  

konflikt ligger någon slags oförenlighet (Maltén, 1998). Konflikter uppstår ofta då vi  

uppfattar problem på olika sätt utifrån olika erfarenheter, bakgrunder och behov. Båda  

parter är övertygade om att deras bild av verkligheten är den riktiga och det medför då att den 

andras bild är felaktig (Andersson, 1996).   

Galtung (1996) har gjort en konflikttriangel som handlar om hur konflikter trappas upp.  

Triangeln kallas för ABC triangeln. A står för antagande eller attityd, B står för beteende och 

slutligen C som står för konfliktinnehåll eller sakfråga. Konflikttriangeln utgår från  

människors sätt att känna, tänka, handla och den kan användas både på individ och gruppnivå.  
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Beteendet är grunden till konflikten, under det finns ett innehåll, alltså vad konflikten handlar 

om och så finns det olika attityder samt antaganden. Konflikten kan starta i vilket som helst 

av hörnen. Elever i en konflikt kan upptäcka att deras mål inte är detsamma och att de står i 

vägen för varandra och då startar konflikten i hörn C. Den kan också starta med ett beteende 

genom att en elev gör något som en annan elev tolkar negativt med avsikt. Den andra eleven 

kan då reagera med fientlighet, något som kan ge upphov till ett aggressivt beteende. 

Konflikten kan också börja med ett antagande eller en attityd och sedan övergå till ett negativt 

beteende och så småningom öka konfliktinnehållet. Galtung (1996) betonar att  

konflikttriangeln är användbar när konflikter ska hanteras. Eftersom en konflikt kan starta i 

vilket som helst av dessa hörn kan den också stoppas från vilket hörn som helst.   

2.1.2 Konflikthantering 

Här finns det tre vanliga begrepp som författare inom området använder sig av nämligen  

konflikthantering, konfliktbearbetning samt konfliktlösning. Maltén (1998) använder sig av 

begreppet konflikthantering då han anser att alla konflikter inte kan lösas eller bör lösas då de 

kan vara så “enkla” att de helt enkelt löser sig själva, däremot kan de uppmärksammas och 

hanteras. Precis som Maltén (1998) anser Westblad-Dicks (2000) att alla konflikter inte kan 

lösas men hon anser däremot att det bör göras något åt konflikter som uppstår. Ett sätt kan 

vara att studera konflikten noggrant, lyfta den till ytan, åtgärda det som går att åtgärda, 

 acceptera den och andras åsikter eller lägga konflikten åt sidan. Carlander (1990) förespråkar 
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att det inte finns någon universal lösningsmetod som löser alla typer av konflikter, då  

orsakerna till att en konflikt uppstår kan vara väldigt olika samt att det finns många olika sätt 

att se på konflikter. Hon menar att det finns lika många metoder som det finns konflikter. 

Crum (1987) anser att förmågan att hantera konflikter på rätt sätt borde vara det viktigaste i 

våra liv, då han menar att konflikter har utvecklat mänsklighetens historia. Han talar om att vi  

människor oftast försöker undvika och ignorera konflikter. Han tycker istället att vi bör  

försöka förstå dem så att vi utifrån konflikterna kan växa och utvecklas. Cohen (2005) och 

Deutsh (2000) anser att konflikter kan ses som en möjlighet till förändring om vi byter  

perspektiv. På så sätt får vi ökad kunskap om oss själva och andra. De menar också att när vi 

lär oss hantera konflikter ökar insikten om att vi har ett val när det gäller hur vi vill bemöta 

andra och hur vi själva vill bli bemötta. Detta skapar samtidigt utrymme för ett livslångt  

lärande.  

Att konflikter inte alltid är negativa är det många författare och forskare som anser. Konflikter 

kan faktiskt vara en möjlighet till förändring. De medför att vi får med oss både nya  

kunskaper och insikt om oss själva och våra medmänniskor (Esbjörnsdotter, 1994; Utas 

Carlsson, 2001).   

2.2 Konflikter i skolan 

Konflikter är obehagliga och det krävs mod att vidta åtgärder och dessutom kan åtgärderna 

vara otillräckliga. Kamrater som är i bråk varken ser eller hör vad lärarna gör eller säger,  

vilket kan orsaka en känsla av maktlöshet hos lärarna (Johansson & Johansson, 2003). I 

skolan är konflikter vanliga och de är en stor del av skolans vardag både för elever och lärare. 

Konflikterna uppstår oftast när det blir kollisioner mellan intressen, viljor och känslor (Cohen, 

2005; Deutsch, 2000). Wahlström (1996) anser att konflikter uppstår både i klassrummet och 

på rasterna. Det finns en mängd olika anledningar och nivåer till varför de uppstår samt hur 

allvarliga de är. Det ställs krav på samarbete och samspel med andra personer i skolan och 

eleverna ingår oftast i olika gruppkonstellationer. Hon understryker att det inte alltid  

fungerar, speciellt bland yngre elever i de tidiga skolåren. De yngre eleverna har inte alltid lärt 

sig hur de ska samspela med varandra och därför ställs det stora krav på att läraren ska lösa,  

hantera samt förebygga konflikter som uppstår i skolan. Tallberg Broman (2006) och Landahl 

(2006) poängterar att konflikter tar mer tid i anspråk för lärare, än vad de tidigare trodde. 

Landahl menar vidare att lärare är självkritiska till sin egen behörighet för de växande sociala 

uppgifterna i yrket och anser att andra mer utbildade personer borde genomföra den formen 
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av arbete. Däremot ska en tidigarelärare, en lärare som undervisar i förskoleklass eller i  

årskurs 1-6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan eller sameskolan
1
  

behärska olika konflikter som sker i skolan. 

Wahlström (1996) poängterar att för att kunna hantera en konflikt krävs det att individerna 

kan kommunicera med varandra. Hon betonar att konflikthantering borde vara ett ämne i  

skolan så att alla elever får lära sig att lösa konflikter på ett positivt sätt. Enligt Bodine och 

Crawford (1998) samt Jones (2004) finns det starka belägg för att det är viktigt att undervisa 

om konflikthantering i skolan. Jones finner att konflikthantering i undervisningen förbättrar 

elevernas resultat, syn på skolan, samarbete och kommunikationsförmågor och att eleverna 

utvecklar bättre självkontroll. Det förbättrar dessutom skol- och klassrumsklimatet. 

När konflikter lyfts upp blir värdefrågor aktuella. Många gånger kan det handla om att vi 

lärare har olika åsikter om en värdefråga. Därför bör vi ta med de etiska aspekterna när vi ska 

analysera eller hantera en konfliktsituation (Szklarski, 2004). Elevers ålder och mognad 

påverkar stort deras förmåga att hantera konflikter. Vanligtvis väljer yngre elever en egoistisk 

lösning eller så klarar de inte av att lösa konflikten alls. Det beror på att de helt enkelt inte 

förstår situationen och att de inte riktigt kan skilja på person och sak. Ju äldre eleverna blir 

desto mer kapabla blir de till att förstå situationerna och det är först då en vuxen kan börja 

ställa krav på deras förmågor att hantera konflikter (Åberg, 1994). Att ha förmågan att förstå 

och leva sig in i andra människors situation och ha en empatisk förmåga bedömer Carlander 

(1990) är en viktig del i konfliktlösningen. För att lära eleverna detta krävs det att lärarna 

skapar ett tryggt, respektfullt och accepterande klimat bland eleverna. Carlander (1990) menar 

vidare att det är viktigt att lärarna inte blir domare, utan att de lyssnar på hur eleverna har 

upplevt konflikten. Något som många lärare gör är att de ber eleverna att skaka hand och säga 

förlåt, men detta löser inte konflikten i sig. Istället poängterar hon att det är bättre att skapa ett 

bra empatiskt klimat för då löser eleverna oftast sina konflikter själva. I en 

konfliktlösningssituation är det viktigt att analysera, därför att eleverna många gånger har 

olika syn på varför konflikten uppstod. Målet ska vara att tillsammans komma fram till en 

lösning så att alla går därifrån med känslan av att de har “vunnit” (Carlander, 1990). Utas 

                                                      

1
 (Skolverket, 2011a) http://www.skolverket.se/2.308/statsbidrag/statsbidrag-lararfortbildningen-

1.39365 Hämtat 22/11, 2011.  

http://www.skolverket.se/2.308/statsbidrag/statsbidrag-lararfortbildningen-1.39365%20Hämtat%2022/11
http://www.skolverket.se/2.308/statsbidrag/statsbidrag-lararfortbildningen-1.39365%20Hämtat%2022/11
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Carlsson (2001) finner att vi behöver lösa problemen gemensamt och låta resultatet framstå 

som en seger för alla inblandade.  

Hakvoort och Friberg (2011) anser att långt ifrån alla lärare fått lära sig att hantera  

konfliktsituationer. Lärarna är rädda för att konflikterna ska stegra och när våldsamheten ökar 

väljer ibland lärare att lösa konflikterna åt eleverna eller blunda och lägga locket på. Hakvoort 

och Friberg menar att med ökade kunskaper i konflikthantering blir lärare bättre förberedda på 

att klara av läraryrkets utmaningar och stora krav. Colnerud (1995) anser att lärare tycker att 

de har problem med att fostra eleverna till sociala samhällsmedborgare på grund av att de inte 

har några effektiva metoder. De känner sig misslyckade då de inte lyckas överföra sina  

normer för hur eleverna ska uppträda mot varandra. Några av lärarna efterlyser 50- och  

60- talets tydlighet vad beträffar norminlärning och tycker att det var lättare förr då det fanns 

läromedel och kursplaner för sådan undervisning. Colnerud (1995) menar vidare att  

lärarrummet är viktigt. Där kan lärarna beskriva sina misslyckanden utan att bli dömda och 

istället få respons och råd av sina kollegor. 

2.3 Vad säger styrdokumenten? 

2.3.1 Grundskolan 

I Sverige har vi än så länge haft fem läroplaner. I dessa har konflikt- och konflikthanterings 

begreppet tagits upp olika mycket och på olika sätt. I den första läroplanen som kom 1962 

fanns begreppet konflikthantering inte med (Skolverket, 1962). I läroplanen som kom ut sju år 

senare lyftes begreppet fram under kapitlet Elevvård. Konflikter beskrivs där som att de 

uppstår när olika intressen och behov kolliderar i en grupp och att de måste uppmärksammas. 

Dock är detta det enda som står om begreppet i Lgr 69 (Skolverket, 1969). Däremot tas 

begreppet upp mera i den efterföljande läroplanen, Lgr 80, som också ger en tydligare bild hur 

lärare ska arbeta med konflikter. Där i kan det läsas om att frågor om konflikter, deras orsaker 

samt lösningar ska lyftas fram genom samtal och diskussioner i många olika sammanhang. 

Läraren ska påverka eleverna att ta ställning i konfliktfrågor. Det betonas även att det är 

viktigt att eleverna ges tillfälle till att bearbeta konflikter och att detta ska förekomma som ett 

naturligt inslag och i många sammanhang i skolundervisningen (Skolverket, 1980). Skolan 

har som uppgift att göra eleverna medvetna om människors olika sociala, ekonomiska och 

kulturella förhållanden och att dessa kan skapa motsättningar människor eller grupper emellan 

(Ellmin, 2008).  
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I den förra läroplanen, Lpo 94 samt i dagens läroplan, Lgr 11, står det inget uttryckligen om 

konflikthantering, istället lyfts diskriminering och kränkning fram som centrala begrepp. Det 

tas inte upp några anvisningar om hur lärare ska förhålla sig i konfliktsituationer. Istället lyfts 

det fram hur eleverna ska vara mot varandra. Eleven ska lära sig att förstå och leva sig in i 

andra människors situation och utveckla en strävan efter att agera utifrån andras bästa.  

Eleven ska lära sig att respektera andra människors egenvärde samt visa hänsyn. Vidare står 

det i Lpo 94 samt i Lgr 11 att skolan ska arbeta för att alla elever känner gemenskap, 

solidaritet och samhörighet. Eleven ska lära sig att lyssna, argumentera, diskutera och 

använda sina kunskaper som redskap för att lösa problem (Skolverket, 1994; 2011b). 

2.3.2 Utbildningsplan och examensförordning 

I forskning och litteratur betonas vikten av kunskaper i konflikthantering bland lärare. Ändå 

tas det varken upp i Lgr 11 eller i examensförordningen att konflikthantering är ett krav 

(Ellmin, 1998). Ellmin menar vidare att många lärare saknar kunskaper och framförallt  

erfarenheter om konflikter och konflikthantering och han poängterar att det saknas 

undervisning om konflikthantering i lärarutbildningen. Lärare ska bidra till en trygg skolmiljö 

och då krävs det att lärare ingriper när det sker konflikter (Utas Carlsson, 2001). 

2006 beslutade riksdagen att konflikthantering ska finnas med i lärarutbildningen, men det 

kom aldrig med i examensförordningen då den dåvarande regeringen valde att inte ta med det 

(Ellmin, 2008). Därför står det inget specifikt om konflikthantering i den nuvarande  

examensförordningen. Istället står det att studenten ska kunna visa förmåga att förmedla och 

tillämpa gällande regelverk som syftar till att motverka och förebygga diskriminering och  

annan kränkande behandling av elever. Dessutom ska studenten visa förmåga att förankra 

samhällets och demokratins värdegrund. I Utbildningsplanen (2004) för Högskolan för  

lärande och kommunikation i Jönköping stadgas också att för att få en lärarexamen ska  

studenten visa förmåga till konfliktlösning. 

I utbildningsplanen (2011) för den nya lärarutbildningen i Jönköping som startades hösten 

2011 har konflikthantering fått en större roll. Det står bland annat att en nyexaminerad lärare 

ska ha kunskaper och färdigheter om konflikthantering. Dessutom ingår en 7,5 poängs kurs i  

sociala relationer, konflikthantering och ledarskap i den utbildningsvetenskapliga kärnan (som 

tidigare hette Allmänna utbildningsområdet alternativt Lärande). Kursen är obligatorisk för 

alla lärare. 
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2.4 Tidigare rapporter och utredningar 

2.4.1 Rapport från konferens  

Inglander, Hagbok och Ödquists (2004) rapporterar från en konferens arrangerad av Fred i 

våra händer, ett samverkansprojekt stött av Sida. Konferensen behandlar en enkät som år 2002 

skickades ut till 2000 lärarstudenter som visade att 75% av studenterna ville ha mer utbildning 

i konflikthantering. Syftet med studien var att föra samman lärarutbildare från olika platser i 

Sverige för att diskutera undervisning i konfliktkunskap och konflikthantering. Deltagarna på 

konferensen skulle lyfta fram erfarenheter av konfliktundervisning i lärarutbildningen och 

diskutera hur denna undervisning kan utvecklas, kompletteras samt göras tillgänglig för alla 

blivande lärare. Det visade sig att konflikthanteringsundervisningen på de olika 

lärarutbildningarna har kommit olika långt. Vissa lärosäten saknar undervisning i ämnet helt, 

andra har några delmoment inlagda i olika kurser varav några är obligatoriska och några inte. 

Valbara fem poängskurser (idag 7,5 poäng) i specialpedagogik eller som fristående kurs fanns 

på två universitet. Att ämnet behövs och bör finnas med från början i den grundläggande  

utbildningen var en allmän uppfattning bland lärarutbildarna då efterfrågan på sådana inslag 

var oerhört stor. Vad de ansåg att konflikthanteringskurserna skulle ta upp var bland annat 

grundläggande begrepp, teorier, konflikt-dynamik, strategier, medvetandegörande om det 

egna förhållningssättet i konflikter, empatiutveckling, kommunikation, samtalsmetodik samt  

praktiska övningar. Hinder för att genomföra detta hittade de bland annat i att det idag är 

mycket revirtänkande utifrån ämnen och att de olika lärarutbildarna inte alltid är beredda att 

släppa till tid för konflikthanteringsämnet. Andra hinder kan vara svårigheten att få med sig 

alla på en förändring, bristande kompetens hos lärarutbildarna, okunskap hos beslutsfattarna 

och brist på politiska beslut. Att begreppet konflikthantering behöver få en tydligare definition 

var något deltagarna på konferensen tog upp som viktigt för att det ska finnas mer  

konflikthantering i all lärarutbildning. En annan viktig aspekt var att ta upp frågan på  

lärarutbildningskonvent och att fortsätta få fram riksdagsmotioner som tar upp 

konflikthantering i lärarutbildningen (Inglander, Hagbok & Ödquist, 2004). 

2.4.2 Utredningen: En hållbar lärarutbildning 

År 2008 gjorde staten en offentlig utredning inför den nya lärarutbildningen. I denna  

utredning lyftes det fram att mötet mellan människor är betydelsefullt och att det är viktigt att 

lärare och elever kan sätta sig in i andras människors perspektiv för att förstå varandra. Det 

framförs att lärarens viktigaste uppgift är att skapa goda relationer mellan elever samt mellan 



  

9 

 

elev och lärare, eftersom det bidrar till en god utveckling. Undersökningen tar upp vikten av 

att alla lärare, oavsett inriktning bör få kunskaper och färdigheter i sociala relationer, 

konflikthantering samt ledarskap. Dessa kunskaper ska enligt Statens offentliga utredning 

(SOU:2008:109) tas upp i det allmänna utvecklingsområdet (AOU eller Lärande). 

Önskan om fler konflikthanteringskurser var även något som kom fram i en enkät som Statens 

offentliga utredning skickade ut våren 2008. Det går att läsa i den att det ofta framförs en 

efterfråga på mer kunskaper om konflikthantering vilket tolkas som ett tecken på att 

relationerna i skolan mellan elever många gånger är mer problemfyllda och svårlösta än vad 

vi kanske kan tänka oss (SOU 2008:109). 
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3  Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur nyexaminerade lärare beskriver sina erfarenheter och  

kunskaper vad gäller hantering av konflikter mellan elever samt hur de genom sin utbildning 

har förberetts för sådana utmaningar. 

Frågeställningarna som vi använt oss av är: 

 hur definieras och beskrivs konflikter? 

 vilka strategier har lärarana för att lösa konflikter mellan elever? 

 vilka kunskaper i konflikthantering har lärarna fått från lärarutbildningen på 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping? 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga med vår studie. Vi kommer att 

klargöra och motivera vårt val av metod, urval, genomförande, analys, etiska principer samt 

avslutningsvis diskutera studiens tillförlitlighet.    

4.1 Kvalitativ intervju 

Syftet med en kvalitativ intervju är att få intervjupersoners perspektiv på ett ämne (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har genomfört kvalitativa intervjuer för att vi ville ha nyexaminerade 

lärares beskrivningar. Vi valde halvstrukturerade intervjuer för att ha möjlighet att ställa  

följdfrågor för att kunna gå på djupet med våra intervjuer. En halvstrukturerad intervju enligt 

Kvale och Brinkmann är att ha en del strukturerade frågor, men även lämna utrymme för  

följdfrågor för att utveckla innebörden av intervjupersonernas erfarenheter. Kvalitativa  

intervjuer går ut på att människor träffas och samtalar och kvalitativa intervjuer är en metod 

för att upptäcka företeelser eller innebörder. Kvale och Brinkmann menar vidare att forskaren 

vill upptäcka vad det är som sker, snarare än att bestämma omfattningen av någonting på  

förhand bestämt. Samtal är en grundläggande form av mänskligt samspel där vi får reda på  

erfarenheter och det är ett utmärkt sätt att komma över kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Patel och Davidsson (2003) anser att kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering, 

vilket betyder att frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonerna att 

svara med egna ord. Patel och Davidsson menar också att syftet med kvalitativa intervjuer är 

att få den intervjuades uppfattningar om ett visst fenomen. Tonvikten i en kvalitativ studie 

ligger på orden och det är tolkandet som är det viktiga (Bryman, 2011). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan en nackdel med kvalitativa intervjuer vara att den som blir intervjuad 

kan försöka leva upp till de förväntningar som den tror att intervjuaren har på den och därför 

inte berättar om de uppfattningar som den egentligen har. För att underlätta för att 

intervjupersonen berättar den uppfattning den har är det bra att gå in i rollen som en 

intresserad intervjuare som lyssnar. 

4.2 Urval  

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011) då vi har valt intervjupersoner som 

fanns nära till hands och som vi har lärt känna under vår utbildning på Högskolan för lärande 

och kommunikation i Jönköping, med undantag av en person som en av oss lärde känna under 

vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu), men som också studerat på samma högskola. 

Fördelen med bekvämlighetsurvalet var att vi snabbt fick ihop intervjupersoner och kunde 
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genomföra våra intervjuer tidigt i vår studie. Vi har valt att intervjua nyexaminerade 

tidigarelärare som har studerat på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 

Detta val gjorde vi för att vi ville undersöka vad nyexaminerade tidigarelärare har tillägnat sig 

för kunskaper om konflikthantering i utbildningen. 

Vi frågade åtta nyexaminerade tidigarelärare personligen och via mail om de kunde tänka sig 

att ställa upp och medverka i vår studie. Vi tycker att åtta intervjuer var en lämplig mängd, 

utifrån våra tidsramar. Intervjupersonerna tog examen från år 2009 till år 2011 och har arbetat 

inom skolan i fyra månader till 1,5 år. Intervjupersonerna är relativt unga (22-28 år). Tid och 

dag bokades vid den första kontakten.  

4.3 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 1). Vi 

hade givna frågor i bestämd ordning, men några av följdfrågorna hade vi inte bestämt innan, 

utan de kom upp spontant under intervjuerna. I en helt strukturerad intervju lämnar frågorna 

ett mycket litet utrymme för intervjupersonerna att svara fritt och detta ville vi undvika (Patel 

& Davidsson, 2003). Vi delade upp intervjuerna så att vi gjorde hälften var och genomförde 

dem individuellt under två veckors tid. Vi började intervjuerna med en neutral fråga där  

intervjupersonerna fick berätta lite kort om sig själva, för att få en bra början. Patel och  

Davidsson (2003) menar att det är motiverande för intervjupersonerna att till att börja med få 

prata utifrån en öppen fråga som inte har direkt anknytning till undersökningen. Vi började 

med stora öppna frågor för att sedan gå över till mer specifika frågor till exempel. ”Beskriv en 

konfliktsituation där du varit tvungen att ingripa”. Intervjuerna avslutades med att 

intervjupersonerna fick möjlighet att tillägga något mer som de kände att vi inte tagit upp 

under intervjun. Efter det tackade vi dem för deras deltagande i vår studie och poängterade att 

deras erfarenheter och åsikter är viktiga för oss. Intervjuerna ägde rum i skolan eller i 

intervjupersonernas hemmiljö, då vi ville att de skulle vara så bekväma som möjligt i 

situationen. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade vi dem tillsammans. Vi skrev 

på datorn och skrev sedan ut dem på papper. 
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4.4 Analys 

Att analysera innebär att dela upp något i mindre delar (Kvale & Brinkmann, 2009). I  

intervjuerna och analyserna är vi påverkade av vår utbildning och diskussioner med 

studiekamrater, så därför har vårt synsätt och våra tankar säkert färgat studien. Vi har strävat 

efter att vara så objektiva som möjligt, men är medvetna om att det inte är fullt ut möjligt. 

Vi läste igenom intervjuerna noga och många gånger och började så småningom att 

kategorisera genom att skriva meningsbärande ord i högermarginalen på transkriptionerna. 

Patel och Davidsson (2003) anser att det är viktigt att avsätta lång och sammanhängande tid 

till att läsa igenom hela textmaterialet flera gånger. De olika kategorierna i texterna 

markerades med olika färgpennor. Vi fick först fram sex olika kategorier som vi döpte till 

begreppet konflikt, begreppet konflikthantering, situationer, hur de löste situationerna, hur de 

kände sig och hur de förberetts under lärarutbildningen. Sedan skrev vi in det som passade 

under respektive rubrik i ett nytt dokument i Word. Därefter gjorde vi en ny kategorisering 

som blev den slutgiltiga och fick då fram tre huvudkategorier, Konflikt och konflikthantering, 

Känslor och Förberedelser från lärarutbildningen. Sedan läste vi igenom transkriptionerna 

igen och försökte hitta citat som stämde in under respektive rubrik. Vi klistrade in de citat vi 

tyckte var bra i ett nytt dokument på datorn, som vi senare skrev ut. Vi klippte sedan ut varje 

enskilt citat för hand. Vi delade in citaten och lade dem under de tre kategorierna Konflikt och 

konflikthantering, Känslor och Förberedelser från lärarutbildningen. Detta gjorde vi för att få 

en bättre överblick över vilka citat som var relevanta med koppling till vårt syfte att ta med i 

resultatet. Vi läste sedan igenom alla citat och sovrade bort dem som var irrelevanta. De 

citaten vi tyckte var relevanta lade vi under respektive underrubrik för att få en bra överblick.  

När vi var färdiga med det började vi skriva resultatet på datorn och använde oss av citat från 

intervjupersonerna för att styrka vårt resultat. För att få flyt i citaten har vi valt att sovra bort 

upprepningar samt mumlande genom att använda oss av klammerparantes, […] (Svenska 

språknämnden, 2000). Vi tycker att vår analysmetod var en bra metod som var lättöverskådlig 

och passade oss bra, då vi kunde hålla isär de olika kategorierna. För att författa en text där en 

kvalitativ bearbetning redovisas finns ingen universell metod. Det är upp till varje forskare att 

finna ett arbetssätt som passar honom (Patel & Davidsson, 2003). Vi har analyserat och 

reflekterat över transkriptionerna tillsammans och enligt Kvale och Brinkmann (2009) blir 

inte analysen lika enkelspårig när det är flera som tolkar den.   
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4.5 Etiska principer 

För att behandla deltagarna respektfullt fick de en informationslapp (bilaga 2) innan 

intervjutillfället där de fick reda på vad intervjun skulle handla om, att intervjun skulle spelas 

in, att det var frivilligt att ställa upp och att de närsomhelst kunde dra sig ur. Enligt 

informationskravet ska intervjupersonerna veta att deltagandet i studien är frivilligt och att de 

har rätt att dra sig ur när som helst (Bryman, 2011). På lappen stod det också att alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att data som identifierar 

intervjupersonerna inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför nämns 

varken personernas namn eller skolorna som de arbetar på i studien. Bryman (2011) menar att 

forskaren skall informera de berörda intervjupersonerna om studiens syfte. Vi berättade för 

intervjupersonerna personligen vad som är syftet med vår studie. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) kallas denna typ av information för informerat samtycke. Vi berättade också för våra 

intervjupersoner att vår insamlade data endast kommer att användas i vår studie och därmed 

uppfyllde vi nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.6 Tillförlitlighet 

Eftersom mätning inte används i en kvalitativ studie har studiens validitet inte så stor  

betydelse som den har i en kvantitativ studie (Bryman, 2011). Undersökningen omfattade åtta 

nyexaminerade tidigarelärare och vi anser att trovärdigheten är god eftersom vår avsikt var att 

ta reda på vad nyexaminerade tidigarelärare har fått för kunskaper om konflikthantering under 

sin lärarutbildning. Vårt resultat är inte generellt för alla lärare, eftersom vi hade ett ganska 

lågt antal intervjupersoner, men vi betraktar dem som pålitliga informanter. Tillförlitligheten 

tycker vi är hög då vi har transkriberat tillsammans och att spela in intervjuerna ger en hög 

tillförlitlighet då intervjuerna är sparade och vi kan lyssna på dem flera gånger. Däremot bör 

det finnas i åtanke att det är våra egna tolkningar av transkriptionerna som framställs i 

resultatet. Beroende på vem som tolkar texten får den olika innebörd vilket påverkar 

tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Våra intervjupersoner var relativt unga (22-28 

år) vilket kan ha påverkat vårt resultat eftersom vi anser att unga människor har mindre 

arbetslivserfarenheter sedan tidigare samt att unga människor i regel är mer osäkra och 

otrygga i sin roll som lärare och konflikthanterare.   
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5 Resultat 

Vi har valt att strukturera upp vårt resultat under tre huvudkategorier med underrubriker.  

Den första huvudkategorin är Konflikt och konflikthantering som innefattar de nyexaminerade  

tidigarelärarnas syn och förklaringar av vad dessa begrepp innebär för dem. Nästa huvud-

kategori Känslor belyser hur våra intervjupersoner känner sig i sin roll som konflikthanterare. 

Till sist har vi huvudkategorin Förberedelser från utbildningen som tar upp vilka kunskaper 

de nyexaminerade tidigarelärarna har fått med sig från lärarutbildningen om konflikthantering 

samt deras förslag på förbättringar av utbildningen. För att våra intervjupersoner ska få 

behålla sin anonymitet har vi valt att döpa dem till lärare A, lärare B, lärare C, lärare D, lärare 

E, lärare F, lärare G och lärare H.  

5. 1 Konflikt och konflikthantering 

5.1.1 Ett problem 

De nyexaminerade tidigarelärarna beskriver en konflikt som ett problem som uppstår. 

De upplever konflikter som negativa och de anser att konflikter inte gynnar eleverna 

och att konflikterna tar mycket tid och energi i anspråk från deras lärararbete. De är 

överens om att konflikter sker dagligen och att de utgör en stor del av skolans vardag. 

Ofta uppstår konflikterna mellan två elever som är oense om någonting och börjar 

använda olika negativa verbala uttryck mot varandra. Ibland övergår de verbala  

uttrycken till rena slagsmål och en vuxen blir tvungen att ingripa, vilket alla  

nyexaminerade lärarna känner att de har gjort flera gånger. 

 

[…] när det uppstår ett problem mellan två elever som de ibland kan lösa själva och 

ibland kan behöva hjälp av en vuxen för att lösa. Ett problem som uppstår. 

(Lärare D) 

[…] det tar så mycket energi från en så att man blir ju helt slut efter att man ha 
behövt sära på några, alltså man själv går ju upp i varv […] (Lärare H) 

 

Konflikterna kan ske lite när som helst och på olika platser på skolan. Konflikterna 

kan ha olika sorters karaktär, det kan vara allt från småtjafs, som till exempel verbala 

uttryck eller att någon blir utesluten från gruppen, till större slagsmål med våld. 
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5.1.2 Små och stora konflikter 

Genom våra intervjuer har vi fått fram att våra intervjupersoner upplever konflikter som 

antingen små eller stora. Med små konflikter menar de till exempel småtjafs, snacka skit om 

varandra eller utfrysning.  

[…] mycket små konflikter, nästan hela veckan, det är någon som blir upprörd över 

något […] någon klarar inte av att sitta med grannen som man sitter bredvid för vi 

har precis bytt nya platser, så då är det väldigt mycket diskussioner om den man  

sitter jämte. (Lärare B) 

Stora konflikter handlar mer om slagsmål, spottningar på varandra, alltså fysiskt våld. De 

nyexaminerade lärarna tycker att det är svårare att ta tag och reda ut små konflikter än vad det 

är att hantera stora konflikter. Eftersom vid stora konflikter är konfliktsituationerna tydligare, 

mer lätta att gå in och bryta och de kräver inga diskussioner. Just i rollen att gå in och avbryta 

till exempel ett slagsmål, känner sig de nyexaminerade lärarna ganska säkra på och de vet hur 

de ska hantera dessa situationer. Många av de intervjuade lärarna säger att de går in, ibland 

handgripligen tar isär eleverna och säger till eleverna att på skolan har de nolltolerans mot 

våld och därför är det helt förbjudet att slåss. Då brukar näst intill alla elever lyssna och sluta. 

Alltså, jag… det är på ett sätt svårare när det bara är verbalt alltså att de säger elaka 

saker till varandra, för när hon slår då är det så uppenbart att man liksom 

handgripligen tar isär dem eller flyttar på den här eleven och man kan motivera det 

på ett mycket tydligare sätt. Att slå en annan elev är total förbjudet på skolan. 

(Lärare A) 

 
De större konflikterna tycker jag nästan är lättare om du förstår än de här små för då 

är det ju oftast lite gnabb, den säger så och den säger si, hon gör så, han gör så, alltså 

det blir något gnabb, det tycker jag nästan är svårare för då har du inget konkret 

alltså då blir det bara massa prat. Är det något större konkret så tycker jag att det är 

lättare att kunna prata och visa på att det här inte är okej. (Lärare B) 

 

Däremot tycker de intervjuade nyexaminerade lärarna att det är svårare att hantera små 

konflikter som oftast händer i det dolda och lärarna har endast elevernas olika uppfattningar 

att utgå ifrån. För att ta reda på vad som verkligen har hänt och kunna bilda sig en egen 

uppfattning om situationen krävs det att lärarna samtalar med alla parter och sen på ett bra sätt 

låter de olika parterna ta del av varandras versioner, för att sedan komma fram till en 

gemensam lösning. Detta upplever lärarna som väldigt tidskrävande och svårt då de känner att 

de inte riktigt har kunskaper och strategier för hur de ska sköta dessa samtal mellan eleverna. 
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5.1.3 På rasten och i klassrummet 

De nyexaminerade tidigare lärarna berättar vidare att konfliktsituationer uppstår både i 

klassrummet och ute på rasterna. Några av dem uttrycker att de tycker att det sker mycket fler 

konflikter på rasterna än i klassrummet. Om de är rastvakter ute på skolgården får de nästan 

hantera någon konflikt vid varje rast. Det kan vara allt från att någon inte får vara med och 

leka, någon suddar något som någon skrivit på tavlan, någon springer runt och jagar någon 

som inte vill, till spottningar och riktiga slagsmål. En av de intervjuade är orolig varje gång 

hon ska vara rastvakt. Hon menar att hon inte besitter tillräckliga kunskaper om konflikter och 

vet inte hur konflikterna ska lösas. En annan av de intervjuade menar att det sker mer 

allvarliga konflikter på rasterna medan det i klassrummet sker mer små konflikter som 

småtjafs om olika saker. 

 

Allvarliga grejer upplever jag sker mer på rasten, medans de här, ja småtjafs grejerna 
som någon blir upprörd eller irriterad över sker mer inne i klassrummet. (Lärare B) 

 

5.1.4 En plan 

De intervjuade tidigarelärarna beskriver konflikthantering som en plan. En plan som dels tar 

upp hur de skall kunna förebygga att det inträffar, hur de kan göra vid själva ingripandet när 

konflikten sker samt hur en konflikt bearbetas efteråt. Konflikthantering innebär också olika 

metoder och strategier som kan vara användbara när en konflikt ska förebyggas, lösas eller 

hanteras.  

Ja, alltså konflikthantering är ju ett man kan säga en plan […] olika redskap för hur 

man ska dels lösa olika konflikter när de uppstår. Men även att se till att konflikterna 

inte uppstår, i förebyggande syfte då. Och även egentligen efteråt också.(Lärare A) 

 

5.1.5 Utgå från situationen 

De nyexaminerade lärarna löser konflikter på olika sätt beroende på sina kunskaper och  

tidigare erfarenheter. Det skiljer sig också från konflikt till konflikt hur de väljer att lösa 

konflikten, det vill säga det är situationsbundet. I vissa fall går de på känsla och utgår från 

sammanhanget. Alla är överens om att de måste agera snabbt och vara spontana när det 

uppstår en konflikt. Några nyexaminerade tidigare lärare tar upp konflikten som skett med 

hela klassen för att få hela klassens synpunkter på konflikten. Lärare C diskuterar dagligen i 
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helklass med sina elever om konfliktsituationer. På så sätt spelar grupptrycket en stor roll när 

det gäller att lösa konflikten. 

Ja, är det en stor grej som har förekommit flera gånger så brukar jag ta upp det i 

klassrummet och jag frågar oftast vad de andra barnen tycker om saken. För då blir 

det oftast att det trycker mer på när kompisarna säger något om konflikten än att jag 

säger något om det. Det beror på vad det är för någonting, man får ju ha fingerkänsla 

på sådant. (Lärare G) 

 

En av de nyexaminerade lärarna berättade att han brukar lösa en konflikt genom att prata med 

de inblandade eleverna var och en för sig först. På så sätt får han bägges perspektiv på 

situationen innan han själv tillrättavisar eller dömer någon. En annan av de intervjuade brukar 

försöka att avleda uppmärksamheten så att de inblandade eleverna får något annat att tänka på 

för att de ska sluta att bråka. Det gäller att ha olika knep för olika elever för hur de ska lyckas 

att lösa konflikterna. 

Vi var ju flera lärare som pratade med dem. Och försökte gå undan och leka någon 

annanstans och prata om något annat för att avleda uppmärksamheten. […] Men jag 

trodde att det skulle hjälpa att avleda och göra lite annat. Men ja…man får oftast 

chansa på någonting och sen kör man på det. (Lärare G) 

 

Flera av de nyexaminerade lärarna beskriver att de många gånger inte vet hur de ska hantera 

eller lösa en konfliktsituation utan känner att de tvingas chansa. De känner att de ännu inte har 

samlat på sig knep eller metoder för hur en konfliktsituation ska hanteras.  

5.1.6 Vuxnas ingripande 

De anser att en vuxen ibland behövs för att lösa konflikter mellan elever så att de har någon 

att vända sig till som är opartisk och ser konflikten ur ett annat perspektiv. Den vuxne kan 

hjälpa eleverna att medla. Därmed ligger det ett stort ansvar på den vuxne att han eller hon 

faktiskt kan hjälpa eleverna att hantera konflikten och lösa den.  

[…] konflikthantering tänker jag hur vi vuxna kan hjälpa till. För att låta, ja hjälpa 

eleverna att lösa en konflikt. Hur man löser en konflikt på ett bra sätt med hjälp av en 
vuxen. (Lärare D) 
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5.2 Känslor 

Att det är jobbigt med konflikter är något som de nyexaminerade lärarna uttrycker tydligt. De 

känner att det tar mycket energi, att tiden inte alltid räcker till för att lösa dem ordentligt och 

att de på grund av det ibland känner att de inte har gjort sitt jobb och känner sig som dåliga 

lärare.  

Men, man har inte riktigt tiden att sätta sig och verkligen lyssna […] om det är såhär 

mycket konflikter så orkar man till slut inte vara den där super pedagogen hela tiden 

som ska vara så förstående och lyssnande. (Lärare A) 

 

De anser också att de är mycket osäkra på hur de ska reda ut konflikterna och det skapar en 

inre stress och ibland även panik.  

Sjukt osäker för att man inte vet hur man ska göra. Dels för att man inte vet vad som har 

hänt från början, dels att man inte känner eleverna riktigt än […] alltså man känner sig 
lite maktlös och nästan lite rädd för vad som kan hända […]  (Lärare D) 

I en sån situation för man blir ju väldigt stressad och lite panik nästan och gjorde jag rätt 

eller gjorde jag fel och vad gör jag och vad gör vi liksom ja. (Lärare F) 

En av dem känner att det är en svår balansgång att veta hur mycket tid och kraft de ska lägga 

på en konflikt. När det uppstår en konflikt känner de sig tveksamma till hur de ska hantera 

situationen. Ska de lösa konflikten direkt och låta övriga klassen bli lidande, eller ska de vänta 

och ta upp konflikten senare när det har lugnat ner sig? I vissa fall kan konflikten vara en 

struntsak för läraren medan den är stor och viktig för eleven. Detta gör det svårt att avgöra när 

och vilken typ av åtgärder som bör sättas in. Många gånger blir prioriteringen fel och de 

hinner inte lösa konflikterna vilket bidrar till frustation hos lärarna. De har svårt att bestämma 

sig, saknar rutiner och ork för att hantera konflikterna. De är många gånger oroliga att de inte 

hanterar konflikterna på rätt sätt. Maktlöshet är ett ord de använder om känslan att ta tag i och 

lösa konflikter som de inte har sett från början, då de inte vet vad som egentligen har hänt och 

vilken elev som talar sanning.  

Ja, men man skulle vilja kunna vara med och lösa den här konflikten från grunden 

kanske. Prata med all inblandade men man har inte riktigt tiden för man har ju de 

andra barnen också som ska ha sin tid om det händer något annat någon annanstans. 

Många konflikter kanske bara flyter i väg om man säger att men nu glömmer vi det. 
Och det är ju svårt att veta vilka konflikter som är stora för dem. (Lärare C) 

 

Många gånger har de nyexaminerade lärarna svårt att släppa konflikterna. Det händer att de 

tar med sig dem hem och känner sig utmattade och tänker på om de hade kunnat lösa dem på 
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ett annat sätt och om lösningarna kommer att få konsekvenser senare. De har svårt att inte ta 

det personligt eftersom de själva är redskapet i konfliktlösningarna. Eftersom de är  

nyexaminerade har de inte så mycket erfarenheter och rutiner om konflikthantering.  

5.2.1  Hjälp av annan pedagog 

Ibland kan de ha turen att få hjälp av en annan pedagog som kan ge dem möjligheten att gå 

ifrån och lösa konflikten med de inblandade eleverna.  

Det värsta är de här konflikterna […] som man känner att man liksom bara får ja, 

samla ihop och inte riktigt lösa för man har inte resurser, personal […] eller tid för 

att göra det. (Lärare E)  

[…] jag fick ropa till en annan lärare […] som fick lösa så att en fritidspedagog fick 
ta hand om alla eleverna utom de här som hade bråkat. (Lärare E) 

 

En del av de nyexaminerade lärarna vänder sig till sina mer erfarna kollegor för att få tips och 

råd om hur de ska lösa olika konfliktsituationer som har inträffat. 

Det hjälper att ha ett bra arbetslag som man kan prata med, hade man inte haft det hade 
det kanske varit krångligare. (Lärare G)  

 

5.3 Förberedelser i lärarutbildningen 

5.3.1  Kunskaper från lärarutbildningen 

 

Samtliga av de nyexaminerade lärarna uppger att de tycker att de har fått för lite utbildning i 

konflikthantering under sin studietid på Högskolan för lärande och kommunikation i  

Jönköping. Ingen av de tillfrågade har fått någon enskild kurs som just berör konflikter och 

konflikthantering. Istället har de inhämtat kunskaperna under den verksamhetsförlagda  

utbildningen (vfu), genom att de praktiskt fått ta del av konflikter samt diskuterat dem med 

sina handledare. Att diskutera och samtala om konfliktsituationer med en annan lärare och få 

deras syn på situationen tycker intervjupersonerna hjälper.  

Nä, det kan jag inte säga att jag visste vad jag skulle göra, alltså jag kör på mina  

rutiner som jag känner hittills har fungerat och det kan jag väl säga dig att det är 

någonting som jag upplever att man fick alldeles för lite på högskolan just det här 

med konflikthantering. För det är ju väldigt mycket ute i verksamheten det är ju…ja 

som jag sa det sker ju någonting varje vecka. Det är ju väldigt liten del man får av 
det. (Lärare B) 
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Alltså det är klart att man har mött sådana här situationer när man har varit ute på 

praktik och det är iså fall i de situationerna som man har blivit förberedd på det, man 
har inte blivit förberedd på det på föreläsningar. (Lärare A) 

 

Några av de nyexaminerade lärarna nämner att de har diskuterat en del om detta med sina 

kurskamrater, just vikten av att ha kunskaper i konflikthantering och att det är något som de 

har saknat under sin utbildning. 

[….] jag tycker att det borde vara en ganska stor del och jag har ju stött på lite 

klasskamrater […] och vi har pratat lite om det här och vi säger precis samma sak, 

hon säger också att det är så. [….] att det är så mycket att reda i men man har fått så 
lite med sig från högskolan om det. (Lärare B) 

 

När de har diskuterat detta med sina kurskamrater har de ofta kommit fram till att de skulle 

vilja att det fanns en kurs om konflikthantering i det allmänna utbildningsområdet (AUO eller 

Lärande) som samtliga lärare läser. Detta för att om kursen i konflikthantering hade funnits 

som en fristående kurs är de rädda att många hade valt bort den till förmån för kurser i 

ämneskunskaper. 

Ja, jo, men vi har ju pratat om det ganska mycket i själva utbildningen också att det 

är någonting man känner att man behöver och att det är konstigt att det inte finns 
någon sån där kurs i konflikthantering typ 7,5 poäng. (Lärare H) 

 

[…] Ämneskunskaper kan man lära sig allt eftersom och man lär sig det allt 

eftersom. […] Men konflikter är en jättestor del […] som kanske glöms bort lite till 

förmån för ämneskunskap och annan didaktik i lärarutbildningen. ( Lärare E) 

 

Två av de nyexaminerade lärarna nämner att när de valde att läsa specialpedagogik som  

specialisering fick de lite kunskaper om konflikter i den kursen. Saker som de minns togs upp 

där var bland annat om samtalsmetodik samt lite hur de kunde jobba för att förebygga att  

konflikter uppstår. Men båda två kände att det mest var fokus på mobbning under dessa  

föreläsningar. Bland de nyexaminerade lärarna nämns det också att lärarförbundet har haft en 

frivillig kvällsföreläsning om konflikthantering. En annan av våra intervjupersoner nämner en 

bra föreläsning under lärarutbildningen kring ämnet konflikthantering: 

Jag kommer ihåg en föreläsare som vi hade som sa att de hade tagit in en studsmatta 

och ställt i ett grupprum bredvid där en elev kunde gå in och hoppa när han började 

känna sig orolig. Jag menar bara en sån sak. Bara att höra att ja men så kan man ju 
göra. (Lärare A) 
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Av intervjuerna framkommer det att de nyexaminerade lärarna till största delen har inhämtat 

sina kunskaper kring konflikthantering under sin tid ute i arbetslivet. De nämner att de har fått 

pröva sig fram och se vilka typer av metoder och strategier som fungerat med just de eleverna 

de arbetar med. Många tar upp att de inte tror att det finns någon universell metod som 

fungera på alla skolor och med alla elever.  

Man har lärt sig mer om konflikter under dessa fyra månader som man har jobbat 

här än vad man lärde sig på högskolan. […] man lär sig mer av att bli in slängd i 

konfliktsituationerna här och då lär man sig hur man hantera dem för det finns nog 

ingen direkt manual. (Lärare G) 

 

5.3.2 Förbättring av lärarutbildningen 

Som tidigare nämnts vill de nyexaminerade lärarna ha mer utbildning om konflikthantering. 

Mer specifikt vill de ha mer om olika metoder, teorier och strategier för att kunna hantera, 

lösa och förebygga konflikter. Genom dessa vill de få redskap för hur de ska tänka och agera 

när konfliktsituationer uppstår. De skulle vilja ha tips och idéer på vad som fungerar och inte  

fungerar. Kunskaper att lagra för att sedan kunna plocka fram när de väl står i en 

konfliktsituation. 

Det skulle vara skönt att ha en modell att kunna luta sig mot ibland när det kör fast.  
(Lärare G) 

 

En av de nyexaminerade lärarna tar upp att hon gärna skulle vilja att föreläsarna på  

högskolan skulle dela med sig av sina erfarenheter av konflikthantering. Hon skulle vilja höra 

hur de löser olika situationer och få kunskap om några konfliktsituationer som är vanliga i 

skolan, för att kunna förbereda sig för vad som väntar henne som blivande verksam lärare. 

 

[…] jag skulle vilja att lärare vi har på lärarutbildningen delar med sig av egna 

erfarenheter. Så här gjorde jag, det funkade inte så bra. Men så gjorde jag det här 

och det funkade bättre.[….] jag förstår att man inte kan ge studenterna en metod som 

ska lösa konflikter för de är så olika men man kan få lite […] förberedelser på vad 
som faktiskt väntar oss när vi är ute. (Lärare A) 

 

Andra saker de intervjuade skulle vilja få mer kunskaper om är samtalsteknik. Hur ska de 

samtala med elever som har kommit i konflikt med varandra? Är det bättre att prata med båda 

eleverna samtidigt eller bättre att prata med dem var och en för sig? Hur mycket ska jag som 

lärare säga eller ska jag bara låta eleverna prata?  
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Eh, hur man samtalar på ett bra sätt. Ibland känner man ju att jag kanske inte samtalade så 

bra med dem. För det är så mycket annat runt omkring också. Ibland kan man ju bara säga 

någonting och det kanske inte blev så bra. (Lärare F) 

De skulle även vilja få upplysningar om vad som ska dokumenteras och hur de skriver en 

dokumentation kring en konfliktsituation, då detta är obligatoriskt på vissa skolor. 

5.4 Resultatsammanfattning 

Av resultatet framkommer det att de nyexaminerade tidigare lärarna upplever konflikter, som 

sker mellan elever, som ett problem. Konflikterna anses som något negativt och de tar mycket 

tid och energi från lärarnas arbete. Små konflikter tycker de nyexaminerade tidigare lärarna är 

svårare att lösa och hantera än stora konflikter. De små konflikterna sker oftast i det dolda, i 

form av skitsnack och utfrysningar och då är det svårt för läraren att veta vem som gjort vad. 

För att bilda sig en egen uppfattning av situationen krävs det att läraren samtalar med alla 

inblandade elever. De nyexaminerade tidigare lärarna känner att de har svårt att samtala med 

eleverna när en konfliktsituation har uppstått, just eftersom de inte fått någon samtalsmetodik 

under sin utbildning. Stora konflikter tycker lärarna är enklare att hantera, eftersom det är 

tydligare att se vem som gjort vad och vilka som är inblandade i dem.  De nyexaminerade 

tidigare lärare anser att konflikthantering är en sorts plan som handlar om ett förebyggande 

arbete, ett ingripande och en bearbetning efteråt.  

 

När en konfliktsituation uppstår agerar de snabbt och spontant samt utgår från situationen.  

De uttrycker starka känslor och känner sig mycket osäkra när de ska hantera elevkonflikter, 

till och med sjukt osäkra som en av våra intervjupersoner yttrar.  

De nyexaminerade tidigare lärarna uppger att de har fått för lite utbildning om 

konflikthantering på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. De anser att de 

har fått kunskaper från den verksamhets förlagda utbildning (vfu) samt under deras tid som 

verksamma lärare. De önskar att de hade fått mer utbildning, metoder, teorier, strategier för 

att kunna hantera, lösa och förebygga konflikter mellan elever.  
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6   Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att diskutera vårt metodval med dess för- och nackdelar samt 

diskutera vårt resultat som vi fått fram. Slutligen kommer vi ge förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden föll sig naturlig för oss eftersom fördelarna med den är att den  

synliggör och redogör för de tankar som intervjupersonerna har. Genom att samtala med 

intervjupersoner lär vi känna dem och får veta något om deras erfarenheter, känslor, 

upplevelser och tankar (Kvale & Brinkmann, 2009). Hade vi istället valt en  

kvantitativ metod hade vi inte fått fram något djup på våra frågor. Vi tycker att den kvalitativa 

metoden ger en god möjlighet att kunna beskriva ett fenomens framträdande drag och  

egenskaper. Genom våra intervjuer sökte vi kvalitativ kunskap med mångsidiga  

framställningar av specifika situationer och handlingar. Vi anser att en kvalitativ intervju kan 

leda till ny förståelse och ny kunskap. 

Eftersom vi bara har intervjuat åtta nyexaminerade tidigarelärare, från Högskolan för lärande 

och kommunikation i Jönköping, är inte vårt resultat generellt för alla lärosäten och detta är 

en nackdel med vår metod. Hade vi istället valt en kvantitativ metod hade vårt resultat kanske 

gått att generalisera mer. Vi hade kanske då valt att inrikta oss på studenter från andra 

lärarhögskolor också. Eftersom vi själva studerat på Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping kan resultatet ha speglats något från våra erfarenheter, men vi har 

försökt att vara så objektiva som möjligt. Våra intervjupersoner är relativt unga (22-28 år) och 

detta kan ha påverkat vårt resultat eftersom unga människor har mindre arbetslivserfarenheter. 

Det kan bidra till att de känner sig osäkra och otrygga i sin roll som våra intervjupersoner 

medgav att de kände. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan en nackdel med kvalitativa 

intervjuer vara att den som blir intervjuad kan försöka leva upp till de förväntningar som han 

tror att den som intervjuar har på honom eller henne. Därför berättar han eller hon inte om 

sina uppfattningar som han eller hon egentligen har. För att underlätta att intervjupersonen 

berättar sin uppfattning är det bra att gå in i rollen som en intresserad intervjuare som aktivt 

lyssnar. Det är alltså upp till forskaren hur mycket kontroll och inflytande han eller hon vill ha 

över intervjun (Denscombe, 2010).  

Vi valde att göra intervjuerna individuellt och inte tillsammans för att underlätta för den  

intervjuade, så att den inte skulle känna sig i underläge. Detta valet är vi väldigt nöjda med. 
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Vi valde att intervjua lärare på olika skolor i kommunen för att få varierande svar på våra 

intervjufrågor. Vi tycker även att vår inledning och avslutning på intervjuerna hade en positiv 

inverkan på resultatet eftersom vi lyckades skapa en avslappnad atmosfär (Denscombe, 2010).  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Hakvoort och Friberg (2011) anser att med ökade kunskaper om konflikthantering blir lärare 

bättre förberedda på att klara av läraryrkets utmaningar och stora krav. Resultatet visar att 

våra intervjupersoner som har gått sin lärarutbildning på Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping understryker att konflikthantering absolut är en nödvändig del i 

lärarutbildningen, något som även vi anser.  

Enligt Inglander, Hagbok och Ödquists rapport (2004) svarade 75% av lärarstudenterna att de 

ville ha mer konflikthantering i sin utbildning. I SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning tas 

även vikten upp av att alla lärare oavsett inriktning bör få kunskaper och färdigheter i sociala 

relationer, konflikthantering och ledarskap. I vår studie uttrycker samtliga lärare att de önskar 

att de hade fått mer kunskaper om konflikthantering i lärarutbildningen. Vi som själva snart 

tar vår lärarexamen känner likadant och vi har saknat en kurs i konflikthantering på högskolan 

för lärande och kommunikation i Jönköping. Intervjupersonerna är missnöjda över att de inte 

har fått tillägna sig metoder och strategier för att kunna hantera konflikter som uppstår mellan 

elever. De tycker att det borde ingå en obligatorisk kurs om konflikthantering i 

lärarutbildningen, då konflikter är något de upplever varje dag i sitt yrke och de är osäkra på 

hur de ska hantera dessa. I vårt resultat framkommer det att våra intervjupersoner till största 

delen tillägnat sig kunskaper om konflikthantering genom sin verksamhetsförlagda utbildning 

(vfu). De har då fått möjlighet att samtala med sin handledare om hur konfliktsituationer kan 

hanteras. Dessa samtal har bidragit till kunskaper om hur de ska hantera konflikter som 

uppstår. Vi tror därför att uppföljande samtal på högskolan mellan studenter och handledare 

efter en vfu period kan bidra till att studenterna får mer kunskaper genom att de själva får 

lyfta sina erfarenheter från vfu:n samt ta in andras erfarenheter. På så sätt blir de kanske 

säkrare när de själva ställs inför en konfliktsituation i framtiden.  

Edman Ståhl (1999) menar att en anledning till att många lärarstudenter skriver sina  

examensarbeten om konflikthantering är för att de har fått för lite kunskaper om det i sin  

utbildning. Lärarstudenter väljer därför själva att fördjupa sig i ämnet, då de anser att  

kunskaper om det behövs då de kommer ut som verksamma lärare. I lärarutbildningen som vi 
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har läst år 2006-2011 har vi inte fått några kurser om konflikthantering. Trots att detta har  

diskuterats och uppmärksammats i flera års tid har inga åtgärder vidtagits förrän den nya  

lärarutbildningen trädde i kraft hösten 2011. Detta ifrågasätter vi, varför har det inte gjorts 

något åt detta tidigare? När det har funnits starka belägg för att detta har saknats bland  

majoriteten av lärarstudenter. Varför har det dröjt ända till år 2011 innan konflikthantering 

blev en obligatorisk kurs i lärarutbildningen.? 

Vi gläds över att det nu äntligen blir en obligatorisk kurs om konflikthantering i den nya  

lärarutbildningen. Tack vare det kommer vi kunna lära oss mycket av våra framtida 

lärarkollegor, som kommer ha mer kunskaper om konflikthantering än vi. Dock ifrågasätter vi 

varför den nya läroplanen, Lgr 11, inte nämner något om konflikthantering. Vi tycker det är 

underligt att den nya läroplanen samt den nya lärarutbildningen inte går hand i hand. Borde 

inte beslutsfattarna sträva efter att göra läroplanen och lärarutbildningen till en helhet? Under 

vår lärarutbildning i Jönköping har vi fått med oss mycket ämneskunskaper och didaktik men 

mycket lite om konflikthantering. En av våra intervjupersoner uttrycker: 

Ämneskunskaper kan man lära sig allt eftersom och man lär sig det allt eftersom. 

Även om det är bra att kunna tips på hur man undervisar och så givetvis. Men 

konflikter är en jättestor del […] som kanske glöms bort lite till förmån för 

ämneskunskap och annan didaktik i lärarutbildningen (Lärare E) 

 

I vårt resultat framgår det att våra intervjupersoner anser att en konflikt ofta behöver lösas 

med hjälp av en vuxen. De är dock osäkra på när elever kan lösa konflikterna själva och när 

en vuxen bör ingripa. Finns det några specifika konfliktsituationer där en lärare alltid bör  

ingripa eller bör lärarna låta eleverna lösa konflikterna själva i så stor utsträckning som 

möjligt? Vi anser att det är väldigt viktigt att det läggs ner mycket tid på ett förebyggande 

arbete så att eleverna lär sig att själva hantera konflikter och undvika dem. Att eleverna 

utvecklar en empatisk förmåga är otroligt viktigt (Carlander, 1990). För att lära eleverna detta 

måste lärarna lyssna på hur eleverna har upplevt konflikten och inte agera domare. Lärare B  

uttrycker just detta, han vill alltid få båda elevernas perspektiv på konfliktsituationen innan 

han tillrättavisar dem. 

Genom vårt resultat framkommer det att de nyexaminerade lärarna upplever mycket känslor 

när konfliktsituationer uppstår och ska hanteras. De beskriver känslor som rädsla,  

uppgivenhet, maktlöshet, ensamhet och att de många gånger känner sig som usla lärare när de 

inte vet hur de ska hantera konfliktsituationer som uppstår mellan elever. De upplever många 
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gånger konflikter som något övermäktigt att hantera då de inte riktigt vet hur de ska gå  

till väga för att lösa dem. För att inte behöva känna den övermäktiga känslan behöver lärare 

bli bättre förberedda på läraryrkets utmaningar med hjälp av ökade kunskaper i 

konflikthantering (Hakvoort & Friberg, 2011). 

Vi tolkar det som att våra intervjupersoner ser konflikter som ett problem, något negativt, 

påfrestande och något som de helst vill undvika. En del forskare däremot menar att konflikter 

kan vara en möjlighet till förändring (Esbjörnsdotter, 1994; Utas Carlsson, 2001). Genom att 

lösa konflikter och lära sig förstå dem utvecklas vi och får ökad kunskap om oss själva och 

andra (Deutsch, 2000; Cohen, 2005). Våra intervjupersoner lyfter fram att de tycker att det är  

svårare att hantera små konflikter som till exempel tjafs och intriger än stora konflikter med 

våld inblandat. Små konflikter behöver oftast lösas genom att läraren samtalar, lyssnar samt 

hjälper eleverna att nå en gemensam lösning där alla blir nöjda. De nyexaminerade tidigare 

lärarna beskriver att de tycker att det är svårt i små konflikter att avgöra vem som talar 

sanning. Finns det en enda sanning? Vi tror att varje elev bär på sin egen sanning. Kanske är 

det så att det som är sant för en elev kanske inte är det för en annan. Som lärare bör vi istället 

diskutera elevernas olika uppfattningar och inte fokusera på vem som gjorde vad och hitta en 

syndabock. Våra intervjupersoner känner att de saknar kunskaper om samtalsmetodik och är 

därför osäkra i de situationerna. De tycker därför att det är lättare att hantera stora konflikter, 

där de går in och avbryter, tillrättavisar eller särar på eleverna för att avbryta ett slagsmål. I 

dessa situationer behövs inga samtal utan mer handgriplighet och där vet eleverna oftast om 

att de har gått över gränsen och gjort fel. 

Bodine och Crawford (1998) betonar vikten av att undervisa om konflikthantering bland 

elever. Jones (2004) menar att undervisning om konflikthantering förbättrar elevernas resultat, 

syn på skolan och samarbete. Vi tycker att det är viktigt att undervisa eleverna i hur de kan 

hantera konflikter. Som lärare vill vi ge våra elever redskap för att hantera konflikter, då det 

är något våra elever kommer att ställas inför under resten av deras liv. Genom våra intervjuer 

har vi fått ta del av hur mycket konflikthanteringsbegreppet innefattar. Det handlar dels om 

det förebyggande arbetet, men också om hur och när lärare bör ingripa samt hur de väljer att 

bearbeta konflikterna. Nyexaminerade lärare bör ha kunskaper om dessa olika aspekter för att 

kunna hantera konflikterna som uppstår.  
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Som vi tidigare nämnt finns det ingen universal metod för hur en konflikt ska lösas. Det finns 

lika många metoder som det finns konflikter anser våra intervjupersoner och Carlander 

(1990). Våra intervjupersoner tar upp att de oftast löser konfliktsituationer spontant och att de 

inte utgår från någon särskild metod. Är det på grund av att det inte finns någon specifik  

metod att lära ut som konflikthantering tidigare har saknats i lärarutbildningen? Även om det 

inte finns någon specifik metod att utgå ifrån framhäver våra intervjupersoner att de gärna 

skulle ha velat ha exempel på olika metoder. Då hade de i alla fall haft en idébank och kunnat 

pröva sig fram i olika konfliktsituationer. 

Med hjälp av studien har vi insett vikten av att ha ett fungerande arbetslag när konflikter 

behöver hanteras och diskuteras. Många gånger är det en stor fördel att vara flera lärare när en 

konflikt ska redas ut. En av lärarna kan då koncentrera sig på att hantera konflikten mellan de 

inblandade eleverna medan den andra läraren kan ta hand om den övriga klassen. Många 

gånger ser tyvärr inte verkligheten ut så här, utan läraren är ofta själv med alla elever. Men 

hur skulle skolan kunna organisera det så att det alltid finns en extra resurs att ta till vid 

sådana här situationer?  

Vi vill understryka att lärarens viktigaste uppgift är att skapa goda relationer mellan elever 

samt mellan elev och lärare, eftersom det bidrar till en god utveckling. Utan en bra fungerande 

grupp går det inte att bedriva undervisning. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att följa upp samma intervjupersoner om hur de upplever sina erfarenheter 

och kunskaper om konflikthantering efter cirka fem år i yrket. Känner de sig tryggare då? Har 

de några metoder och rutiner som de går efter? En annan infallsvinkel skulle vara att studera 

om det finns någon skillnad mellan hur äldre, erfarna lärare kontra nyexaminerade lärare 

upplever konflikthantering mellan elever. Vad finns det för skillnader? Blir lärare bättre på att 

hantera konflikter efter flera års erfarenheter?  

Det skulle även vara givande att om några år studera hur lärare som gått klart den nya  

lärarutbildningen, som startades hösten 2011, upplever sina kunskaper och erfarenheter om 

konflikthantering mellan elever. Kommer deras tankar och känslor skilja sig något från  

intervjupersonernas i vår studie? Känner de sig mer förberedda eftersom de får en obligatorisk 

kurs om konflikthantering i sin lärarutbildning? Det finns många intressanta aspekter om  
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ämnet konflikthantering. Vi skulle kunna välja att se det ur ett elevperspektiv istället, där vi 

studerar hur elever uppfattar att lärare hanterar konflikter som uppstår under skoltid.  

6.4 Slutord  

Våra förhoppningar med denna studie är att väcka tankar och intresse om konflikthantering 

mellan elever och vikten av utbildning inom ämnet för lärare. Vi anser att elever i skolan är 

värda lärare som har kunskaper att hantera konflikter. Vi hoppas att nyexaminerade tidigare 

lärare inom en snar framtid kommer att ha tillägnat sig strategier och metoder för att lösa och 

hantera elevkonflikter samt att de känner sig säkra i sin roll som konflikthanterare. Det är 

viktigt att inse betydelsen av att kunskaper om konflikthantering behövs i lärarutbildningen 

för att nyexaminerade tidigare lärare inte ska komma ut i verksamheten och behöva känna sig 

sjukt osäkra.  

Slutligen vill vi tacka samtliga lärare som har deltagit i studien, då det är tack vare er som 

studien kunde genomföras. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
 

1. Berätta lite kort om dig själv 

2. Vad är en konflikt/konflikthantering för dig? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Har du någon gång varit vittne till en konflikt mellan elever där du varit 

tvungen att ingripa? 

- Kan du berätta om vad som hände? 

- Hur kände du dig? 

- Visste du vad du skulle göra? 

- Hur gick det? 

- Vad tänkte du efteråt? 

4. Har du fler exempel att berätta om? 

5. Hur har du förberetts för sådana här situationer under din utbildning? 

- Är du nöjd med dessa förberedelser? 

- Är det något du saknar? 

6. Vad skulle du behöva kunna mer om/träna mer? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Bilaga 2 

Information om intervju 

 

Hej, vi är två studenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping som 

studerar vår sista termin. Vi ska skriva vårt examensarbete under hösten och ämnet som vi har 

valt är konflikthantering. Vi är mycket tacksamma om ni skulle kunna tänka er att ställa upp 

på en intervju. Ni kommer vara anonyma och alla uppgifter  kommer  behandlas konfidentiellt 

och ni har när som helst rätt att hoppa av. Vi kommer behöva ha er tillåtelse att spela in 

intervjun då den sedan ska transkriberas som hjälp för vår kommande analys. Alla åsikter och 

erfarenheter är viktiga och  inga svar är rätt eller fel.  

Vänliga hälsningar 

Rebecka Bergström och Jessica Olsson Lindell 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


