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Anledningen till detta arbete var en artikel som beskrev hur lärare känner frustration 
över att de ägnar betydande del av sin lektionstid till konflikthantering och 
socialisering av eleverna. En stor del av lärarna var osäkra på sina befogenheter och 
ansåg sig inte ha fått utbildning i konflikthantering i lärarutbildningen. Syftet med 
undersökningen blev därför att få en bild av hur lärare ser på arbetet med att hantera 
konflikter. Arbetet inleddes med  litteraturstudier i ämnet för att se vilka metoder och 
arbetssätt som finns kring konflikthantering. Till studien valdes en kvalitativ 
undersökning för att få mer personliga svar och åsikter från de deltagande lärarna. 
Därefter genomfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer där var och en av 
respondenterna redogjorde för sin syn utifrån en i förväg utdelad intervjuguide som 
innehöll frågor rörande konflikthantering. De intervjuade lärarna i studien förklarar 
det ökade behovet av tid för konflikthantering med ett ökat socialt ansvar som 
förväntas av lärare.  Lärarna upplever att deras roll som lärare förändrats mycket. 
Respondenterna berättar även att de inte fått någon utbildning i konflikthantering i 
sin lärarutbildning. Några har genom fortbildning lärt sig metoder för att hantera 
konflikter medan övriga har lärt sig att hantera konflikter endast genom erfarenheter 
i arbetet som lärare.  
 
 
Nyckelord: Lärarrollen, konflikthantering, social kompetens, social utveckling, 
socialisering, förebygga konflikter. 
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1. INLEDNING 
Jag har valt att göra en undersökning om konflikthantering eftersom jag har insett att 
detta är något som alla pedagoger kommer att ha nytta av i sin yrkesroll. Dessutom är 
det ett område som intresserar mig. Intresset blev större sedan jag läst en artikel på 
DN-debatt av Eva-Lis Preisz och Metta Fjelkner. ”På mer än var tredje svensk skola 
måste lärarna gå in och lösa akuta svårare konflikter under lektionstid eller på 
rasterna minst en gång per vecka.”  (Dagens Nyheter, 2005,  s. 3). I en undersökning 
som publicerades i samband med denna artikel framgår det att 43 % av lärarna måste 
ägna betydande del av sin lektionstid till att skapa trygghet och arbetsro. 
Undersökningen visar också att så många som sex av tio lärare har varit i situationer 
där de inte har varit säkra på vilka befogenheter som lagstiftningen ger dem. 
Författarna menar att detta visar hur ohållbart dagens läge är. Osäkerheten bland 
lärarna minskar inte heller genom de ofta förekommande polisanmälningar mot 
lärare som mer eller mindre överlagt ingriper i konfliktsituationer med stökiga elever. 
Det finns ett antal fall, fortsätter författarna till artikeln, där lärare i domstol dömts 
för misshandel när de försökt sära på bråkande elever eller när de försökt att få ut 
elever som vägrat rätta sig efter lärarens uppmaning om att lämna klassrummet. 
Enligt samma undersökning saknar 52 % av lärarkåren någon form av utbildning i 
konflikthantering. Endast 16 % har fått någon sorts konflikthantering i sin utbildning. 
Hela 99 % av tillfrågade lärare anser att konflikthantering borde vara obligatoriskt i 
lärarutbildningen. Detta ger mig anledning att vilja ta reda på vad våra styrdokument 
säger, men också hur man som nybliven lärare kan göra i olika konfliktsituationer. 
Genom att få en inblick i hur konflikter hanteras och förebyggs men också kunskaper 
om vilka skyldigheter och rättigheter jag har, kommer jag förhoppningsvis att vara 
bättre förberedd när jag väl ställs inför elever i olika konfliktsituationer. 
 
 

1.1 Syfte 
För att få en bild av hur lärare ser på och arbetar med att hantera konflikter vill jag 
undersöka hur lärare praktiskt går tillväga samt få höra deras egna reflektioner kring 
konflikthantering. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på och 
hanterar konflikter.  
 
 

1.2 Frågeställningar 
Har lärarrollen förändrats och i så fall hur?  
Hur upplever lärare sin arbetssituation? 
Hur kan lärare förebygga konflikter? 
Behöver lärare utbildning/fortbildning i konflikthantering? 
 
 

1.3 Avgränsningar 
Konflikter och konflikthantering är ett mycket stort område. Därför krävs det tydliga 
avgränsningar. Fokus i denna uppsats ligger på hantering av konflikter som uppstår i 
skolan och framförallt i klassrummet, dvs. mellan elev - elev och mellan elev - lärare. 
Anledning till valet av klassrummet är att det är där lärare till största delen är 
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verksamma. De årskurser jag valt att lägga fokus på är 7-9 eftersom det där sker 
många konflikter och det är där jag kommer att arbeta.  
 
 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

2.1 Den förändrade lärarrollen 
Lärarens roll har förändrats mycket. Kernell (2002) anser att utbildningsuppdraget 
har gått från att man tidigare mest informerade eleverna till att idag erbjuda eleverna 
upplevelser i och kring ämnet. Lärarens roll har gått från att förmedla kunskapen till 
varje elev som endast var en passiv mottagare till att istället handleda eleverna på 
deras väg mot kunskap menar Andersson & Carlström (2005). Detta beror enligt 
Kernell (2002), Orlenius (2001) och Maltén (2003) på att kunskapssynen har fått ett 
sociokulturellt perspektiv, vilket kortfattat kan beskrivas att man utgår från helheter. 
Lärandet i ett sociokulturellt perspektiv sker tillsammans med andra där alla bidrar 
till ökad förståelse genom dialog. Detta har lett till att dagens lärare måste var mycket 
duktiga på att skapa sådana situationer samt att lärandet kräver en kommunikativ 
kompetens som också måste tillgodoses. Det gäller alltså att ha fokus på elevernas 
lärande och inte sitt eget utlärande menar Danielsson & Liljeroth (2005).  
 
I klassrummet har läraren gått från att tidigare varit chef till att vara mer utav en 
ledare. Skillnaden mellan dessa roller var att chefens befattning var utnämnd 
uppifrån medan ledarens roll måste vara legitimerad underifrån och bygga på 
förtroende och tillit. Detta är något läraren själv måste skapa i samspel med eleverna 
för att i slutändan bli accepterad som ledare (Orlenius, 2001). Även Kernell (2002) 
menar att det är absolut nödvändigt med en bra och fungerande relation mellan 
lärare och elev. Detta är helt enkelt ett måste för att läraren ska kunna hjälpa eleven. 
 
Men i detta arbete får inte läraren glömma bort att använda disciplin, menar Orlenius 
(2001). Ordet disciplin ska inte vara motsats till en god relation mellan lärare och 
elev. Det motiveras enligt Orlenius av att även barnkonventionen använder sig av 
uttrycket. 

 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets 
mänskliga värdighet… (Artikel 28:2) 

 

Läraren bör alltså kunna ge både omsorg och fostran. Tyvärr hamnar ofta fokus på att 
elever ska skyddas mot mobbing och kränkande behandling. Både Orlenius (2001) 
och Fjellström (2006) menar att omsorgstanken bör kunna ges ett mer positivt 
innehåll för att eleverna skall hjälpas till att känna trivsel och glädje av att vara i 
skolan.  
 
Tidigare var skolan en av få platser i samhället där det fanns information att inhämta 
antingen i form av böcker eller via läraren. Idag är tillgången på information oändlig, 
vilket lett till att eleverna måste få hjälp med att strukturera upp all information samt 
att i dialog omvandla den till kunskap (Orlenius, 2001).  
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Något som också har förändrats i lärarrollen är hierarkin mellan barn och vuxna. 
Förr var avståndet mellan elever och lärare mycket längre. Läraren var tvungen att 
hålla distansen till sina elever genom att inte släppa dem för nära inpå med skoj, för 
då ansågs man tappa respekten. Innebörden av respekt har ändrats från rädsla till 
aktning (Kernell, 2002). 
I dagens skola tar elever mer initiativ, är mer ifrågasättande och gör gärna fler egna 
ställningstaganden jämfört med hur elever gjorde i den äldre skolan. Detta leder 
naturligtvis till en miljö där det på gott och ont skapas betydligt fler konflikter vilka 
lärare måste klara av att lösa. Idag utgör konflikthantering läraryrkets mest 
kännetecknande kompetens (Kernell, 2002) 
 
Lärare måste idag undervisa utifrån att de vet att det finns skillnad både i kultur och i 
sociala förutsättningar. Man behöver kunna möta elever med ett öppet sinne, utan att 
ha förutfattade meningar. Det finns ingen som är annorlunda eftersom vi alla har 
olikheter. Det gäller alltså för lärare att kunna hantera skillnad på ett rättvist sätt. 
(Säfström, 2005) Även Kernell (2002) menar att läraren måste möta eleverna utifrån 
deras egna förutsättningar. Läraren måste anpassa undervisningen till varje elevs 
behov med hänsyn till tid, innehåll, arbetssätt och läroplan. Detta kallar Kernell för 
individualisering av undervisningen. Individualisering av undervisningen betonas 
alltså i litteraturen när det gäller inlärning av ämneskunskaper. Men när det gäller 
uppträdande och beteende är det viktigt att man har ett kollektivt perspektiv. Läraren 
måste alltså även uppmärksamma hur elever uppträder tillsammans med andra i 
grupp (Lindell, 2007).   
 
 

2.1.1 Lärare ett samhällsuppdrag 
Lärarens uppdrag gentemot samhället handlar om socialisation och kvalifikation. 
Uppdragsgivare är stat och kommun. Uppdraget går ut på att hjälp elever att 
utvecklas till ansvarsfulla och moraliska medborgare som kan leva tillsammans. 
Vidare behöver eleverna förberedas för samhället genom att tränas i att utveckla en 
social, intellektuell och moralisk kompetens, samtidigt som ämneskunskaperna 
förstärks. Skolan har tagit rollen som en social institution i samhället. Detta har gjort 
att socialisering också blivit en av lärarens viktigaste uppgifter. (Orlenius, 2001) 
 
Alla lärare kommer att stöta på problem menar Säfström (2005) när de måste se till 
varje enskild elevs sätt att vara samt på vilket sätt eleven tar till sig undervisningen, 
för att möjliggöra en rättvis och demokratisk utbildning. Detta är en inte alltför lätt 
uppgift då skolan också ska ta hänsyn till samhällets värderingar och normer för att 
kunna socialisera eleverna efter dessa. Lärarens uppgift blir då att ta hänsyn till och 
visa förståelse för elevers ”annanhet” Säfström använder uttrycket ”annanhet” istället 
för annorlunda då han menar att ingen kan vara annorlunda eftersom alla har sitt 
eget sätt att vara. Genom att föra dialog med eleverna om deras olika sätt att vara för 
att skapa förståelse och acceptans för varandra, istället för att låta socialiseringen 
antingen ta till sig eller utesluta andras “annanhet”, fortsätter Säfström. Utanförskap 
skapas genom att vi människor agerar omedvetet och traditionsenligt vilket leder till 
att lärare måste inkludera alla elevers ”annanhet” samtidigt som alla elever 
socialiseras. 
 
Råder samma värdegrund i skolan som i samhället? frågar sig Orlenius (2001). Staten 
styr skolan med målen i läroplanerna. Skolan har rätt att själv staka ut vägen till 
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dessa mål. Som lärare måste man därför vara analytisk till läroplanerna, fortsätter 
Orlenius. Detta görs på bästa sätt genom att lärare diskuterar målens innebörd och 
tillsammans kommer överrens om vilka grundläggande värden som ska gälla för 
skolan. Dock måste varje lärare kunna välja vad de själva vill betona. 
 
Ur läroplanerna framgår det att skolväsendet ska vila på demokratins grund och att 
uppgiften för skolan är att förmedla och förankra den värdegrund som vårt samhälle 
står för. För att eleverna ska få en chans att utveckla ett intresse, förståelse och inte 
minst ansvar för vårt demokratiska samhälle, måste lärare planera sin undervisning 
efter demokratiska arbetsformer, inte bara propagera för demokratiska värden menar 
Orlenius (2001) och Ogden (2003). Det gäller alltså att integrera eleverna i 
planeringen för att de ska bli delaktiga i den demokratiska processen. 
Kernell (2002) undrar vad som kan vara viktigare än att få elever att fungera 
tillsammans. Grunden till detta är förståelse för olikheter hos varandra. Skolan utgör 
en naturlig mötesplats för elever med olika sociala och kulturella bakgrunder. Det är 
därför mycket viktigt att lärare kan skapa förståelse för olikheter och agera som 
upprätthållare av en gemensam värdegrund för vårt demokratiska samhälle fortsätter 
Kernell. Samtidigt måste också lärare kunna hjälpa varje elev att finna sin unika 
särart enligt Fjellström (2006). Lärare har alltså ett stort ansvar både mot elever men 
också gentemot vårt gemensamma samhälles fortsatta utveckling. En lärare som inte 
inser eller handlar utifrån sitt samhällsuppdrag och vår gemensamma värdegrund, 
ses inte som en professionell lärare menar Andersson & Carlström (2005). 
 
Maltén (2003) menar att lärarna inte längre kan kompensera barn och ungdomars 
oro och otrygghet i dagens socialt sett mycket tuffare samhälle. Detta kan inte 
ersättas med någon teoretisk kurs under lärarutbildningen, menar Maltén utan ordet 
fostran måste få sin renässans i skolan innan normlösheten tagit över. 
 
Demokratibegreppet behöver inte vara så enkelt som det verkar enligt Orlenius 
(2001). Anledningen är att alla ska vara överens om att demokrati är det samhället 
strävar efter, samtidigt som den största förutsättningen för en demokrati är att man 
inte är överens. Vidare menar Orlenius att demokrati handlar om att uppmuntra 
oenighet. 
 

”En värdegrundad skola som gestaltar och synliggör goda ideal, behöver inte ge sken 
 av att vi är överens i alla avseenden.” (Orlenius, 2001, s.222). 

 
Inom en demokrati är det viktigt att alla olikheter får utrymme samt att alla behöver 
lära sig hantera skillnader på ett rättvist sätt menar Säfström (2005). 
 
Betonar man den del av den existerande värdegrunden som representerar en rad 
endimensionella krav såsom förväntningar på lydnad, självdisciplin, anpassning, 
stabilitet, ordning, noggrannhet, uthållighet och punktlighet riskerar man att hamna i 
det Malten (2003) kallar för det repressiva samhället. Alltså det samhälle där 
valfriheten lyser med sin frånvaro. Istället vill Maltén föreslå följande nyckelord för 
morgondagens värdegrund, ett kulturellt/socialt kapital, innehållandes emotionell, 
social och personlig tillväxt samt ansvarstagande och ett kunskapskapital med 
fördjupning, nyansering, ifrågasättande samt omprövning och förändring inför ett 
livslångt lärande. Det skulle istället ge oss ett reflexivt samhälle menar Maltén. 
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2.2 Konflikthantering i mål- och styrdokument 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, (Lpo 94) anges det att: 

 

Läraren skall:  

Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och 
dess konsekvenser för det personliga handlandet, 

Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 
problem, 

Uppmärksamma och i samråd med övrig personal vidta nödvändiga åtgärder 
för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, 

Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den 
egna gruppen och 

Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans 
normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. (Lärarens 
handbok, 2002, s. 14) 

 
Skollagen (1999:886) uttrycker tydligt att alla som arbetar inom skolan ska främja 
aktning för varje människas egenvärde och för den gemensamma miljön. Dessutom 
ska all skolpersonal aktivt motverka alla former av kränkande behandling.  
 
I förordet till Skolverkets skrift ”Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att 
främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande 
behandling”, kan man läsa följande: 
 

Råden grundar sig, förutom på skollagen, på lagen (2006:67) om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever som 
trädde i kraft den 1 april 2006. Lagen förtydligar och förstärker 
verksamheternas ansvar och ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i 
syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Varje verksamhet som omfattas av lagen skall årligen 
upprätta en likabehandlingsplan. Lagen ställer också skärpta krav på att 
förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling samt 
en skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens 
kännedom att ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller annan 
kränkande behandling. (Skolverkets Allmänna Råd, 2006, s. 5) 

 

Detta betyder alltså att varje skola med tillhörande fritidsverksamhet är skyldiga att 
upprätta en likabehandlingsplan som ska utvärderas varje år, men det finns också en 
förordning i skollagen ”Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med 
en likabehandlingsplan (2006:1083)” som säger att eleverna ska medverka när denna 
plan upprättas, följs upp och ses över, i omfattning efter deras ålder och mognad.  
 
Skolan måste arbeta aktivt för att förhindra trakasserier och annan kränkande 
behandling. Elevmedverkan vid upprättandet och uppföljningsarbetet med 
likabehandlingsplanen är ett led i arbetet med att förebygga t ex mobbing, men det 
behövs ytterligare insatser.  
 
I skolverkets skrift: ”Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja 
likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande 
behandling,” föreslås också att arbetet med likabehandlingsplanen integreras med 
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arbetet med ordningsregler och präglas av ett helhetstänkande. Skolan måste också 
utreda omständigheter kring trakasserier och annan kränkande behandling som 
kommit till personalens kännedom. 
I samma skrift står det också om vad Arbetsmiljölagen säger i fråga om den 
psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen handlar alltså också om hur elever och 
personal ska kunna trivas och utvecklas tillsammans. Den omfattar förutom 
lektionstid även raster under skoldagen, utflykter och studiebesök. Elever jämställs 
här i de flesta fall med arbetstagare och den säger att ett systematiskt miljöarbete ska 
ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla elever. Från 
årskurs 7 och uppåt har eleverna dessutom rätt att välja egna elevskyddsombud med 
uppgift att delta i skolans arbetsmiljöarbete. Skolverket har formulerat särskilda 
föreskrifter om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete (SKOLFS 2004:13) 
 
I Skolverkets skrift: Trygghet och studiero i skolan (2007) presenteras vilka 
befogenheter skolan och lärare har att ingripa mot elever som uppträder hotfullt, stör 
ordningen eller på ett annat sätt uppträder på ett oacceptabelt sätt. Det enda tillfälle 
som våld får förekomma är vid en nödvärns- eller nödsituation, vilket innebär att 
man har rätt att använda nödvändigt våld för att stoppa förstörelse och misshandel av 
såväl person som egendom. Om en elev i under lektionstid uppträder olämpligt och 
eleven inte väljer att ändra sitt beteende på lärarens uppmaning får läraren visa ut 
eleven för resterande del av lektionen eller låta eleven stanna kvar högst en timme 
efter skolans slut. Föremål får även omhändertas för att avvärja omedelbar fara eller 
om föremålet stör skolverksamheten.  
 
 

2.3 Definitioner av konflikt 
Enligt Nilsson & Waldemarson (2005) kan man beskriva en konflikt som en 
sammanstötning, en krock mellan förväntningar, krav, mål, värderingar, viljor, 
behov, personligheter, vanor, synsätt och uppfattningar. Anledningen till att en 
konflikt uppstår är ofta ett missförstånd eller att ett budskap väcker försvar och 
motstånd fortsätter Nilsson & Waldemarson. Stensaasen & Sletta (1997) menar att en 
konflikt existerar när två eller flera parter uppfattar att deras handlingar och motiv är 
oförenliga. Maltén (1998) skriver att några forskare beskriver konflikt enligt följande: 

• De Bono 1986 - ”En kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller 
inriktningar.” 

• Lewin 1951 – ”En kollision mellan olika kraftfält.” 
• Newcomb 1971 – ”Konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och den 

grupp han tillhör med konsekvent störning i kommunikationsmöjligheterna.” 
• Deutsch 1973 – ”Det föreligger konflikt när det dyker upp oförenliga 

aktiviteter, dvs. när den ena verksamheten blockerar, förstör, hämmar eller på 
ett eller annat sätt skapar problem för den andra verksamheten.” (Maltén 
1998, s.145) 

 
 

2.4 Orsaker till konflikter 
Konflikter beror ofta på att man inte vet vad man känner, inte säger vad man menar 
eller att någon inte håller det man lovat, att vi tror att vi vet vad andra ser, upplever 
och känner enligt Nilsson & Waldemarson (2005). Det sker när vi tror att vi vet vad 
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andra ser, upplever och känner menar Maltén (1998). I skolans värld är det ofta 
bagatellartade konflikter som tar kraft från barn och vuxna, sett ur ett 
vuxenperspektiv, menar Wahlström (1996). ”Det där är min penna”, ”du blev visst 
bränd” eller ”jag var här först” är vanliga uttryck för dessa fortsätter Wahlström. 
Bakom flertalet konflikter ligger en maktfråga menar Maltén. Vem ska bestämma?  
 
Konflikter kan bero på dålig kommunikation, som leder till missförstånd till följd av 
olika mål, svag verbal förmåga, tvetydigt kroppsspråk, språksvårigheter eller knapp 
information. Konflikter kan även orsakas av att man inte kommer överens i sakfrågan 
på grund av gällande spelregler eller värdering av fakta. Konflikter kan även skapas 
när det inte stämmer överens mellan faktiskt och förväntat beteende eller när 
parterna har olika värderingar. Den sista orsaken är även den typ som är mest 
svårlöst beroende på att kompromisslösningar sällan accepteras (Maltén 1998). 

 
 

2.4.1 Försvarsmekanismer 
Enligt Freud i Maltén (1998) använder människan sig också av något som heter 
försvarsmekanismer vid pressade situationer och när hon känner att hennes eget jag 
är angripet av andra individer. Det är viktigt att alla människor har dessa 
försvarsmekanismer för annars vore vi hudlösa. Det är inte alltid positivt med 
försvarsmekanismerna för de kan även bli ett hinder när det uppstår en kris- eller 
konfliktsituation. Den vanligaste försvarsmekanismen är att fly menar Wahlström 
(1996). Enligt Freud finns det några viktiga försvarsmekanismer och de är följande: 

• Regression: Vid problem återfaller människan till ett omoget beteende, hon 
beter sig som ett barn genom att skrika och stampa i golvet. 

• Överkompensation: Människan försöker dölja en svaghet som hon besitter 
genom att framhäva andra saker. Det ofta vara i form av skryt och dumdristiga 
handlingar. 

• Projektion: Man för över sina egna svagheter till någon annan. Det är lättare 
att se andras svagheter än att behöva erkänna sina egna.  

• Bortträngning: De egna problemen göms undan. Det som är obehagligt 
förträngs, glöms eller bagatelliseras. 

• Förskjutning: Individen förskjuter sina känslor och låter dem gå ut över någon 
annan. Istället för att visa sina känslor i skolan tar individen ut dem i hemmet 
istället. 

• Rationalisering: Här bortförklarar individen sina problem genom att skylla på 
andra saker. Bortförklaringen förminskar individens egen del i misslyckandet. 

• Identifikation: Trots att individen känner rädsla spelar denne en roll för att 
inte avvika från det normala.  

• Reaktionsbildning: De känslor som individen visar upp är motsatsen till vad 
hon verkligen känner.  

• Intellektualisering: Individen tar till förnuftiga resonemang i stället för att 
visa sina verkliga känslor. Tanke och känsla hålls skilda åt (Maltén 1998). 

Vidare menar Maltén att kunskapen om dessa försvarsmekanismer är ovärderlig för 
att tidigt kunna förebygga en konfliktsituation.  
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2.5 Synen på konflikter 
Människor i allmänhet har en tendens att undvika konflikter, det är många gånger 
lättare och mest bekvämt att sopa problemen under mattan, anser Maltén (1998). 
Man slätar över problemet utan att bearbeta grundorsakerna, vilket beror på att man 
upplever konflikter som personliga misslyckanden. Många är konflikträdda vilket 
visar sig genom att de upplever konflikter som något negativt och vill därför undvika 
dem. Denna syn leder inte till någon utveckling. Det finns också människor som ser 
konflikter som något naturligt eftersom det är en del av vår egen utvecklingsprocess 
och därför är det viktigt att vi lär oss leva med dem fortsätter Maltén (1998). Det 
finns ett tredje sätt att se på konflikter och det är den vitaliserande, interaktiva synen. 
Utifrån denna synpunkt ser man konflikter som något positivt och konstruktivt till 
sin natur, helt enkelt något som utvecklar och skapar förändring. Många ser på 
konflikter som något som tar energi och kraft från de inblandade menar Wahlström 
(1996). Konflikter är oftast plågsamma för de inblandade, men de kan leda till att alla 
parter utvecklas och mognar genom processen fortsätter Wahlström. 
 
Både Ekstam (2000) och Stensaasen & Sletta (1997) menar att konflikter är omöjliga 
att undvika i mänskliga relationer. Författarna är även överrens om att en konstruktiv 
hantering av konflikter skapar en grund för utveckling av människors relationer. Det 
är positivt att olika åsikter och värderingar möter varandra. Det skapar enligt Ekstam 
förutsättningar för dynamik och framåtskridande. De inblandade kan få en större 
förståelse för mänskligt beteende. Att som lärare ha ett öppet förhållande till 
konflikter menar Stensaasen & Sletta ger möjlighet att ta till sig erfarenheter som är 
viktiga då de utvecklar inlärningsmiljön och relationerna i klassrummet. Vidare 
menar Ekstam att konflikter kan delas in i konstruktiva och destruktiva. Från början 
är en konflikt varken eller, utan den blir vad parterna gör av den. En konstruktiv 
konflikt råder enligt Ekstam då parterna lyckas skilja på sak och person. 
 
Lind (2001) menar att det är vanligt att många erkänner att de är rädda inför att 
hantera konflikter. Rädsla måste övervinnas, annars riskerar små konflikter att 
utvecklas till stora som är än mer svårlösta. Konflikter är ofta ett tecken på att det 
finns behov av att ändra agerandet och rädslan kan vara ett sätt att ändra 
handlingssättet. Lind menar att man bör se an konflikter med spänning inte oro eller 
obehag. Det behövs kreativitet, fantasi och att man vågar prova nya saker för att lösa 
konflikter. Lind anser också att konflikthantering har blivit allt viktigare eftersom det 
blivit allt mer vanligt förekommande med konflikter. 

 
 

2.5.1 Uttrycket social kompetens 
Enligt Åhs (1998) är det egenskaper som osjälviskhet, empati och omtanke, samt att 
alltid göra goda handlingar som definierar uttrycket social kompetens. Därför måste 
läroplanen lägga tyngdpunkten på att sätta människors grundläggande behov i fokus. 
Läroplanen skall inte enbart se till att våra elever bär med sig kunskaper utan den 
måste även tillgodogöra våra grundläggande psykiska behov. Trots yttre svårigheter i 
livets olika skeenden måste man kunna finna livet värt att leva. (Åhs, 1998). Ogden 
(2003) definierar begreppet social kompetens så här: 
 

”Social kompetens är relativt stabila kännetecken i form av kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt, som gör det möjligt att etablera och 
vidmakthålla sociala relationer.” (Ogden, 2003, s. 223).  
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Ogden menar att det krävs en realistisk bild av sin egen sociala kompetens, för att 
uppnå en social acceptans eller nära och personliga vänskapsförhållanden. Social 
kompetens förklaras som ”livsfärdigheter” vilka möjliggör anpassning i olika miljöer 
och sammanhang. Social kompetens ökar livskvaliteten eftersom den utgör grunden 
för goda relationer men den påverkar också hur man uppfattar sig själv. Ogden 
menar att social kompetensutveckling borde införas på skolschemat, eftersom det är i 
skolan det ställs höga krav på att eleverna fungerar socialt och skolan utgör 
föräldrarnas viktigaste stöd i fostran utav barnen till socialt fungerande och 
ansvarstagande individer. Ogden efterlyser en läroplan i social kompetens, precis 
som det finns i andra skolämnen. Avsaknaden av en plan för den sociala 
färdighetsträningen i skolan leder till att det inte heller finns en systematisk översikt 
över sociala lärandemål för olika åldrar. Det krävs att alla lärare har ett eget intresse 
för att social kompetens ska läras ut i dagens skola. Detta har lett till att 
undervisningen i social kompetens blir osystematiskt och beror mycket på den 
enskilde individens förutsättningar och motivation. Vilket i sin tur leder till ett alltför 
varierande resultat. Skolan är en utmärkt arena för arbetet med att förbättra barns 
sociala kompetens eftersom det finns kunnig personal och att alla barn passerar 
igenom skolan. Det finns enligt Ogden ett starkt samband mellan social och 
studiemässig kompetens, där den sociala kompetensen är en förutsättning för att all 
annan undervisning ska lyckas. Socialt lärande sker oavsett om man valt att lägga 
fokus på det eller inte. Därför är Ogdens rekommendation att man ägnar sig åt 
strukturerad social färdighetsträning under samtliga skolår som integreras i skolans 
övriga undervisning.  
 
 

2.6  Modeller för hantering av konflikter 
En konflikt kan rensa luften men även förvärra problemet. Därför är det viktigt enligt 
Maltén (1998) att man lyckas med att gå till botten med konflikten och att man lyckas 
skilja på sak och person. Det kan vara lättare sagt än gjort, speciellt i upphetsade 
situationer och i frågor som starkt engagerar båda parter. Om konflikten trappas upp 
och sakargumenten tryter, finns det risk att man går till personangrepp. Att försöka 
lösa konflikter är en stor och svår uppgift. Därför talar vi hellre om att hantera 
konflikter, något som är lättare att lära sig. Innan en konflikt kan lösas eller hanteras, 
så måste konflikten analyseras (Maltén 1998). ”Att moralisera över andras känslor är 
fullkomligt meningslöst, och ofta kränkande. ”Så ska du inte känna!”  ”Känn inte på 
det viset!”  ”Vi menar måhända väl, men det vi faktiskt gör är att vi underkänner en 
annan människas känslor” (Wahlström, 1996, s.41). Nilsson & Waldemarson (2000) 
menar att om man hamnar i konflikt, är det inte någon bra strategi att försöka 
övertyga motparten om att man själv har rätt. Effekten blir att, ju mer man satsar på 
sina egna argument, desto mer stärks motpartens egen uppfattning. Detta kallar 
Nilsson & Waldemarson (2005) för psykologisk reaktans dvs. att vi slår fast vår frihet 
att tycka som vi vill, när vi upplever att denna frihet hotas.  
 
I direkta konfrontationer är lärarens kroppsspråk lika viktigt som det verbala. Risken 
är att man blir alltför ordrik när man som lärare blir upprörd, trots att kortfattade 
tillsägelser är mer effektiva. Man får helst inte låta sig provoceras så att man tappar 
kontrollen. Det är mycket bättre med direkta och konsekventa reaktioner på en låg 
konfliktnivå. Det primära är att få eleven att förstå att det inte finns något att vinna 
på en konfrontation. Målet är att lära eleven andra sätt att uttrycka sin vrede istället 
för att provocera läraren och detta uppnås genom att läraren är en god förebild för 
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problemlösande beteende i kritiska situationer. Läraren bör undvika upptrappning 
genom att reagera under kontroll och ställa sig neutral till konflikten, utan att höja 
rösten eller att bli arg. Påminn eleven om de regler man har eller kräv alternativt 
beteende: ”Gå tillbaka till din plats och fortsätt arbeta!” Läraren bör nöja sig med att 
samarbete delvis lyckats, t ex att eleven går tillbaka till sin plats, samtidigt som 
hon/han kommer med någon oförskämd kommentar till läraren.  Med detta bör 
läraren fortsätta vara nöjd för det är viktigt att läraren skiljer på att acceptera och att 
tycka om. Alltså det som är helt oacceptabelt för läraren stoppas omedelbart. (Ogden, 
2003).  
 
 

2.6.1 Strategier inför konflikthantering 
Maltén (1998) tar upp fyra strategier för konflikthantering. Tre av dessa strategier 
har begränsad effekt, men är mycket vanliga i samband med konflikthantering. Med 
en defensiv strategi att man inte löser problemet utan försöker dölja det eller ignorera 
det. Problemen ligger kvar obearbetade och man förhindrar kollektiv samverkan. Den 
defensiva strategin blir istället destruktiv eftersom båda parter förlorar på den. I 
makt- och tvångsstrategier att parterna är beroende av varandra och provar 
varandras styrka genom att sätta den andres svaga sidor under press. Till slut ger 
någon upp och man får en vinnare och en förlorare som förtränger sin ilska och 
börjar tillämpa passivt motstånd, t.ex. trots. Denna strategi är destruktiv och leder till 
en negativ spiral, med en vinnare och en förlorare som ruvar på hämnd. Den tredje 
strategin kallar Maltén ”rituella strategier”. Den syftar till att lätta på spänningen i en 
konfliktsituation. Här ser man till att avdramatisera själva konflikten genom att rikta 
uppmärksamheten på ordningsfrågor. Riterna tillför ingenting i sak, men kan förena 
och försona, skapa trygghet och säkerhet, samt minska den ångest som 
problemsituationen skapat. Den bästa strategin är enligt Maltén samverkanstrategin. 
Denna strategi innehåller moment som problemlösande samtal, förhandlingar och 
medling. Strategin är konstruktiv eftersom den erbjuder alla att känna sig engagerade 
och båda parter har något att vinna. Man erkänner konflikten och kartlägger 
problemen. Man möts i en öppen diskussion där parterna tvingas samverka (Maltén 
1998).  
 
Enligt Wahlström (1996) måste konflikthanteraren, för att förstå varför personer 
reagerar som de gör när en konflikt uppstår, först ta reda på vilken roll känslorna har 
spelat för personen i fråga. Oftast fastnar individerna i konflikten och undrar vad det 
var som hände, istället för att se till de bakomliggande orsakerna. Att 
uppmärksamma känslorna är viktigt eftersom det trots allt är känslorna som styr 
över hur vi handlar i olika situationer. Om vi lär oss prata om känslor och ta upp dem 
på ett tidigt stadium så underlättar det för konfliktlösningen. Wahlström anser att de 
färdigheter vi behöver träna för att bli bättre på att kommunicera med andra är för 
det första att man måste inse att alla andra inte är som man själv. För det andra så 
måste man dels ha tillgång till sina egna känslor dels kunna förstå andras känslor. 
Sedan behöver man bli medveten om kroppsspråkets betydelse, man behöver även 
lära sig både att tala så att andra förstår och att lyssna så att man förstår andra, 
Avslutningsvis gäller det, enligt Wahlström, även att kunna skilja på person och 
problem. 
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2.6.2 Medling 
Medling är enligt Wahlström den process då en tredje part ingriper i konflikten. 
Medlarens uppgift blir att guida de inblandade till en lösning som ska vara 
formulerad, vald och överenskommen av de inblandade parterna tillsammans. Att 
vara en aktiv lyssnare blir medlarens viktigaste uppgift, fortsätter Wahlström. Lind 
(2001) menar att medling är när personer från båda sidor i en konflikt bjuder in en 
tredje part för att den ska kunna underlätta och hjälpa parterna att komma överrens. 
Medlaren utgör endast en hjälp när parterna i konflikt ska samtala med varandra. 
Medling kräver att man tar reda på vad som hänt och hur de olika parterna känt inför 
det.  Vidare menar Lind att det är viktiga att inte skuldbelägga varandra och att alla 
ska vara delaktiga vid medling. För att lösa konflikter måste man även, enligt Maltén 
(1998), närma sig problemet öppet, förutsättningslöst och med aktivt lyssnade så att 
oförenligheter inte består och resulterar i en svårhanterlig konflikt. 
Medlingsprocessen handlar, enligt Wahlström, om att lära eleverna att skilja på 
person och problem samt att ge ramar för de inblandade som hjälper dem att själva 
hitta en lösning. 
 
 

 Det gäller att se konflikterna som en naturlig del av livet och att vårt 
människovärde genom dem inte står på spel. Konflikterna uttrycker att vi 
verkligen kan komplettera varandra som människor i arbets- och vardagsliv, 
och vår energi kan komma till mycket bättre användning än att kanaliseras i 
oro och ångest (Wahlström, 1996, s.14).  

 

 

2.6.3 Involveringspedagogik 
Åhs (1998) använder sig av ”involveringspedagogik”. Han beskriver metoden som ett 
arbetssätt med barnen i grupp där man använder gruppens samlade positiva 
gemensamma kraft till att stärka den enskilde individen och samtidigt skapa en 
positiv atmosfär i gruppen. Detta är ett arbetssätt som hjälper lärare i det praktiska 
pedagogiska arbetet med hur de skall kunna svara upp mot elevers grundläggande 
psykiska behov. Metoden, menar författaren, koncentrerar sig i första hand på den 
känslomässiga och sociala utvecklingen. Genom kommunikation kan människan få 
känna att hon får sina grundläggande behov tillgodosedda, likväl som genom 
självupplevelse och samhörighet, samt genom att få utbyta tankar och åsikter. En av 
grundbultarna i arbetssättet är involvering som är synonymt med ”att utveckla nära 
relationer med andra”. Det gäller att hitta former för gruppen att våga öppna sig för 
varandra och att stimulera deras förmåga att lyssna på varandra i en positiv anda. 
Detta är något läraren måste arbeta aktivt och kontinuerligt med. 
 
Involveringspedagogik kan ses som ett förebyggande arbete, där man enligt Åhs 
(1998) kan ha olika typer av samtal beroende på målet. Man kan ha öppna samtal för 
att få ett fritt och spontant utbyte i elevgruppen. En annan samtalsform är 
utvärderingssamtalet där man i gruppen reflekterar över gemensamma aktiviteter. 
Normsamtal används för att utveckla personliga kvaliteter eller för att komma fram 
till gemensamma normer och regler. Den fjärde samtalsformen är problem- och 
konflikthantering där läraren använder en viss strategi för att hitta en hållbar lösning 
av det aktuella sociala problemet. Oavsett samtalsform skall deltagarna enligt Åhs 
följa de tre grundreglerna: 

1. försöka lyssna aktivt på varandra med ett positivt intresse. 
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2. avstå från personlig kritik. 
3. begära ordet när man vill tala.  

 
 Åhs (1998) menar att vi är allt för benägna att lägga skulden på någon eller några i 
olika konfliktsituationer istället för att se konflikterna som en brist på i första hand 
samhörighet och självkänsla. Detta är nära sammankopplat med förmågan av 
ansvarstagande då det är av största vikt att varje medlem i en grupp är medvetna om 
att han/hon har ansvar för vad som händer i gruppen. Alla problem är gemensamma 
(självklart finns det undantag t.ex. vissa typer av störande beteenden). Beroende på 
situation och på hur långt gruppen har kommit i involveringspedagogikens tänkande 
kan man enligt Åhs (1998) använda sig av två olika tillvägagångssätt nämligen 
problemlösande möten och situationssamtal. 
 
 

2.6.4 Problemlösande möten 
En förutsättning för att dessa möten skall bli givande enligt Åhs (1998) är, att barnen 
har tillgodogjort sig involveringspedagogikens synsätt och att de har ett positivt 
förhållningssätt i samband med konflikter. Under själva mötet ska den vuxne 
mötesledaren se till att involvera alla deltagare i en anda av icke-dömande och icke-
skuldbeläggande. Vidare menar Åhs att man söker enbart fakta genom att föra in 
frågandet på detaljer. Man ska använda sig av frågor som börjar med Vad? Var? 
Hur? När? Vem? För mötesledaren är det viktigt att visa intresse utan att anklaga då 
detta ökar chanserna till att få deltagarna att öppna sig enligt författaren. 
Sedan gäller det att värdera det beteende som åsyftas. Detta skall främst göras av de 
inblandade, men därefter kan även andra i gruppen få komma med synpunkter. Det 
är viktigt i det här skedet att kommunikationen är rak. Mötesdeltagarna skall kunna 
vara ärliga mot varandra om vad de tycker och tänker om det aktuella problemet. 
Nästa steg är att planlägga för ett nytt beteende. Avgörande är att det är de 
inblandade deltagarna som lägger fram. Det är viktigt att alla mötesdeltagare tar ett 
personligt ställningstagande. Det är viktigt att de förbinder sig att försöka leva upp 
till den plan man arbetat fram, skriftligt eller muntligt. 
Lösningen måste vara förankrad i barnens tänkande för att kunna lyckas. Den 
utarbetade planen skall ha ”hållplatser” för utvärdering (Åhs, 1998). 
 
 

2.6.5 Situationssamtal 
Enligt Åhs (1998) är denna typ av samtalsupplägg att föredra i lägen där konflikter 
behöver klaras upp direkt och utan hela klassens inblandning. Han menar att 
upplägget också bör användas om individerna inte har tagit till sig 
involveringspedagogikens metodik. Det är bara de direkt inblandade i t.ex. bråket 
som deltar i situationssamtalet. Involvering är det grundläggande vid ett sådant här 
samtal som skall hållas åtminstone samma dag som den inträffade konflikten. Den 
vuxne skall visa ett genuint positivt intresse att vilja hjälpa fortsätter han. Steg två är 
att ta reda på vad som har hänt. Var och en av de inblandade utfrågas och får en 
chans att berätta sin version. Enligt författaren skall den vuxne inte använda sig av 
frågan ”varför”, utan bara intressera sig för beteenden. I frågan varför ligger ett 
dömande och det kan leda till att den utfrågade låser sig och inte vill samarbeta mer. 
Därefter får individerna värdera det som har hänt. Utifrån detta går man vidare med 
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att utarbeta en plan, som ska vara lätt att leva upp till, som eleverna, var och en, tar 
ställning och förbinder sig till. De inblandade inleder på så sätt ett ”samarbete” som 
kommer att verka positivt på deras involvering med varandra. Samtalet skall alltid 
avslutas med att göra upp en tid för uppföljning. Även om det skulle vara så att någon 
av de inblandade inte vill erkänna att denne har någon del i det inträffade, så gör man 
ingen stor sak av det, eftersom den uppgjorda planen gäller framtiden och inte 
nuläget. (Åhs, 1998) 
 
 

2.7  Förebyggande av konflikter 
Wahlström (1996) anser att skolan medvetet skall träna på konfliktlösning för att 
elever behöver vägledning för att utveckla en god social kompetens. För att undvika 
konflikter i största möjliga mån är det viktigt att pedagogen kan variera sig i sin 
undervisning efter gruppens behov. Läraren måste kunna läsa av hur klassen 
fungerar innan undervisningen påbörjas, menar Nilsson & Waldemarson (2005) 
(1998). Trygghet är a och o för hur barnen ska orka med skolan och känna att de hör 
hemma där. Maltén (1998) menar att genom att arbeta med klassens gruppklimat och 
öppenhet eller med upplevelser och känslor kring samspelet i klassrummet och på 
skolgården kan många konflikter undvikas. Vidare menar Maltén att det är viktigt att 
det finns genomtänkta system för raster, skolmåltider och andra aktiviteter, allt för 
att eleverna ska känna sig trygga och lugna i skolan. Att etablera arbetsgrupper för 
antimobbing och låta varje klass använda sig av kamratstödjare är också mycket 
viktigt, enligt Maltén. 
  
Det effektivaste sättet att förebygga konflikter, menar Ogden (2003), är att läraren 
handlar efter principen om lägsta effektiva ingripande nivå. Förklaringen är att 
klassrummet inte är en bra plats att lösa konflikter, eftersom att i en konflikt är det 
oftast några få elever inblandade, vilket leder till att resterande del av klassen blir 
störd. Målet för lägsta effektiva ingripandenivå blir att få klassen att kunna fortsätta 
arbeta med minsta möjliga störning. Läraren kan antingen vänta med att ta upp 
problemet efter lektionens slut och därefter talar med de inblandade. Ett annat 
alternativ är att ta med sig de inblandade ut ur klassrummet då de andra arbetar på 
egen hand eller då någon annan kan ta över. I vissa fall kan läraren även ta upp 
problemet med hela klassen om hon/han bedömer att problemet rör större delen av 
klassen eller vill ha allas synpunkter (Ogden, 2003). 
 
I motsats till detta står konfrontationstekniken, där läraren sätter hårt mot hårt från 
första början. Läraren är trevlig mot dem trevliga, men inget annat beteende 
accepteras utan kraftiga reaktioner. Problemet med denna metod är att läraren hela 
tiden ser förhållandet mellan lärare och elever som en maktkamp, med bara en möjlig 
segrare. All form av tillmötesgående från lärarens sida ses som ett svaghetstecken ur 
elevernas perspektiv. Ogden menar att konfrontationstekniken inte har något stöd i 
någon forskning. Med denna teknik börjar man i fel ände, vilket gör att det blir svårt 
att skapa en positiv lärandemiljö och utveckla positiva relationer. Läraren 
överreagerar allt för lätt, detta leder till att det skapas negativa attityder till läraren 
och i förlängningen till ämnet som läraren undervisar. (Ogden, 2003) 
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2.8 Sammanfattning 
Lärarens roll har förändrats menar Kernell (2002), Maltén (2003) och Orlenius 
(2001). Ttidigare skulle läraren bara överföra kunskap till elever men idag är 
lärarrollen mer komplex. Läraren måste idag bygga relationer till elever för att kunna 
visa omsorg om elever och samtidigt kunna fostra elever.  
 
Lpo-94, skollag och Skolverkets skrifter är mycket tydliga med att det är skolan och 
lärares ansvar att uppmärksamma och hantera konflikter.  
 
Lärare behöver skapa en större förståelse för olikheter. Med en större acceptans hos 
elever för andra människor olikheter leder till mindre konflikter. 
 
Konflikt har en negativ klang, men om man väljer att se konflikter som naturligt i 
mänskliga relationer vilket är om de hanteras på rätt sätt är utvecklande för 
individen. Den sociala kompetensen ökar.  
 
Maltén (1998), Wahlström (1996) och Åhs (1998) presenterar intressanta modeller 
för att hantera konflikter. Gemensamt för modellerna och strategierna är att det 
handlar om att lära elever att samtala och lyssna på varandra. 
 
 

3. METOD 
Här följer en redogörelse för vilken metod som använts under denna undersökning. 
 

3.1 Metodval 
Denna undersökning har genomförts i småskalig form. För att kunna besvara 
forskningsfrågorna genomfördes kvalitativa intervjuer med sex stycken nu aktiva 
lärare på en och samma skola. Målet med intervjuerna var att få en bild av hur lärare 
arbetar med att förebygga och hantera konflikter samt hur de ser på sin egen 
kompetens i detta område. Kvalitativa intervjuer såg jag som ett lämpligt sätt att få 
information utifrån mina frågeställningar därför att respondenterna får en möjlighet 
att uttrycka sina tankar, upplevelser och åsikter med egna ord under en 
samtalsliknade intervju, enligt Denscombe (2000).  
 
 

3.2 Datainsamling 
Respondenterna kontaktades personligen, för att ge mig en möjlighet till att förklara 
syftet med undersökningen. I samband med detta delades ett missivbrev (bilaga 1) ut 
tillsammans med en intervjuguide (bilaga 2). 
 
I enlighet med Denscombes (2000) teori genomfördes sex stycken semistrukturerade 
intervjuer med lärare från olika arbetslag på en och samma skola. Platsen där 
intervjuerna genomfördes var på respondenternas skola i ett speciellt samtalsrum, 
där man kunde vara helt ostörd, vilket är viktigt enligt Denscombe. Intervjuerna 
varade mellan 45-60 minuter och genomfördes under perioden september till 
november. Skolan är en år 7-9 skola med ca 50 anställda pedagoger uppdelade på tre 
enheter och åtta arbetslag. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide. 
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3.3 Urval 
Urvalet av respondenter genomfördes strategiskt utifrån kön, ålder och 
arbetslagstillhörighet, Allt detta för att få en så stor spridning i underlaget som 
möjligt. Ett strategiskt urval görs enligt Stensmo (2002) genom att man vet något om 
respondenterna som man väljer. 
 
De sex respondenterna är i åldern 34-63 år. Alla är lärare med olika inriktning och 
ämneskombinationer i sin utbildning. Två har även arbetat som skolledare under en 
kortare period. Antalet yrkesverksamma år hos respondenterna varierar från 6-35 år.  
 
Under rubriken resultat kommer respondenterna att presenteras som lärare 1, 2, 3 o 
sv. Av integritetsskäl kan dock inte mer detaljer kring respondenterna presenteras 
utan att avslöja respondenternas identitet.  
 
 

3.4 Generaliserbarhet 
Eftersom denna kvalitativa studie genomförs i liten skala med få respondenter 
begränsas generaliseringsmöjligheterna kring deras svar. Detta betyder alltså att man 
endast kan uttala sig om hur det är i de exempel man studerat och att det helt enkelt 
är mycket svårt att göra några generaliseringar (Stensmo, 2002). Men genom dessa 
exempel kan man ändå få en inblick i hur man i skolan kan arbeta med att förebygga 
och hantera konflikter vilket är intressant för denna undersökning och för min egen 
utveckling i läraryrket.   
 
 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Denna undersökning har följt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 
HSFR´s etiska forskningsregler (2006). Dessa forskningsregler utgörs av följande 
fyra huvudkrav nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Med ett missivbrev som delades ut till alla respondenter, där de informerades om 
syftet med undersökningen samt att deras medverkan ska vara frivillig och att de inte 
behöver fullfölja sitt deltagande, uppfylldes informationskravet. Med de utvalda 
respondenternas muntliga samtycke till att deltaga i undersökningen uppfylldes även 
samtyckeskravet. Före varje intervju informerades respondenterna om att alla 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt enlighet med konfidentialitetskravet. 
Detta innebär att de inspelningar som genomförts endast kommer att användas av 
informanten under denna undersökning. Respondenterna försäkrades full 
anonymitet, vilket innebär reducerande av all information som kan avslöja 
respondenternas eller skolans identitet. Respondenterna informerades även om 
nyttjandekravet vilket innebär att materialet endast kommer att användas till detta 
examensarbete.  
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3.6 Validitet och reliabilitet 
Syftet med intervjuerna var att få en inblick i hur lärare arbetar med att förebygga 
och hantera konflikter samt få deras egna reflektioner kring dessa områden. Utifrån 
detta bör man kunna anse att det som undersöktes var det som avsetts, dvs. att 
validiteten är stor enligt Denscombe (2000). Men svaren blir subjektiva utifrån 
respondenternas föreställningar och det göra att man måste komma ihåg att 
verkligheten inte alltid ter sig så som respondenten uttrycker den, detta kallar 
Denscombe för intervjuareffekten.  
 
Denscombe (2000) uttrycker att forskarens identitet, värderingar och övertygelser 
färgar analysprocessen. Vad är som är sanning och verklighet är alltid i betraktarens 
ögon, dvs. en tolkningsfråga. Utifrån detta har jag svårt att se att resultatet från en 
likadan undersökning gjord av någon annan skulle kunna bli exakt likadan. Inom 
kvalitativ forskning menar Denscombe att man inte kan eftersträva fullständig 
tillförlitlighet (reliabilitet). Undersökningen bör ses som tillförlitlig, då den 
begränsats till en verksamhet och resultatet ger en inblick i hur man arbetar just där. 
Men däremot kan man inte utifrån resultatet i denna undersökning göra några större 
tolkningar av hur det är på skolor i allmänhet. 
 
 

3.7 Databearbetningsmetod 
För kunna få flyt i samtalen under intervjuerna spelades de in, men anteckningar 
fördes ändå, ifall bandspelaren inte skulle fungera. Allt inspelat material har lyssnats 
igenom men endast de delar av intervjuerna som befunnits intressanta utifrån 
forskningsfrågorna är transkriberade. Varje intervju finns sammanfattad i skriftlig 
form där både inspelat material och anteckningar använts som grund för tolkningen. 
Därefter sorterades intervjusvaren in i en matris, för att kunna göra en så bra analys 
som möjligt. 
 
 

4 RESULTAT 
Resultatet bygger på vad respondenterna har svarat under intervjuerna. Resultatet 
har sorterats in under fem rubriker. Jag har valt ut temarubrikerna efter vad som 
framkom mest intressant under litteraturstudierna. Varje tema innehåller citat från 
respondenterna. Citaten har jag valt ut utifrån vad jag upplevde som speciellt 
intressant för min undersöknings syfte och forskningsfrågor.  
 
 

4.1 Den förändrade lärarrollen och synen på konflikter 
Under intervjuerna framkom det att de kompetenser en lärare behöver idag, förutom 
ämneskompetens, är att vara lyhörd, stresstålig, tydlig, samarbetsvillig samt kunna 
genomföra samtal. En av respondenterna uttryckte sig enligt följande: 
 

”Förutom ämneskompetens, är det otroligt mycket. Det gäller att ha en lugn 
utstrålning och ett tydligt kroppsspråk. Idag måste man lära känna eleverna, 
eftersom elever idag har ett helt annat liv med helt andra värderingar jämfört 
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med tidigare. Det gäller att som lärare skapa ett samförstånd mellan lärare 
och elev.” (Intervju 4) 

 

På frågan om de hade upplevt någon förändring av lärarrollen stämde alla in unisont. 
De var alla eniga om att stora förändringar har skett. Även de lärare som inte arbetat 
en längre tid menade att de upplevt en förändring. Antingen i förhållande till deras 
upplevelser från sin egen skoltid eller utifrån de förväntningar de hade på lärarrollen 
som nyutbildade. 
 
En av respondenterna menar att förändringen varit stor men också att den varit till 
det positiva t.ex. att man gått från att se eleverna som en grupp till att se dem som 
individer. Bägge citaten här under vittnar om att lärare idag samarbetar mycket mera 
med varandra. Även sättet att se varje elev som en individ är en stor förändring. 

 

”Jo, från ämneslärarsystemet där ämnet var i centrum till att arbeta i lag där 
elevens utveckling är i centrum. I ämneslärarsystemet höll jag en kurs som 
alla elever oavsett svårigheter skulle följa idag har man lika många kurser 
som elever. Jag tycker det är mycket roligare idag när man arbetar i lag.” 
(Intervju 2) 

”Idag arbetar vi mer i lag, vilket ställer högre krav på samarbete. Det innebär 
både mer och mindre arbete. Jag kan hjälpa till att förbättra en kollegas 
situation genom att lyssna och ställa frågor och vice versa. Lärarrollen har 
blivit mer komplext, innehållet har blivit mycket bredare vilket lett till att 
man idag har flera roller.” (Intervju 3) 

En annan av respondenterna betonar förändringen av lärarrollen enligt följande: 
 

”Ja! Vilken förändring! För var man en auktoritet, man röt till och beordrade. 
Det fungerar inte alls idag. Idag måste man lyssna vara empatisk och kunna 
förhandla.”  (Intervju 4) 

 
Enligt respondenterna tar konflikter och hanteringen av dessa upp mer och mer av 
deras tid. Framförallt gäller detta när man arbetar med årskurs sju. Även den sociala 
arbetsbördan ökar år från år menar alla respondenter. 
 

”Jag upplever att det läggs mer ansvar på mig som lärare när det handlar om 
den sociala delen. Verksamheten bygger mer på uppfostran än undervisning 
jämfört med tidigare år. Det känns som att tyngdpunkten kring den sociala 
delen blir större för varje ny kull. Det upplevs som att föräldrarnas ansvar 
och tid för sina barn blir mindre. Allt fler föräldrar visar tyvärr mindre 
intresse för sina/sitt barns skolgång.” (Intervju 1) 

 ”Jag tycker mig se att det krävs mer av konflikthantering nuförtiden. Under 
de här åren som jag arbetat som lärare tycker jag att yrket förändrats. 
Eleverna har inte samma respekt för oss vuxna längre, tyvärr.” (Intervju 6) 

 

De anser dock att det är nödvändigt och viktigt att vara en god förebild för eleverna. 
En av respondenterna menar att man måste våga vara vuxen som lärare eftersom 
eleverna behöver all fostran de kan få från alla vuxna de kommer i kontakt med i 
samhället.  
 

”Jag hade inte alls någon bild av att konflikthantering var en så stor del av 
lärarjobbet innan jag började arbeta som lärare.” (Intervju 5) 
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”Jag tycker att det blivit mer och mer konflikter att lösa, Detta ställer stora 
krav på mig som lärare att hela tiden tvingats hitta nya vägar och försöka 
utveckla hur man kan lösa konflikter för att skapa arbetsro i klassrummet.” 
(Intervju 2)  

 
Två av sex respondenter uttrycker, utan att svara på en direkt fråga, att man även kan 
se konflikter som någonting positivt. Det är en möjlighet för eleverna att utvecklas 
genom att lära sig att lösa konflikter.  
 

”Att lära sig hantera och lösa konflikter är en mycket viktig social kompetens 
för elever.” (Intervju 5) 

”Det handlar mer och mer om att träna social kompetens” (Intervju 3) 

 

Alla respondenter nämner begreppet social kompetens som en mycket ofta 
förekommande och viktig faktor i skolan. De menar alla att läraren måste få eleverna 
att fungera tillsammans i klassrummet för att någon form av undervisning skall 
kunna bedrivas. 
 
Flera av respondenterna betonar vikten av att lära eleverna att kunna prata om sina 
känslor och låta dem beskriva för varandra hur de känner för att nå en större 
förståelse för varandras agerande. Just vikten av att ge eleverna en större acceptans 
för varandra och varandras värderingar kom fram även vid intervjuerna med de 
respondenterna.  
 

”Att få eleverna att tycka lika är inte målet utan att få dem att acceptera 
andras olikheter och åsikter.” (Intervju 2) 

”Just nu har jag en fantastisk klass, där det inte förekommer många 
konflikter. Det som kännetecknar denna klass är att det råder en stor 
acceptans för olikheter. Man får vara den man är och accepteras ändå. Det är 
fantastisk men fråga mig inte hur vi kommit dit.” (Intervju 5) 

 
 

4.2 Den lokala arbetssituationen 
Alla respondenter upplever att det är en god stämning på skolan både för lärare och 
för elever.  En av respondenterna som arbetat vid andra skolor i andra kommuner 
menar att det är mycket bättre här. Om anledningen till detta är en annan typ av 
elevunderlag jämfört med storstads kommuner eller om det är personalens 
kontinuerliga arbete som lett fram till denna stämning eller kanske en kombination 
av dessa två vågar respondenten inte säga. Alla respondenter är inte överens om att 
det finns en gemensam grundsyn inför konflikthantering på skolan men däremot 
finns den i de arbetslag där de ingår.  
 

”Arbetslagen har olika metoder att lösa konflikter på.” (Intervju 1) 

Det framkommer att man tidigare under en period arbetat ihop en samsyn för 
personalen utifrån värdegrunden men att det nu har gått några år och 
personalstyrkan har förändrats. 
Här märks en skillnad mellan de som arbetat länge på skolan jämfört med dem som 
arbetat en kortare tid. De som har arbetat länge menar man att man har en 
gemensam syn på värdegrunden medan de som bara arbetat en kortare tid inte alls 
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.3 Hantering av konflikter 

om uttryckte en otrygghet i att gå in och hantera 
 

ag känner mig säker. Det är inte alltid man hinner tänka när de dyker upp 

äkerhet och vara 

g i mitt tillvägagångssätt, men ibland händer det 

har samma bild. De upplever att det inte finns någon gemensam syn på 
värdegrunden. Den finns inom de flesta arbetslag men det skiljer mycket mellan 
lagen. 
 
Alla respondenterna är medvetna om att det finns en lokal likabehandlingsplan på 
skolan. Men uppfattningarna kring vilken roll den spelar skiljer sig. De respondenter 
som ingår i likabehandlingsgruppen är betydligt mer insatta i likabehandlingsplanen 
medan de som inte ingår där inte ser någon större vits med detta dokument. En av 
respondenterna menar att ledningen måste gå igenom likabehandlingsplanen 
noggrant med hela personalen, för att få en bättre gemensam grundsyn på vad som 
bedöms vara viktigt i skolan. Flera av respondenterna är kritiska gentemot 
ledningens roll i denna fråga. 
 

”Ingenting från ledningens sida. Det är upp till varje arbetslag hur det väljer 
att bemöta konflikter.” (Intervju 2) 

 
”Vad jag anser är de alldeles för lite engagerade. Jag tycker det saknas en 
tydlighet i ledarskapet.” (Intervju 1) 

Någon har också hört att den personal som ingår i likabehandlingsgruppen också 
varit på utbildning. Men utöver detta har man ingen aning om vad som händer i 
konfliktfrågor. Flera av respondenterna saknar en kontinuerlig elevmedverkan i 
frågor kring arbetsmiljö och förebyggande av konflikter. 
Endast en av respondenterna menar att skolans ledning är aktiv och engagerad i 
frågor som rör konflikthantering. Dennes uppfattning är att personalen var och en 
måste ta ett större ansvar för att sätta sig in i t.ex. likabehandlingsplanen utan att 
ledningen måste peka på vad de ska göra. En annan uttrycker att man ibland saknar 
den gamla skolan där man tog ner stökiga elever för en utskällning hos rektorn. 
 

”Det är sällan skolledningen behöver bli inblandade i hanteringen av 
konflikter. Ibland kan man sakna att ha en sista instans att ta med eleven i 
örat till.” (Intervju 2) 

En annan av respondenterna menar att man är så koncentrerad på arbetet med att 
lösa och förebygga konflikter i det egna laget att man inte orkar lyfta blicken för att se 
vad de andra gör. Tre av respondenterna upplever att arbetslaget blivit en egen skola i 
skolan. Vilket kan vara både en fördel för de egna eleverna och lärarna som blir mer 
sammansvetsade men också en nackdel när det gäller övergripande frågor och att det 
kan bli för stora skillnader mellan arbetslagen.  
 

4
Det var ingen av respondenterna s
konflikter, men några ansåg att det underlättade om man kände någon av eleverna. 

 

”J
men det känns inte som något problem.” (Intervju 3) 

”Säker kan man aldrig vara men jag försöker utstråla s
konsekvent.” (Intervju 2) 

”Oftast känner jag mig tryg
att man ställs inför en ny typ av konflikt. Förhoppningsvis blir det en 
utmaning som gör att man växer i sin roll som lärare.” (Intervju 1) 
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Under intervjuerna framkom det att det är stor skillnad på hur man hanterar 
konflikter mellan eleverna beroende på hur väl man känner eleverna, hur väl 
klasserna fungerar och hur man som lärare bedömer storleken på konflikten. Ibland 
menar respondenterna att de tar tag i konflikten på en gång, medan de ibland först 
gör en bedömning av hur allvarlig konflikten är innan man ägnar den tid.  
 

”Ibland avfärdar jag konflikter som jag inte bedömer vara så allvarliga genom 
att säga att det där får ni lösa på fritiden, eller det där får ni lösa på egen 
han.” (Intervju 5) 

Fem av respondenterna anser sig veta sina befogenheter i en konfliktsituation. Men 
en av dem påpekar att man inte hinner tänka efter alla gånger när man ställs inför en 
konflikt.  

 

”Det handlar mer om livserfarenhet i arbetslivet. Mina befogenheter gör att 
jag har ett ansvar när det gäller att ta tag i och lösa konflikter.” (Intervju 3) 

”Beroende på hur situation ser ut agerar jag olika. Är det fullt slagsmål 
funderar jag inte på mina rättigheter utan ser på möjligheter att få isär 
eleverna. Är handgripligheterna över, söker jag upp respektive elev och ber 
om deras version i samtal mellan fyra ögon med var och en.” (Intervju 5) 

 

Enligt respondenterna skapas många konflikter utanför skolan och att det är svårt att 
bedöma vad man ska lägga sig i. Men de som startar i skola börjar oftast på raster i 
skojbråk eller med knuffar som sedan övergår i handgripligheter. Konflikter mellan 
tjejer ter sig annorlunda menar några av respondenterna. De är mer abstrakta och 
ofta svårare at lösa. 
 
Två av respondenterna har lärt sig en teoretisk modell och sedan använt den i 
verkligheten. Den ena har lärt sig involveringspedagogik medan den andra använt sig 
av medling. De tycker att de har haft stor nytta av att kunna dessa modeller. Det har 
gett dem en säkerhet att falla tillbaka på upplever de. 
 

”Absolut, ju fler metoder man behärskar desto bättre blir man.” (Intervju 2) 

Här föll meningarna isär en del. Bland de andra fyra respondenterna som inte har 
lärt sig någon modell, var uppfattningen annan. De har utifrån egna tankar och 
andras kunskaper utvecklat sätt för att lösa konflikter.  
 

”Namn på olika metoder är inte det viktigaste utan det handlar om att hitta 
ett sätt att hantera konflikter som passar bäst för dig”. (Intervju 5) 

” Jag är ofta negativt inställd till metoder och modeller, man kan inte hitta ett 
sätt som passar alla olika fall av konflikter. Utan det gäller att plockar ut de 
delar man tycker passar ett aktuellt fall.” (Intervju 4) 

 
Att konflikthantering tar mycket tid i arbetet som lärare utrycktes av alla 
respondenter. Men två av respondenterna uttryckte att man istället bör se 
konflikthantering som en möjlighet till att utveckla eleverna, inte bara något som stör 
undervisningen. 
 

”Jag kanske är udda, men jag tycker faktiskt att det är kul med konflikter. Det 
är konflikter som gör läraryrket speciellt, där man med små medel kan 
åstadkomma stora förändringar hos elever.” (Intervju 5) 
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4.4 Förebyggande av konflikter 
Här är respondenterna eniga om att en viktig faktor för att förebygga konflikter är att 
skapa ett bra klassrumsklimat. Detta beskriver respondenterna att man når genom 
t.ex. tydliga och gemensamma regler i klassrummet, vardagliga samtal kring 
värdegrunden framförallt i samband med konfliktsituationer, värderingsövningar, 
samt kamratstödjarverksamhet. 
 

”jag ingriper så fort jag uppfattar något som t.ex. att någon säger fel och de 
andra fnissar åt eleven. Då markerar jag genom att tala om att i klassrummet 
skrattar vi inte åt någon och att alla har rätt att säga fel.” (Intervju 3) 

Att alla elever ska känna trygghet är något alla respondenterna nämner under 
intervjuerna. Utan att känna trygghet kan man inte lära sig något i skolan. 
Tryggheten är a och o för att eleverna ska utvecklas. Om inte tryggheten finns är det 
svårt att få barnen koncentrerade på den vanliga undervisningen fortsätter 
respondenterna. 
 

”Denna termin har vi arbetat med att alla ska våga stå och prata inför hela 
klassen för att ingen ska känna obehag” (Intervju 2) 

”... det är mycket viktigt att elever vågar komma till oss lärare om det har 
hänt något.”(Intervju 1) 

”V jobbar mycket med att ha samma regler inom arbetslaget. Oavsett vem 
som håller i lektionen ska eleverna veta vad som gäller. Det anser jag skapar 
trygghet.”  (Intervju 3) 

Att lära sig se mönster i elevers beteende och förstå bakomliggande orsaker och 
mekanismer betonas av alla respondenterna.   
 

”Att förstå att eleven inte orsakar konflikter för att jävlas med mig utan att 
hans beteende bottnar i att han på något sätt känner sig hotad eller rädd” 
(Intervju 5). 

”Det kan vara mycket svårt i stridens hetta att verkligen komma ihåg att det 
inte är mig som person eleverna inte gillar utan det är någon form av 
förträngning eller förskjutning som ligger bakom” (Intervju 3). 

Lärare idag måste ha ett stort tålamod och förståelse för dessa bakomliggande 
faktorer till konflikter menar en respondent. Utifrån sin erfarenhet måste man tidigt 
kunna se rop på hjälp innan det går för långt och konflikter redan har blossat upp 
menar en annan av respondenterna. De är alla eniga om att nyckeln till att förhindra 
konflikter är rätt timing från lärarens sida. Det gäller att ha en känsla för när man 
måste gå in och förhindra att en konflikt utbryter, samtidigt som man måste låta 
elever själva få träna på att lösa meningsdispyter och konflikter, menar flera av 
respondenterna.  

 

”Ibland avfärdar jag konflikter som jag inte bedömer vara så allvarliga genom 
att säga att det där får ni lösa på fritiden, eller det där får ni lösa på egen 
han.” (Intervju 5)  

”Småsaker som dyker upp brukar jag tydligt påpeka att det just nu pågår 
lektion.” (Intervju 4) 

Det gäller att kontrollera klassrummet med små medel menar en av respondenterna. 
Det gäller alltså att inte alltid själv hamna i konfrontation med eleverna som inte 
sköter sig.  
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”Att alltid kunna behålla lugnet samtidigt som man med små medel som en 
blick eller ett tecken framför sitt budskap tydligt brukar vara ett bra knep.” 
(Intervju 3) 

”Man får inte bli arg och skälla på eleverna utan det gäller att bibehålla 
kontrollen” (Intervju 6) 

Istället för att skälla ut elever som inte sköter sig inför hela klassen kan det vara 
bättre att säga stopp och låta lektionen fortsätta, för att sedan be eleven stanna kvar 
efter lektionen. Då kan man mellan fyra ögon konfrontera eleven med dennes 
tillkortakommanden utan att eleven behöver försvara sig inför klasskamraterna 
menar en av respondenterna och du som lärare behöver inte tappa ansikte inför 
resten av klassen. Enligt respondenterna skapas många konflikter utanför skolan och 
det är svårt att bedöma vad man ska lägga sig i.  
 

”Ibland undrar jag verkligen hur långt mitt ansvar som lärare sträcker sig.” 
(Intervju 6) 

Flera av respondenterna frågar sig var gränsen egentligen går. Trots detta har de bra 
kontroll på vad de måste göra för att förebygga och förhindra konflikter. 
 
 

4.5 Utbildningen/fortbildning i konflikthantering 
Ingen av respondenterna sade sig ha fått något om konflikthantering i sin utbildning 
till lärare. Alla ansåg att det borde ingå som en större del i dagens lärarutbildning, 
framförallt att få prova på i praktiken. 
 
Tre av respondenterna har genom fortbildning utifrån eget intresse lärt sig olika 
modeller för att hantera konflikter. De upplever att det har gett dem en större 
säkerhet samt att de kunnat dela med sig av sina kunskaper till kollegorna på skolan. 
En annan av respondenterna menar att det saknats en medveten strategi från 
ledningens sida vad gäller konflikthantering. Det har bara varit enskilda 
punktinsatser. Det framkom även att flera som nyexaminerade hade känt sig ganska 
osäkra inför konflikter men det visade sig att de oroat sig i onödan, för det är oftast 
sunt förnuft och erfarna kollegers hjälp som behövdes för att konflikterna skulle 
lösas. De flesta hade även inställningen att man måste lära sig att hantera konflikter i 
praktiken genom att helt enkelt få pröva sig fram. 

 

 ”Ingen! Men det är inte något jag har saknat, brukar säga att det är sunt 
förnuft som råder för att lösa konflikter.” (Intervju 5) 

”I början var jag orolig att göra fel men nu tar jag tag i saker direkt utan att 
behöva tänka mig för och oroa mig. Övning ger färdighet. Ju mer man har 
tränat desto större chans har man att lösa dem.” (Intervju 2) 

På frågan om hur respondenterna hade fått information kring nya befogenheter för 
lärare i konfliktsituationer, svarade tre att de hade fått informationen via 
skolledningen, två via media och en hade inte hört något alls. En menade att det inte 
förändrade något:  
 

”För mig har det inte varit ett problem tidigare och jag tror inte att 
lagändringen kommer att förändra min klassrumssituation.” (Intervju 6) 

Behovet av kompetensutveckling i konflikthantering varierade mellan 
respondenterna. Två av respondenterna kände att de var i behov av mer kunskaper i 
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ämnet, medan de andra inte kände något större behov utan kände sig säkra i sin roll 
som konflikthanterare.  
 
 

5 ANALYS 
 

5.1 Analys av den förändrade lärarrollen och synen på konflikter 
Den förändrade lärarrollen beskrivs som stor både av respondenterna och i 
litteraturen. Idag handlar det om att kunna mycket mer än bara besitta 
ämneskompetens. Komplexiteten av lärarrollen har ökat markant. Detta ställer 
speciella krav på lärare i mötet med dagens elever. 
 
En positiv förändring av lärarrollen, enligt en av respondenterna, är att man gått från 
att se eleverna som en grupp till att se dem som individer. Detta ses av både Kernell 
(2002) och Säfström (2004) som en nödvändig utveckling av lärarrollen. Att läraren 
ser till varje enskild elev och därifrån bygger en relation utifrån ömsesidig respekt. 
Dock måste läraren kunna hålla både disciplin och omsorg vilket uttrycks i 
barnkonventionen och refereras av Orlenius (2001). Respondenterna menar att de 
fyller en allt mer viktig roll som vuxna förebilder för eleverna. Lindell (2007) menar 
att man i individualiseringens tidevarv inte glömmer att ha ett kollektivt perspektiv.  
  
Allt mer socialt ansvar läggs på skolan och dess personal anser alla respondenterna. 
Som tur är utrycker respondenterna även att de idag har större hjälp av sina kollegor 
genom arbetslagens intåg i skolan. Enligt Andersson & Carlström (2005) är just 
arbetslaget en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten i enlighet med den 
förändrade lärarrollen. Att arbeta i lag leder till både mer och mindre arbete anser en 
av respondenterna. Det ställer större krav på samarbete vilket i det långa loppet även 
leder till att begreppet social kompetens måste tränas hos såväl lärare som elever. 
Ogden (2003) uttrycker vikten av att träna elever i social kompetens för att någon 
form av undervisning ska kunna bedrivas. Detta anser även respondenterna vara av 
största vikt. Ogden menar också att skolan är föräldrarnas viktigaste stöd i 
utvecklingen av den sociala kompetensen. En av respondenterna uttryckte en känsla 
av att ansvaret för denna utveckling mer och mer glider över på lärarna, då allt fler 
föräldrar visar mindre intresse för sina/sitt barns skolgång. 
 
Under intervjuerna betonades nödvändigheten i att få eleverna att utveckla acceptans 
för varandras olikheter och varandras värderingar. Säfström (2004) använder 
annanhet istället för annorlunda, eftersom han anser att ingen kan vara annorlunda 
eftersom vi alla har olikheter. Som lärare bör man alltså hela tiden betona olikheterna 
hos oss människor för att skapa en större förståelse och acceptans för varandra. 
 
Respondenterna upplever att hantering av konflikter tar upp mer och mer tid. Enligt 
Lpo-94 skall läraren bl.a. förebygga kränkande behandling. Även skollagen betonar 
att alla som arbetar inom skolan aktivt skall motverka alla former av kränkande 
behandling. Detta måste tolkas som att läraruppdraget är mycket mer än att 
undervisa i sitt ämne. Lärarna kanske kan uppleva detta som frustrerande. De 
utbildar sig i ett eller två ämnen som de ofta också är väldigt intresserade av med 
avsikten att få delge och inspirera elever i dessa ämnen. Men enligt respondenterna 
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ser verkligheten annorlunda ut. Istället för at få undervisa så tvingas man till stor del 
hantera konflikter, vilket även Kernell (2002) uttrycker.  
 
I takt med att samhället förändras måste också värdegrunden förändras. Malten 
(2003) menar att värdegrunden idag är för endimensionell. Eleverna förväntas vara 
på ett visst sätt. Flera av respondenterna uttryckte vikten av att skapa förståelse för 
olikheter för att få en trevlig arbetsmiljö. För att bidra till att utveckla värdegrunden 
bör lärare betona förståelse för olikheter istället för att betona anpassning och 
disciplin. 

 
 

5.2 Analys av den lokala arbetssituationen 
Alla respondenter instämmer att det generellt råder en god stämning på skolan. Det 
finns dock en del saker som kan och bör utvecklas enligt respondenterna. 
Likabehandlingsplanens vikt måste det tryckas mer på framförallt från ledningens 
sida, vilket betonas av Skolverket. Att eleverna är delaktiga i arbetet med att utveckla 
den lokala arbetsmiljön. Några av respondenterna saknar också en gemensam syn på 
värdegrunden i hela skolan. Man uttrycker att det råder enighet inom arbetslagen 
men att det sedan skiljer mellan arbetslagen. Orlenius (2001) ställer sig frågande till 
om det finns en gemensam värdegrund. Men betonar att man måste komma överrens 
om en minsta gemensam nämnare för skolan. De respondenter som arbetat en längre 
tid på skolan menar att det finns en gemensam grundsyn och refererar till då man för 
flera år sedan diskuterat sig fram till en gemensam värdegrund. Arbete med 
värdegrunden måste ske kontinuerligt menar Orlenius. Vilket inte verkar vara fallet 
enligt de respondenter som inte arbetat på skolan så länge.  
 
Det verkar vara för stor skillnad mellan hur arbetslagen bemöter konflikter. 
Lärarpersonalen verkar vilja att ledningen tydligare pekar ut vägen för arbetslagen 
för att hitta en minsta gemensam nämnare. Utan ett tydligt och gemensamt 
förhållningssätt till konflikter kan normlösheten ta över i skolan vilket även Malten 
(2003) uttrycker. Vad kan vara viktigare än att få människor att fungera tillsammans 
enligt Kernell (2002). Det är inte så lätt för lärare att både kunna socialisera elever 
efter samhällets rådande normer samtidigt som varje enskild individ måste 
inkluderas utifrån sitt sätt att vara och lära. 
 
Lärarpersonal som genomgått utbildningar och lärarpersonal som tillhör olika 
grupper känner väl till planer och mål för skolan. Tyvärr verkar inte all personal lika 
insatt, beroende på bristande information eller bristande eget ansvar. Detta leder till 
att stora kunskaper stannar hos några få i lärarpersonalen. 
 
 

5.3 Analys av hantering av konflikter 
Respondenterna uppger att de hanterar konflikter beroende på hur väl de känner 
eleverna och hur de bedömer allvaret. Wahlström (1996) betonar att konfliktlösaren 
måste förstå varför konflikten uppstått och vilka känslor som ligger bakom. Även 
Maltén (1998) betonar, att man bör göra en analys av konflikten innan man hanterar 
den. Lärare kan många gånger överarbeta sin roll genom att lägga sig i och försöka 
lösa alla konflikter. Detta menar Wahlström (1996) är oklokt, för många konflikter 
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inom skolans värld är bagateller ur vuxnas perspektiv och eleverna måste få utrymme 
att själva kunna försöka sig på att lösa situationen. Detta stämmer bra överrens med 
en av respondenternas svar, som efter bedömning kan tala om för eleverna att detta 
får de lösa själva. Många konflikter skapas utanför skolan, menar respondenterna och 
det kan vara svårt att veta vilka konflikter man ska hjälpa till med att hantera. Även 
om flera respondenter har angivit, att de långsiktigt har som mål, att eleverna själva 
ska lösa konflikter, så kan det vara svårt att släppa kontrollen som lärare och ge dem 
möjligheten. 
 
Vilka befogenheter man har i en konfliktsituation är inget man hinner reflektera över 
när det uppstår konflikter menar respondenterna, vilket gör att det krävs att man vet 
vad som gäller. I styrdokument uttrycks det tydligt att det är all personals ansvar och 
skyldighet att se och hantera konflikter. Det finns även beskrivet vilka befogenheter 
lärare har till hjälp för att kunna hantera konflikter när de går över styr.  
 
Fyra av respondenterna inte har använt sig av någon teoretisk modell för 
konflikthantering. Det beror nog på att det inte fått någon utbildning eller 
fortbildning i ämnet. De har dock egna erfarenheter och tillsammans med kollegor 
tidigare förvärvade kunskaper har de indirekt fått utbildning i konflikthantering. En 
av respondenterna betonar vikten av att lära eleverna beskriva hur de känner i en 
konfliktsituation för att nå en större förståelse för andras agerande. Vilket även 
uttrycks av Wahlström (1996), som betonar att om man berättar på ett så tidigt 
stadium så kommer gå lättare att lösa konflikten och att träna på att kommunicera 
med andra. 
De modeller för konflikthantering som respondenterna kommit i kontakt med, 
involveringspedagogik och medling har många likheter. De ger möjlighet för eleverna 
att själva komma fram till en lösning, genom att diskutera utan att läraren ska tala 
om vad som är bäst för båda parter. Lärarna ska endast vägleda och lyssna aktivt. Att 
få eleverna att skilja på person och problem är något både Åhs (1998), Maltén (1998) 
och Wahlström (1996) tar upp för att lösa konflikter. Modellerna har gett 
respondenterna en trygghet vilket lett till att de har utvecklat sitt sätt att lösa 
konflikter. 
 
 

5.4 Analys av förebyggande av konflikter 
Att få alla elever att känna trygghet är den viktigaste faktor för att förebygga 
konflikter menar både Maltén (1998) och Nilsson & Waldemarson (2005). Detta 
nämns även av alla respondenter under intervjuerna. Av detta bör man kunna tolka 
att trygghet alltså är ett nyckelord. Wahlström (1996) menar att skolan medvetet ska 
träna eleverna att hantera konflikter och att läraren ska variera sin undervisning efter 
gruppens behov. Vilket man kan tolka som att Wahlström (1996) anser att läraren 
har många sätt att kunna påverka gruppen igenom. Maltén (1998) menar att det är 
viktigt att det finns genomtänkta strategier för raster, skolmåltider och andra 
aktiviteter för att skapa trygghet. Från respondenterna kommer förslag som tydliga 
och gemensamma regler, vardagliga samtal kring värdegrunden, 
kamratstödjarverksamhet och värderingsövningar för att skapa trygghet. En av 
respondenterna betonar vikten av att det finns någon vuxen på skolan som eleverna 
känner förtroende för och kan vända sig till om det skulle inträffa något. 
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Erfarenhet är alltså något som verkar viktigt och det kan man inte få utan att arbeta 
med konflikter som respondenterna angivit. Maltén (1998) tar upp att det finns 
människor som har en positiv syn på konflikter och detta är kanske något man måste 
ha som lärare. En av respondenterna sa sig tycka att hantera konflikter var lite kul, 
vilket stämmer väl överens med denna positiva syn på konflikter, som vitaliserar, 
skapar eftertanke och utgör en utgångspunkt för förnyelse enligt Maltén (1998).  
 
Att inse och förstå att många konflikter är ett uttryck för någonting annat, är viktigt 
enligt respondenterna. Detta menar även Maltén (1998) och refererar till Freud och 
hans försvarsmekanismer. Det måste vara bra att som lärare kunna förstå och känna 
igen beteenden som egentligen är uttryck för någonting annat, t.ex. när en elev talar 
om för en annan hur dålig den är och på så sätt skapar en konflikt, så är det enligt 
Maltén (1998) bara en projicering av sina egna tillkortakommanden.  
 
 

5.5 Analys av utbildning/fortbildning i konflikthantering 
Alla respondenter angav under intervjuerna att de inte har fått någon utbildning i 
konflikthantering under lärarutbildning. Några av respondenterna har genomgått 
olika former av fortbildningar och menar att dessa varit bra. Det har gett dem en 
trygghet och ett bredare register på hur man kan hantera konflikter. De har även 
kunnat föra vidare sina erfarenheter till andra kollegor på skolan. De flesta av 
respondenterna säger sig inte sakna någon utbildning i konflikthantering, utan har 
kunnat lära sig detta under arbetets gång. Några av respondenterna angav en oro och 
osäkerhet till en början av deras tid som lärare. Detta är något naturligt hos de flesta, 
menar Maltén (1998). Vilket han förklarar med att man försöker undvika konflikten 
genom att sopa den under mattan eller slätar över, utan att bearbeta grundorsakerna. 
Även Wahlström (1996) anger att det under en konflikt kan vara mycket plågsamt 
och tar mycket energi och kraft från individerna, vilket kan leda till att man tvekar att 
ingripa i en konflikt. Respondenterna menar att deras oro och osäkerhet försvunnit i 
och med att deras erfarenhet har vuxit. Detta betyder att det inte räcker med att 
teoretiskt kunna modeller och metoder för konflikthantering utan man måste som 
lärare kunna genomföra dem i praktiken, i situationer där man inte kan eller hinner 
förbereda sig. Två av respondenterna anser sig dock behöva fortbildning i 
konflikthantering. 
 
 

6. DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 
Under litteraturstudien gicks litteratur med koppling till konflikthantering igenom. 
Framförallt undersöktes många olika modeller för konflikthantering. Efter att ha 
studerat litteratur i konflikthantering genomfördes en kvalitativ undersökning av hur 
olika lärare arbetade med konflikter. Under intervjuerna betonades en del teman och 
frågor mer än andra av respondenterna, t.ex. om den förändrade lärarrollen. Efter att 
ha genomfört intervjuerna studerades litteraturen igen för att kunna koppla samman 
respondenternas svar med litteraturen samt att få utreda vad litteraturen säger om de 
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nya frågor som följde av intervjuerna. Detta har gjort att teori och resultat har 
påverkat varandra under arbetets gång.  
Fördelen med en kvalitativ metod är att man får personliga svar på frågorna under 
intervjuerna vilket gör att man får en bättre bild av lärarnas vardag, arbetssätt och 
åsikter. Just detta utgör styrkan i en kvalitativ undersökning. För att få mer 
genomtänkta svar förbereddes respondenterna genom att intervjuguiden delades ut i 
samband med missivbrevet. En fördel enligt respondenterna var att flera av dem, 
genom intervjun, fick möjlighet att reflektera över sitt eget arbetssätt, något som 
vanligtvis inte prioriteras.  
 
Nackdelen med en kvalitativ undersökning är att det kan vara svårt att göra några 
generaliseringar utifrån de personliga svar som man erhåller. Att genomföra 
intervjuer är mycket svårt, speciellt att inte ställa ledande frågor. Min erfarenhet av 
denna undersökning är att man bör hålla frågorna så öppna som möjligt för att låta 
respondenterna berätta med egna ord. Risken med detta är att respondenterna har en 
egen tolkning på frågorna som jag inte riktig har tänkt mig. 
En annan nackdel är att undersökningen genomförts på egen hand. Detta gör det 
svårt att inte ha någon att bolla idéer och tankar med. Det har varit svårt att hålla isär 
alla delar på egen hand. Till hjälp för att hålla isär alla olika svar har jag använt mig 
av en matris, där alla svar har sorterats in i olika utifrån tema och respondent.  

 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Efter att ha intervjuat sex lärare och läst en hel del litteratur, har det dykt upp många 
tankar hos mig kring konflikthantering. Lärarna i denna undersökning instämmer 
alla i att det skett en stor förändring av läraryrket. Den förändringen består framför 
allt av nya krav på läraren, som förväntas ta större socialt ansvar, samtidigt som 
läraren fortfarande ska förmedla ämneskunskaper. Trots dessa stora förändringar ser 
inte lärarna att de fått mer resurser, eller bättre uttryckt, har man inte förändrat 
beräkningsgrunder för lärartjänster. Med det menar jag att lärares arbetstid 
innehåller för stor del undervisningstid och för lite tid för elev- och föräldrasamtal. 
Detta är mitt eget intryck efter att ha genomfört intervjuerna utan att någon av 
respondenterna direkt har uttryckt detta. De känner att de har fått fler 
arbetsuppgifter och betydligt större ansvar utan att man har gjort några förändringar 
i deras arbetstid.  
 
Varför upplever så många lärare ändå, att de får ägna för mycket av sin 
undervisningstid åt konflikthantering? Kan det bero på att många lärare inte riktigt 
kan sin läroplan? Lärare borde se all konflikthantering som faktisk undervisningstid. 
Undervisning i hur man ska uppträda och vara gentemot sina medmänniskor, är det 
viktigaste man kan syssla med i skolan menar Orlenius (2001). Tydligen är det inte så 
lätt att se det så, eftersom så många lärare vittnar om att arbetsbördan bara ökar med 
den sociala utvecklingen av eleverna, samtidigt som kraven på måluppfyllelse också 
ökar. 
 
Jag undrar om alla lärare har klart för sig vad läroplanen förväntar sig av dem? Hur 
mycket av elevernas skoltid ägnas åt diskussioner om värdegrunden med eleverna? 
Gör lärare för lite för att eleverna ska känna sig delaktiga i regler och beslut? 
Eftersom läroplanen och andra styrdokument är så tydlig med vad som förväntas av 
lärare, nämligen att de skall diskutera med elever, kollegor och föräldrar, borde 
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många av konflikterna i skolan kunna undvikas. Problemet kan bero på att det finns 
en otydlighet i den sociala utvecklingen av eleverna vilken beskrivs av Ogden (2003), 
Maltén (2001). Det finns ingen kursplan för den sociala utvecklingen av elever utan 
det är upp till varje lärare att se vad som behöver utvecklas. Lärarna besitter sina 
ämneskunskaper och brinner ofta för sina egna ämnen, men vilken ämneslärare är 
expert på konflikthantering? Jag tror att ämneslärarsystemet är en del av problemet. 
Det leder till att ingen av lärarna tar det fulla ansvaret för elevernas sociala 
utveckling. Alla lärare litar på att alla hjälps åt, men hur och i vilken omfattning? 
 
Några av respondenterna beskriver att det finns otydligheter i skolans organisation. 
Är det klassföreståndarens ansvar att genomföra de diskussioner som läroplanen 
faktiskt ålägger lärare eller är det läraren i samhällskunskap, som ska ta på sig detta 
ansvar? Litar lärare på högstadiet på att någon annan lärare genomför dessa 
elevdiskussioner, eller åligger det alla lärare? Här tror jag att stor oklarhet råder. Jag 
är rädd att många ämneslärare inte anser sig ha tid att diskutera tillräckligt mycket 
med eleverna om värdegrundsfrågor och konsekvenser av elevernas handlande. 
Kanske man inte heller gör eleverna tillräckligt delaktiga i upprättandet av skolans 
regler. Det som respondenter och litteratur beskriver som den viktigaste faktorn är 
trygghet, både för elever och för lärare. Då gäller det för skolor att organisera sig så 
att eleverna inte har alltför många olika lärare och att lärare arbetar i lag där de 
känner förtroende för sina kollegor. Detta för att man ska ha en möjlighet att lära 
känna alla elever för att veta hur de reagerar och kunna följa deras sociala utveckling 
på ett bra sätt. Att eleverna möter färre lärare där alla är överens om vilka normer 
och regler som ska gälla, beskrivs av respondenterna som mycket viktigt för 
arbetsmiljön. 
 
Den förändrade lärarrollen ställer krav på lärarutbildningen. Hur kan det komma sig 
att lärarutbildningen inte innehåller mer konflikthantering när läroplanen är så tydlig 
i vad som förväntas av lärare? Ingen av respondenterna har fått någonting om 
konflikthantering i sin lärarutbildning trots att flera av dem fått sin utbildning efter 
den senaste läroplanens utgivning. Den undersökning, som jag presenterade i 
inledningen, visar också att endast 16 % av lärarna har mött konflikthantering i sin 
utbildning. Alla är överrens om att förmåga att hantera konflikter behövs. Att arbeta 
som lärare handlar till stor del om att kunna interagera med andra människor och ha 
förståelse för varför människan beter sig som den gör. En förändrad läroplan borde 
kräva en förändrad lärarutbildning. Att idag utbilda sig till lärare för att man bara är 
intresserad av sina ämnen är inte så klokt. Det borde klart framgå vid alla 
lärarutbildarplatser att man måste vara intresserad av att interagera med människor 
och kanske i viss mån verkligen gilla att hantera konflikter. Att lägga in mer teoretisk 
konflikthantering i lärarutbildningen, tror jag inte har så stor betydelse om man inte 
får möjlighet att praktiskt utöva denna. Att i praktiken få träna sig, med stöd av 
erfarna lärare, är det enda sättet att lära sig detta på, vilket även beskrivs av 
respondenterna. Man måste som lärare förstå att det finns bakomliggande orsaker till 
att människor reagerar som de gör. Alla som ska arbeta med andra människor bör bli 
insatta i hur människan fungerar för att skydda sig själv. Att förstå sig på och kunna 
se hur människors försvarsmekanismer fungerar är något alla blivande lärare borde 
få träna på. Kanske är det delar av psykologutbildningen som borde ingå i 
lärarutbildningen? 
 
När läroplaner och kursplaner diskuteras läggs enligt min mening ofta för mycket 
fokus på kursplanemålen i förhållande till värdegrundsfrågor. Värdegrunden är det 
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centrala i Lpo 94 och arbetet med värdegrundsfrågor måste vara en ständigt 
pågående process. Om man brister i sin syn på människan och har ett avvisande 
beteende mot eleverna, spelar det ingen roll hur duktig man är som lärare i sina 
ämnen. Min erfarenhet är att det inte går att arbeta som lärare om man inte är 
intresserad av elevernas problem att lösa konflikter. Viljan att ta tag i problemen 
direkt samma dag måste man ha. Det går inte att skjuta upp problemen för att ämnet 
man undervisar i är viktigare. Utan denna prioritering kan man aldrig skapa en bra 
arbetsmiljö för eleverna och för sig själv som lärare. De äldre lärarna som utbildats 
under en äldre läroplan, får sällan möjlighet och tid till att diskutera förändringar 
som står i den nya läroplanen att lärare skall, i sin vardag. Det ställs inte heller krav 
på att man som lärare måste uppdatera sina kunskaper kring läroplanen. Här finns 
också en förklaring till att en del lärare inte ens känner till vad som förväntas av dem.  
 
De metoder som Åhs, Wahlström och Malten presenterar är bra. Framför allt att 
eleverna själva ska komma fram till lösningen på sina problem i konflikter, endast 
med stöd av läraren. Detta intygas även av respondenterna. Då tvingas eleverna att ta 
ansvar för sina handlingar och utvecklar sin sociala förmåga. En av respondenterna 
menar att man som lärare måste anpassa metoder utifrån individer, situationer och 
utifrån vad man själv känner sig bekväm med. De av respondenterna som har lärt sig 
konflikthanteringsmetoder känner stor trygghet i dem, vilket är mycket bra. 
 
Jag tror att det är viktigt att man har som mål att eleverna själva ska kunna lösa 
konflikter. Men för att nå dit måste man arbeta mer förebyggande. Man kan t.ex. följa 
Wahlströms (1996) sex punkter om vad man bör träna på för att lära sig att 
kommunicera med andra. Denna eller liknande idéer bör ingå i alla arbetslags 
metoder. Varje gång man släpper iväg en klass till nästa stadium, där de flesta lärt sig 
kommunicera, förstå och lyssna på andra, har man enligt mig fullgjort den viktigaste 
delen av sitt läraruppdrag och kan känna sig mycket nöjd med sig själv.  
 
Räcker det med att lärare får utbildning i konflikthanteringsmetoder och bättre insikt 
i läroplanens förväntningar? Måste man inte också ha en hel del erfarenhet av 
elevkontakt för att kunna förebygga och lättare hantera konfliktsituationer? 
Utbildning löser i sig ingenting enligt mig. I konfliktsituationer är det viktigast att 
man som lärare och vuxen agerar genom att tydligt markera vad som gäller. Det finns 
sällan tid för eftertanke i en konfliktsituation utan man måste vara säker på vad man 
står för och vad man får göra. Det viktigaste av allt är att man inte står ensam. I 
arbetslaget, enheten och skolan bör alla ha en gemensam värdegrund, diskuterat och 
klart. Alla måste hela tiden se till att ta konflikterna för att dela bördan och inte välja 
att titta bort, eller att inte låtsas se. Man måste vara beredd att stötta varandra i 
personalen för att alla ska orka med. 
 
Idag måste lärare våga låta elever diskutera och ventilera olikheter som rör frågor 
kring etik, moral demokrati, mänskliga rättigheter och olika kulturer. Detta behövs 
alltså för att öka deras förståelse och acceptans för olikheter, vilket slutligen kan leda 
till färre konflikter. Dessa s.k. värdegrundsfrågor är alltså den viktigaste delen i vårt 
läraruppdrag. Orlenius (2001) menar att skolan står inför ett dilemma. Enligt Lpo 94 
framgår det tydligt att lärare alltså har ansvar för att elever är införstådda med vårt 
samhälles gemensamma värderingar samtidigt som varje elevs egen tankeprocess 
måste ges utrymme. Här kan alltså samhällets krav och fostran stå i konflikt med 
elevens självutveckling, vilket ställer stora krav på dagens lärare. 
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Kompetensutveckling är en grund för skolutveckling. I dagens samhälle är kunskap 
mer och mer en färskvara. Därför är det extra viktigt att man inom skolvärlden håller 
sig ajour med utvecklingen. Tyvärr leder detta kontinuerliga krav på utveckling ofta 
till en trötthet på förändringar hos lärare. Behovet av förändring tolkas ofta som 
kritik mot deras dagliga arbete. Varje skola bör ha en mer långsiktig plan över 
kompetensutvecklingen än vad min erfarenhet är idag. Därför är det extra viktigt att 
ledningen kan få med sig alla på förändringar genom att noga motivera varför man 
vill genomföra dessa (Andersson & Carlström, 2005). 
Kompetensutvecklingsdagar används ofta till att externa experter förmedlar nya idéer 
för skolan. Jag menar att man istället mer måste låta kompetensutvecklingen vara 
mer förankrad i det lokala arbetet. Jag tror inte heller på att skicka enskilda lärare på 
utbildning utan att övrig lärarpersonal får ta del av vad den utbildningen gav. Det 
stärker inte organisationen utan bara individen. Jag tror att man måste lita mer på 
att den egna lärarpersonalen tillsammans kan använda kompetensutvecklingstid till 
att utveckla den egna verksamheten utifrån varje lärares egna erfarenheter och 
kunskaper. Att tillsammans skapa plattformer för arbetet med elevers sociala 
utveckling är mycket viktigt och det kräver tid. Danielsson & Liljeroth (2005) menar 
att man måste ha helhetskunskaper om människor för att kunna arbeta med att 
utveckla människor. Idag har man ofta specialister som med anledning av en 
fördjupad specialkunskap i ämnet ofta saknar helhetsbilden. Fjällström (2002) anser 
att detta kan leda till en avprofessionalisering av läraryrket. Om man kallar in hjälp 
utifrån så måste den vara vägledande, undervisande lärare som träffar eleven 
dagligen måste våga lita på sin egen bedömning av vad som är bäst för eleven istället 
för att vänta sig någon patentlösning av specialister. Därför behöver lärare få använda 
kompetensutvecklingsdagar till att forma sociala mål för eleverna. 
 
Att lärarrollen förändrats framgår tydligt av respondenterna och även om alla inte 
känner obehag inför att hantera konflikter är de ändå överens om att arbetsbördan 
hela tiden ökar. Kraven på lärare att de ska socialisera eleverna efter rådande normer 
i samhället finns i styrdokument och forskare uttrycker att ingenting är viktigare än 
socialisationen. Samtidigt finns det ingen egen kursplan med mål för hur man ska nå 
dit och vad som ska prioriteras. Detta leder till en otydlighet och det blir helt enkelt 
upp till varje enskild lärare att bygga upp sin egen kursplan i social kompetens. 
Respondenterna i denna undersökning vittnar om hur denna otydlighet sprider sig så 
fort det uppstår förändringar i personalen om man inte hela tiden aktualisera 
diskussionen kring de normer skolan ska stå för. Skillnader mellan hur varje lärare 
bemöter konflikter på en skola, får aldrig bli för stora för då tar normlösheten över 
och ingen i personalen orkar till slut driva sin linje ensam. De alarmerade resultaten 
som presenteras i undersökningen i inledningen ger en bild av vart dagens skola är på 
väg.  
 
 

6.3 Slutsats 
Lärarrollen har förändrats från att vara lärare med tyngdpunkten på 
kunskapsförmedling till att ha rollen både som vägledare i kunskapsinhämtandet och 
som samhällsfostrare. Det skapar en frustration, eftersom många lärare fortfarande 
anser att deras viktigaste roll är att vara kunskapsförmedlare, medan andra lärare ser 
sin viktigaste roll som samhällsfostrare.  
Jag tycker att lärarerfarenheter och ständigt fortlöpande diskussioner i 
värdegrundsfrågor är avgörande för hur lärare ska klara sin uppgift att göra alla 
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elever till goda samhällsmedborgare. Det kräver att nya lärare måste få arbeta 
tillsammans med erfarna lärare, att alla lärare måste uppdatera sina kunskaper om 
läroplanens värdegrund, strävansmål och kursplanemål och förändringar av dessa. 
Det kräver också att lärarutbildningen poängterar rollen som samhällsfostrare. 
Lärarutbildningen behöver också förmedla kurser som hanterar metoder att lösa 
konflikter, men räcker det? Vissa lärare har fått möjlighet att lära sig sådana metoder, 
men vittnar ändå om att praktisk erfarenhet är den bästa utbildningen.  
 
Det viktigaste för att kunna hantera konflikter är att lärare känner trygghet i 
arbetslaget där de ingår och att de kan samtala med eleverna för att bygga upp goda 
relationer och därmed skapa förutsättning för en god social utveckling hos dem. 
 
Varför önskar ändå många lärare utbildning/fortbildning i konflikthantering? Är det 
bara en metod för konflikthantering man vill lära sig eller vill man ha en djupare 
insikt i allt som rör konflikthantering med kunskap om lagtexter och förordningar av 
olika slag? Nej, jag tror att det bästa vore att få lära sig att förebygga konflikter. 
Lärare behöver fortbildning i att hantera relationer, eftersom dagens lärare möter så 
många olika människor, med så många olika erfarenheter och måste kunna samverka 
med alla. Lärare behöver alltså öka sin kompetens i att hantera relationer för att 
bättre kunna förebygga och hantera konflikter. 
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     Bilaga 1 
   Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Pär Henriksson och läser min sista termin på lärarprogrammet vid 
Mälardalens Högskola. Inom ramen för min utbildning ska jag under sista terminen 
skriva ett examensarbete, en så kallad C-uppsats. 
 
Min uppsats kommer att handla om lärarrollen och metoder och arbetssätt för att 
förebygga konflikter. Syftet med min studie är att få en bild av hur lärare arbetar samt 
att få ta del av era reflektioner kring dessa områden.  
 
För att kunna genomföra min studie behöver jag få hjälp av er genom att få intervjua 
lärare hos er. Intervjuerna kommer att ta ungefär en timme i anspråk. En 
intervjuguide följer med detta brev så ni har möjlighet att förbereda er för intervjun 
om ni vill. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att jag ska få med allt. Jag 
kommer att kontakta er angående tid och plats. 
 
Jag vill understryka att det naturligtvis är frivilligt att medverka. Alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt enligt HSFR:s etiska forskningsregler. Detta 
innebär att alla data som kan spåras till dig personligen tas bort. Svaren från dem 
som deltar i undersökningen kan alltså inte identifieras. 
 
Resultatet av min studie kommer att presenteras i form av en C-uppsats. Efter 
godkänt seminarium, kommer den att finnas tillgängligt på Institutionen för 
Samhälls- och beteendevetenskap på Mälardalens Högskola. 
 
Hör gärna av dig med frågor och funderingar. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Pär Henriksson 
021-55229 
phn04003@student.mdh.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du arbetat i läraryrket? 
 
Den lokala arbetsmiljön 
Beskriv hur du upplever stämningen på skolan. 
Finns det en gemensam grundsyn kring hur man ska agera vid konflikter på skolan? 
Hur har ni gjort på er skola för att enas om ert agerande i  
konfliktsituationer? 
Hur aktiv och engagerande är skolledningen i dessa frågor? 
 
Lärarrollen och synen på konflikter 
Vilka kompetenser behöver man ha som lärare idag? 
Har du upplevt någon förändring av lärarrollen under dina verksamma år? I så fall  
vad? 
Har du har förändrat ditt sätt att se på konflikter under din tid som lärare?  
När uppstår oftast konflikter? 
 
Att hantera konflikter 
Hur känner du inför konflikter? 
Hur påverkar dina kunskaper om dina befogenheter ditt agerande i  
konfliktsituationer? 
Kan du beskriva en konflikt mellan elever och vad ni/du gjorde för att lösa den. 
Hur/vad gör du för att lösa dem? 
 
Att förebygga konflikter 
Har ni arbetat med någon speciell metod för att förebygga konflikter? 
Om inte känner du till någon? 
Tycker du att det finns behov av använda sig av en metod? 
Hur arbetar du för att få trygghet och en god studiero i klassrummet och på skolan i 
övrigt? 
 
Utbildning/fortbildning i konflikthantering 
Hur får du information om dina rättigheter och skyldigheter att agera i 
konfliktsituationer som lärare? 
Hur mycket utbildning har du fått i konflikthantering och/eller utveckling av elevers 
sociala kompetens i din lärarutbildning eller senare som kompetensutveckling?  
Har du någon gång känt att du är i behov av utbildning inom konflikthantering? I så 
fall när? 
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