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Syftet med uppsatsen är att belysa hur två skolor arbetar med konflikthantering i 
skolan. Genom studien ville vi ta del av tankar och erfarenheter kring 
konflikthantering hos lärare som undervisar i år 1-3 i en kommun i mellansverige 
samt ta reda på hur de arbetar för att förebygga och hantera konflikter mellan elever i 
skolan. Den datainsamlingsmetod som användes i undersökningen var intervjuer. 
Den teoretiska referensramen behandlar litteratur om konflikthantering. Resultatet 
av studien visade att de flesta lärare uppfattade konflikter både som positivt och 
negativt. Den vanligaste arbetsgången vid konflikthantering var att lyssna på 
inblandade parter samt gemensamt diskutera händelseförloppet. Lärarna ansåg det 
vara angeläget att inte avsluta diskussion innan alla inblandade ansåg konflikten vara 
löst. Alla lärare i studien arbetade förebyggande genom olika arbetsmaterial till 
exempel Livsviktigt och Charlie. De använde sig även mycket av diskussioner i 
klassen för att stärka gruppsammanhållningen. Slutsatsen var att lärare upplever 
konflikter som lärorika och utvecklande men väldigt tidskrävande. Konflikter är en 
stor del av lärarens vardag. 
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1. Inledning 
I skolan är både personal och elever sammansatta i olika gruppkonstellationer där 
det sociala samspelet i vissa situationer inte fungerar så bra. Konflikter uppstår och 
för att få ett bra arbetsklimat måste vi alla lära oss att hantera och förebygga 
konflikter. Enligt Nordenmark (2002) har konflikter som är mer eller mindre 
allvarliga i alla tider satt sina avtryck på skolans arbete. Det vore märkligt om 
skolarbetet alltid skulle utmärkas av lugn och harmoni med tanke på att varje skola 
består av så många olika människor. Nordenmark menar, att även om det 
förekommer konflikter i skolan får vi inte slå oss till ro och acceptera alla de 
situationer som uppstår när individer eller grupper ställs emot varandra.  
 
I Läroplanen för grundskolan, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006), finns det 
flera delar som behandlar aspekter som är viktiga för samspelet i skolan samt för att 
konflikter skall undvikas. Det står bland annat följande om skolans värdegrund och 
uppdrag: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 
om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i 
skolan utsättas för /…/ kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan 
kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.  
(Utbildningsdepartementet, 2006, s 3) 

 
Som blivande lärare känner vi att konflikthantering är en viktig kunskap som vi i vår 
utbildning inte nämnvärt har diskuterat eller haft möjlighet att fördjupa oss inom i de 
obligatoriska kurser som har ingått i vår lärarutbildning. Under den verksamhets-
förlagda utbildningen har vi många gånger kommit i kontakt med konflikter där vi 
inte har haft tillräcklig kunskap för att hantera situationen på bästa möjliga sätt. Vi 
har även fått möjlighet att se hur dessa skolor arbetar för att ge eleverna verktyg och 
medel för att förebygga och hantera konflikter. När vi efter denna avslutande termin 
börjar arbeta som lärare behöver vi kunskap om hur vi skapar ett bra arbetsklimat i 
våra elevgrupper samt hur vi praktiskt kan förebygga och hantera konflikter.  
 
Med detta som utgångspunkt har vi funnit det intressant att genom litteraturstudier 
samt intervjuer fördjupa vår kunskap om konflikthantering i skolan samt hur 
konflikter förebyggs. 

1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att belysa hur två skolor arbetar med konflikthantering i 
skolan. Genom studien ville vi ta del av tankar och erfarenheter kring 
konflikthantering hos lärare som undervisar i år 1-3 i en kommun i mellansverige 
samt ta reda på hur de arbetar för att förebygga och hantera konflikter mellan elever i 
skolan. 

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur upplever lärare konflikter i skolan i allmänhet samt mellan elever? 
• Hur hanterar lärare konflikter mellan elever i skolan? 
• Hur arbetar lärare för att förebygga konflikter mellan elever i skolan? 
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1.3 Disposition av uppsatsen 
Inledningsvis definieras begreppet konflikt. Därefter följer en litteraturgenomgång 
för att ge en referensram till uppsatsen. Här finns även en separat del med analys av 
styrdokument (avsnitt 2.5). I metoddelen (avsnitt 3) beskrivs urvalsprocessen, 
datainsamlingsmetod, genomförandet, etiska aspekter samt reliabilitet och validitet. 
Efter detta presenteras resultatet av intervjuerna (avsnitt 4) som sedan analysers i 
relation till litteraturstudien (avsnitt 5). Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel 
(avsnitt 6) där slutsatser dras samt fortsatta forskningsfrågor tas upp. 

1.4 Begreppsdefinition  
I den här uppsatsen används begreppet ”konflikt”. Enligt Svenska Akademiens 
ordbok (2008) har ordet konflikt sitt ursprung i det latinska confligere som betyder 
sammanslå eller sammanstöta. Ordboken beskriver vidare konflikt som bland annat 
något slags motsättning mellan människor. Detta kan gälla ifråga om olika åsikter, 
tankar eller intressen. 
 
Ellmin (2008) menar att det inte finns någon utpräglad förklaring av begreppet 
”konflikt”. En konflikt kan vara omedveten eller medveten, förnekad eller erkänd, 
mer eller mindre känslomässig samt den kan handla om allt från småsaker till 
allvarligare händelser.  

1.5 Avgränsning 
I uppsatsen fokuseras på enklare och mer vardagliga konflikter som kan uppkomma i 
skolan. Vi har inte inriktat oss på allvarligare och upprepade konflikter så som 
mobbing. Fokus har legat på konflikter mellan elever, inte konflikter mellan lärare 
och elev eller mellan lärare. Vi ville koncentrera oss på konflikter mellan elever samt 
hur lärare hanterar och förebygger dessa. 
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2. Litteraturgenomgång 
För att finna lämplig litteratur för uppsatsen har sökningar gjorts på biblioteket på 
Mälardalens högskola. Sökorden som användes var konflikthantering, skol* samt 
lärare. Även databasen ELIN@Mälardalen, som bland annat innehåller 
tidskriftsartiklar inom pedagogikområdet, har använts i sökandet av artiklar om 
ämnet. De sökord som användes här var conflict, conflict management, child*, 
school, teacher i olika kombinationer.  
 
Vår intention har varit att dela in litteraturen i en forskningsbaserad del samt en mer 
allmän del. När denna indelning gjordes var utgångspunkten om litteraturen 
baserades på forskning eller om författaren hänvisar till annan forskning. Det har 
funnits mycket litteratur inom ämnet konflikthantering, svårigheten har varit att 
finna forskningsbaserad litteratur. Därför har den största delen placerats under 
allmän litteratur. Vi har dessutom valt att redovisa olika konflikthanteringsmodeller 
samt styrdokument under egen rubrik eftersom det ansågs att dessa delar ej passade 
in under varken forskningsbaserad eller allmän litteratur.   
 
Nedanstående rubriker sattes efter att innehållet grupperats med tanke på syfte och 
forskningsfrågor. 

2.2 Tidigare forskning  
2.2.1 Naturligt och utvecklande 
De konflikter som tar kraft och energi från barn och vuxna i skolans värld är ofta 
bagatellartade enligt vuxnas sätt att se på saken. Konflikter uppstår bland annat i 
korridorer, på skolgården, i klassrummet, i idrottshallen och de är den del av skolans 
vardag, skriver Thornberg (2006). Konflikter kan uppstå mellan elever, mellan lärare 
och elev samt mellan lärare. Thornberg nämner att de pedagoger han har intervjuat 
ser på konflikter och konflikthantering som en del av arbetet med normer och värden. 
De anser även att lärarnas kunskaper om konflikter samt konflikthantering är viktiga 
delar av lärarkompetensen. 
 
Konflikter kan enligt forskning medverka till att åstadkomma bättre resultat via 
tilltagen kreativitet samt gemensamt beslutsfattande, skriver Runde och Flanagan 
(2008). Baksidan av konflikter kan däremot vara att de leder till svagare grupper, 
resultat samt moral genom att konflikter kan skapa oro och motsättningar inom 
gruppen. Chetkow-Yanoov (1996) menar att skolan genom utbildning och 
ansträngningar måste förbereda eleverna för en icke konfliktfylld livsstil. Enligt 
forskning har offentliga skolor varit delaktiga samt hjälpt elever med deras 
förhållande och attityder till andra personer, detta till fördel för elevens framtida 
vuxna medborgarskap. De studerade projekt som har varit fördelaktiga tar upp saker 
som utvecklande av förtroliga relationer, ökat självmedvetande samt gemensamma 
intressen. 
 
2.2.2 Orsaker till konflikter 
Enligt Ellmin (2008) kan samma konflikt uppfattas olika av olika personer samt de 
inblandades agerande kan variera beroende på hur konflikten hanteras. Runde och 
Flanagan (2008) beskriver att konfliktsituationer kan ha sitt ursprung i motsatta mål, 
värderingar, intressen eller emotioner. Dessa behöver nödvändigtvis inte vara 
motsägande utan kan ha uppstått från missförstånd, vilket de flesta människor har 
upplevt. Med detta som utgångspunkt visar det tydligt att konflikter är oundvikliga.  
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Thornberg (2006) nämner att det finns olika anledningar till att konflikter uppstår. 
Sakkonflikter uppkommer när två individer eller en grupp har olika åsikter om 
värderingen av något som hänt eller ett faktapåstående, exempelvis vilket arbete som 
skall prioriteras. Vid intressekonflikter är individerna oeniga om resursfördelningen, 
till exempel vem som skall göra vad eller vem som skall ha en leksak. När 
värderingskonflikter uppstår finns det inget klart svar utan individerna är oense på 
grund av att deras värderingar står i strid med varandra. Relationskonflikter, även 
kallat känslokonflikter, har sin grund i att individerna har svårt att acceptera 
varandra, att de exempelvis retar sig på varandra. Vid pseudokonflikter har de 
inblandade egentligen samma åsikt men på grund av brister vid kommunikationen så 
missuppfattar de varandra enligt Thornberg.  
 
2.2.3 Olika typer av konflikter 
Thornberg (2006) talar om både konstruktiva och destruktiva konflikter. Det är det 
sätt som en konflikt hanteras på som avgör om en konflikt är konstruktiv eller 
destruktiv. En konflikt är konstruktiv när de inblandade parterna kommer fram till 
en lösning som alla är nöjda med, det vill säga att alla är vinnare. Dessutom stärker 
en konstruktiv konflikt deltagarnas relation genom att de får en ökad respekt för 
varandra samt att de får ett större förtroende för varandra. Vidare nämner Thornberg 
att de inblandades förmåga att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt 
ökar. Enligt Morris-Rothschild och Brassard (2006) är det de konstruktiva 
konflikterna som är betydelsefulla för att bevara ett positivt klassrumsklimat. När det 
handlar om konflikter mellan parter som innehar en hög oro både för sina egna samt 
andras mål kan med fördel kreativ problemlösning användas. En så kallad vinnare –
vinnare situation som syftar till att göra det så bra som möjligt istället för att offra. 
När det gäller dominerande personer är deras mål att vinna och tillföljd av detta 
förbiser de sina egna förväntningar samt behov, skriver Morris-Rothschild och 
Brassard.   
 

Den kognitiva konflikten är, enligt Runde och Flanagan (2008), inställd på frågor 
vilka kan leda till en öppen och fördjupad diskussion av problemet. Fördelen med 
denna typ av konflikt är att den tar till vara den kreativa diskussionen samt 
engagemanget hos deltagarna. 
 

Ofta tänker vi på konflikter som en vinnare-förlorare situation där en person får allt 
samt den andre inte får någonting, skriver Runde och Flanagan (2008). Får 
människor möjlighet till en djupare förståelse för den andra parten kan konflikten 
resultera i att båda parter känner sig nöjda. Tecken på att en konflikt är destruktiv är, 
enligt Thornberg (2006), att det finns en vinnare och en förlorare. Denna typ av 
konflikter skapar ofta vrede, misstro eller känsla av att vara kränkt. Destruktiva 
konflikter minskar utsikten av att de inblandade i framtiden kan lösa konflikter på ett 
konstruktivt sätt. Thornberg påpekar att destruktiv konflikthantering kännetecknas 
av ett egoistiskt synsätt där det saknas hänsyn till motparten och de egna intressena 
och behoven är det enda viktiga. Enligt Runde och Flanagan är relations eller 
känslomässiga konflikter mer inriktade på skuldfrågan än möjligheten att kunna lösa 
konflikten. Dessa konflikter beskrivs som negativa med ett innehåll av känslor samt 
olösta frågor. 
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2.2.4 Konflikthantering 
När det gäller problemelever kommer de gärna i en konfliktfylld växelverkan med sin 
sociala miljö vilket kan förstärka de problem de redan har, anser Ogden (2003). 
Följden blir ofta att resultaten av dessa konflikter är negativa för eleverna, samt att 
dessa konflikter bidrar till att det skapas negativa förväntningar på eleverna vilket 
kan bidra till att nya konflikter uppstår. När det gäller konflikter och kriser sätts 
lärarens skicklighet samt förbindelsen mellan elever och lärare på prov. Villkoren för 
att en konfliktsituation skall ge positiva möjligheter till lärande är att läraren har bra 
arbetsmetoder att tillgå, samt att elever och lärare har andra stödpersoner att vända 
sig till, skriver Ogden.  
 
Att under konfliktsituationer enbart förlita sig på instinkt räcker inte, skriver Runde 
och Flanagan (2008), även om det tar tid kan ledare förbättra sin konfliktkompetens 
genom kunskap och övning. Enligt Chetkow-Yanoov (1996) kan kunskaper om 
konflikthantering läras ut. Genom förhandling, medling samt kompromisser är det 
möjligt att lära sig mer om konflikthantering, skriver han. Om en konflikt inte kan 
lösas är det viktigt, enligt Orlenius (2001), att vi hanterar konflikten så att alla 
inblandade kan känna respekt för sin person och kompetens.  
 

2.2.5 Sammanfattning 
Konflikter kan vara naturliga och utvecklande samt kan ses som delar av arbetet med 
normer och värden, skriver Thornberg (2006). Kunskaper om konflikter samt 
konflikthantering anses vara viktiga delar inom lärarkompetensen. Konflikter kan 
uppstå när flera personer, enligt Thornberg, har samma behov men det finns en 
begränsning i resurserna. Det finns både konstruktiva och destruktiva konflikter. En 
konflikt kännetecknas som konstruktiv när alla berörda parterna känner att de går 
som vinnare ur konflikten samt att de har fått en ökad respekt för varandra, skriver 
Thornberg (2006). Konstruktiva konflikter är betydelsefulla för ett positivt 
klassrumsklimat, anser Morris-Rothschild och Brassard (2006). Destruktiv 
konflikthantering kännetecknas av att det finns en vinnare och en förlorare, enligt 
Thornberg. De destruktiva konflikterna är mer fokuserade på skuldfrågan samt att 
tillgodose de egna intressena, enligt Thornberg, Runde och Flanagan (2008). 
Konfliktsituationer i skolan sätter lärarens kompetens på prov, anser Ogden (2003).  

2.3  Allmän litteratur  
Under denna del har den mer allmänna litteraturen om konflikthantering samlats. De 
författare som vi har valt att ta med här har genom sitt yrkesliv som till exempel 
pedagog eller psykolog erhållit många erfarenheter som anses vara värda att beakta.  
Vi har valt att ta med denna litteratur då den kan ha stor relevans för uppsatsen. 
Nackdelen är att den i jämförelse med ovanstående litteratur inte baseras på 
forskning utan mer verkar baseras på erfarenheter och liknande.   
  
2.3.1 Naturligt och utvecklande 
I vårt dagliga samspel med människor stöter vi ofta på konflikter och motsättningar. 
Konflikter är en naturlig del av våra liv och därmed ingenting som vi nödvändigtvis 
skall undvika (Grandelius, 1999; Wahlström, 1996). Genom att umgås och samarbeta 
med andra människor uppstår utsikten eller risken att hamna i konflikter. När vi 
samarbetar med varandra så uppkommer något slags beroendeförhållande och detta 
är en förutsättning för att konflikter skall uppstå, skriver Falk-Lundqvist (2007).  
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Enligt Wahlström (2005) är konflikter något vi får leva med såvida vi inte helt avstår 
från socialt umgänge, avsäger oss att ha egna åsikter eller uppmärksammar våra egna 
behov i förhållande till andra människor i vår omgivning. De Klerk (1991) anser att 
varje frisk arbetsmiljö är energisk, rörlig samt delvis oförutsägbar. Det är här den 
utvecklande och kreativa kraften ligger, påpekar De Klerk. Grandelius (1999) nämner 
att konflikter och meningsmotsättningar i stor grad kan lära oss någonting när vi blir 
tvingade att ifrågasätta samt reflektera över våra mest elementära uppfattningar. Vi 
behöver inte alla gånger vara överens utan det gäller, enligt Grandelius, att förstå att 
vi kan ha skilda uppfattningar som tillför nyttiga saker till dialogen med andra 
människor. 
 
En persons inställning till konflikter avgör om den upplever konflikter som något 
positivt eller negativt. Falk-Lundqvist (2007) nämner att övervägandet om en 
eventuell vinst eller förlust i sammanhanget vägs in och utifrån det väljer personen 
om den anser att det är värt att lägga energi på konflikten för att kunna påverka 
situationen. Genom att ha förståelse för konfliktbeteenden och ha rätt redskap vid 
konflikthantering skapas goda förhållanden för ett bra samarbete. Att gå in i en 
konflikt är ett sätt att utvecklas och utforska nya egenskaper hos sig själv, därför är 
det bra att inte i för stor utsträckning skydda eleverna från konflikter. 
Konflikthantering handlar mycket om att se saker ur en annan persons perspektiv, 
kunna föreställa sig hur andra tänker och känner, skriver Falk-Lundqvist. All 
konfliktbearbetning innebär en psykologisk process, enligt De Klerk (1991). Största 
delen av våra liv är vi upptagna med att hantera, bearbeta, undvika samt lösa 
medvetna och omedvetna personliga konflikter. Den ständiga konfliktbearbetnings-
processen gör att vi växer, utvecklas och mognar som människor.  
 
2.3.2 Orsaker till konflikter 
Enligt Wahlström (2005) förknippar de flesta personer ordet konflikt med något 
negativt. Hur en person reagerar vid konflikter beror på den emotionella bakgrunden 
samt de erfarenheter personen har av konflikter. Om det i barndomen var accepterat 
att visa sin vrede och hålla på sin rätt och därefter bli sams så får personen med sig 
inställningen att konflikter är tillåtna och ej farliga. Om konflikter däremot var 
förbjudna och det inte var tillåtet att visa vrede utan känslor istället undertrycktes då 
kan personen istället vara konflikträdd och oroa sig för bråk och situationer där 
personer har olika meningar. Wahlström nämner att om barn uppfostras att undvika 
konflikter kan de få problem i samarbetssituationer. De kan upplevas som veliga och 
att de har svårt att stå för sin åsikt. Detta göra att konfliktsituationer kan bli 
plågsamma. Edman-Ståhl (1999) skriver att barn erhåller sitt konflikthanterings-
mönster av sina föräldrar, framförallt under de första åren i sina liv. Många barn och 
ungdomar upplever i dagens samhälle att ingen lyssnar till dem, skriver Lind (2001), 
och att konsekvensen kan bli att de i sin tur inte heller lär sig att lyssna på sig själva 
eller andra. Först lär sig barn av sina föräldrar därefter av sina kamrater i förskolan, i 
skolan, på fritidshemmet, gänget samt från TV enligt Edman-Ståhl (1999). 
Inlärningssituationen skadas om vi inte på ett konstruktivt sätt hanterar konflikter 
samt bygger upp ett tillitsfullt samarbete med hemmen.  
 
Enligt Brännlund (1991), uppstår alla konflikter samt gräl utav någon sakfråga. 
Relationen mellan det sakliga och känslomässiga innehållet i genomsnittskonflikten 
uppskattas till högst tio procent sakinnehåll samt nittio procent känslor. De flesta 
förändringar medför konflikter, all förändring som innebär att vi tvingas att lämna 
det invanda och strukturerade utgör ett hot. Detta medverkar till att vi alltid bär på 
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en inre konflikt inför all förändring. När det gäller konflikter riktas all energi till att 
uppenbara hur fel alla andras synpunkter är, anser Brännlund (1991). 
 
En av de vanligaste krafterna bakom konflikter, menar De Klerk (1991), är det som 
grupptrycket bidrar med. Grupptrycket bidrar till en massiv respekt vilket kan leda 
till att den enskilda individen ger vika för sina egna värderingar och åsikter. 
Konflikter kan sägas uppstå när de berörda parterna inte kan, vill eller vågar vara 
medvetna om att de andra berörda parternas krav blir tillgodosedda, enligt De Klerk. 
Har vi bristande kunskaper om varandra samt om vi inte är medvetna om varandras 
förväntningar, skriver Westerblad-Dicks (2000), uppstår det lätt rädsla och 
osäkerhet vilket kan resultera i en konflikt. Får vi däremot mer kunskap om varandra 
samt varandras förväntningar resulterar det i en större gemenskap som leder till i 
färre konflikter. Wahlström (2005) nämner att det är lättare att gå in i en konflikt om 
personen har makt över den andra parten. Det är upp till var och en att inverka på om 
en konflikt skall stegras eller mattas av, detta påverkas av vårt handlande.  
 
2.3.3 Olika typer av konflikter 
Wahlström (2005) nämner att det finns olika typer av konflikter både positiva och 
negativa. Det kan vara konflikter mellan personer eller mellan olika grupper, 
konflikter kan vara medvetna eller omedvetna samt att de kan vara mellanmänskliga 
men även inompsykiska. Konstruktiva konflikter gör att både personer och 
verksamheten kan utvecklas. De kan göra att viktiga frågor kommer upp till ytan och 
att den grundläggande orsaken till ett problem framkommer. När det finns en väl 
fungerande kommunikation där alla är ärliga kan det göra att uppdämda känslor 
kommer fram. Detta i sin tur kan skapa sammanhållning inom gruppen, samt hjälpa 
individer att utvecklas och växa, skriver Wahlström. Enligt De Klerk (1991) hjälper 
konstruktiva konflikter till att driva fram saker till förbättring. Den konstruktiva 
konflikten kan dock övergå till att bli destruktiv om orsaken till konflikten inte är klar 
och parterna tillföljd av detta inte strävar efter att förändra de saker som lade grund 
till konflikten. De Klerk skriver, att när det gäller konstruktiv konflikthantering 
kräver den i de flesta fall personlig erfarenhet och mognad. Med hjälp av var och ens 
intellektuella, psykiska och emotionella bemödanden kan motsättningar överbyggas 
och avlägsnas. Enligt Svensson (1998) gäller det att lära barn att hantera sina känslor 
på ett konstruktivt sätt för att undvika konflikter. 
 
De Klerk (1991) nämner att en personligt utmärkande konflikt börjar bli destruktiv 
när de inblandade börjar bli utagerande och beter sig i enlighet med hur de upplever 
konflikten. Konflikten hanteras nu utifrån det känslomässiga planet och det egna 
perspektivet är i fokus, det finns inga intressen av att höra motpartens tolkning eller 
upplevelser av händelsen. De Klerk skriver, att per definition är utagerande i 
konfliktsituationer ett destruktivt sätt att hantera konflikter. Risken är därmed stor 
att motparten i konflikten sänker sig till samma nivå och i och med det är risken stor 
för trakasserier, intriger samt hämndaktioner. Enligt Wahlström (2005) tar 
destruktiva konflikter mycket energi från andra aktiviteter. När konflikterna inte 
löses återkommer de som samtalsämne och det tar både tid och kraft. Destruktiva 
konflikter påverkar arbetsviljan negativt och ger upphov till stress, dåligt 
självförtroende samt otrygghet.  
 
De Klerk (1991) menar att relationsmotsättningar är sociala konflikter som kan te sig 
mer eller mindre personligt, som till exempel att inte kunna samarbeta. Mindre 
vanligt är det att någon stöts ut ur den sociala gemenskapen under en social konflikt. 
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Bristfällig tillhörighetskänsla, starka gruppbildningar, rivalitet, prestige eller andra 
kulturella olikheter, anser De Klerk (1991) är sociala anledningar till att en 
konfliktsituation kan uppstå. 
 
Konflikter mellan elever är viktiga att ta på allvar, skriver Westerblad-Dicks (2000), 
det är också viktigt att hjälpa eleverna att finna lösningar. Förekommer det en rad 
olösta konflikter mellan elever är det angeläget att försöka hjälpa dem att hitta en 
lösning på sina problem, utan att för den delen lösa konflikterna åt dem. Risken är 
annars att konflikterna kommer upp till ytan igen och blir betydligt mer svårlösta än 
vad de skulle ha varit tidigare, enligt Westerblad-Dicks. 
 
2.3.4 Allvarlighetsgrader  
För att kunna bedöma en konflikts allvarlighetsgrad, menar De Klerk (1991), att det 
gäller att se hur verksamheten samt berörda parter påverkas. Allvarligheten i 
konflikten kan inte värderas utifrån några fasta kriterier. Varje konfliktsituation 
måste bedömas med utgångspunkt till dess speciella samt aktuella förutsättningar. 
Enligt De Klerk gäller det att som delaktig i konfliktlösningsprocessen försöka ha en 
viss människokännedom för att bedöma om konflikten endast ter sig allvarlig ur den 
ena partens synvinkel, är personens uttryckssätt trovärdigt eller överdriven.  
 
Alla konflikter går inte att lösa och anledningen till detta är att de har blivit för 
laddade enligt De Klerk (1991). Här blir det ultimatum som blir den sista utvägen. 
Avslutningen av en konflikthantering sker ofta efter det att konflikten har löst sig 
eller att den sedan tidigare utsatta tidsgränsen har passerat.  
 
2.3.5 Konflikthantering 
Många gånger visar samhället och vuxenvärlden att konflikter behöver lösas av 
auktoriteter såsom till exempel föräldrar eller lärare, anser Wahlström (2005). I de 
fall som inte en sådan person finns till hands så vinner den starke parten konflikten. 
Det är viktigt att barn och ungdomar uppmuntras att ta eget ansvar för att lösa 
konflikter och att göra det på ett sätt där båda parter är vinnare. Lär de sig detta i 
tidig ålder är de väl förberedda inför de konflikter som kommer att uppstå senare i 
deras liv. Nordenmark (2002) skriver att det ibland inträffar situationer i skolans 
vardag som leder till öppna konflikter. I dessa fall kan det vara så att regler och 
normer inte riktigt räcker till och det uppstår situationer som det tidigare inte har 
reflekterats över eller tagits ställning till. Det gäller, menar han, att ta hjälp av sin 
fingertoppskänsla eller den egna erfarenheten för att kunna lösa situationen. 
 
För att på ett skickligt sätt kunna hantera konflikter behövs goda kunskaper men 
även förtroende till andra personer samt ett bra självförtroende. Wahlström (2005) 
påpekar att grunden för att kunna lösa en konflikt är att de inblandande parterna 
inser att de har en konflikt samt att de inser sina och den andra partens synpunkter 
och behov. En god kommunikation är också en förutsättning. Parterna behöver tala 
om sin egen syn på konflikten, men det är viktigt att inte skylla ifrån sig eller lägga 
skulden på den andre. Den som lyssnar behöver vara uppmärksam och inte döma. 
Sedan får parterna samarbeta för att lösa konflikten. Andra egenskaper som 
Wahlström nämner är bra vid konflikthantering är fantasi och kreativitet för att hitta 
nya lösningar. Kritiskt tänkande behövs för att kunna analysera grunden till 
konflikten.  Att kunna ta hänsyn till nya fakta, känna empati samt respekt för andra 
människor och tro på rättvisa är viktiga egenskaper. Ett sätt att framföra negativ 
kritik men ändå försöka undvika en konflikt är att på ett rättframt sätt först tala om 
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vad problemet är, vilken förändring som är önskvärd för att sedan avsluta med något 
positivt om personen ifråga (Wahlström, 2005).  
 
När ledaren för en grupp inte vill se de konflikter som uppstår eller ta dem på allvar 
utan istället hoppas att de löser sig av sig själva uppstår problem. Detta sätt att 
hantera konflikter påverkar arbetsivern, energin och det sociala klimatet i gruppen. 
En konflikträdd ledare skapar hinder för förändringar i gruppen, enligt Wahlström 
(2005).  
 
De Klerk (1991) och Wahlström (1996) anser att det i de flesta fall av 
konflikthantering erfordras att det finns insikt om problemets uppkomst. Insikt om 
bakgrund, sammanhang och funktion ger större möjligheter till att kunna hitta 
lösningar. Vi behöver även se på vilken roll känslorna har spelat i den aktuella 
konflikten. Alla har känslor men vi har för det mesta svårt att tänka oss in i hur andra 
människor känner det. Livserfarenheten spelar också en stor roll. Vi har kanske 
tidigare gått igenom kriser som vi eventuellt inte har bearbetat vilket kan påverka oss 
när det gäller konflikter, skriver Wahlström. God tillgång till sina egna känslor samt 
att ha insikt om andras reaktioner och känslor är viktiga förmågor för att kunna reda 
ut konflikter. Under konfliktsituationer behöver berörda parter var goda lyssnare, 
vilket kan vara svårt, skriver Wahlström, på grund av att ofta är mycket starka 
känslor inblandade samt att de inblandade är väldigt uppfylld av sin egen tolkning av 
situationen. 
 
Även om konflikten berör enbart vissa personer, menar De Klerk (1991), att det kan 
vara idé att ta upp det hela i ett större sammanhang. Genom att ta upp saker rörande 
konflikten i ett större sammanhang går det att motverka att det bildas hot mot 
sammanhållningen. I de flesta fall kan gruppen bidra till att hitta lösningar på 
konflikten.  
 
När det gäller medling vid konflikter handlar det inte om att döma någon eller några, 
eller vad som anses vara rätt och fel. Medling innebär istället att bryta gamla mönster 
samt lära eleverna att lyssna både på sig själva och på andra, skriver Lind (2001). Det 
gäller även att lära sig vad känslor är och vad de heter, samt att skilja på känslor och 
fakta. Eleverna behöver också lära sig att uttrycka sina känslor utan att såra eller 
skada någon annan person samt att förstå att det går att vara arg utan att för den 
skull slå sönder saker. Det gäller likaså att få eleverna att förstå att de skall respektera 
sig själva och andra. Eleverna måste förstå att alla inte alltid behöver tycka lika. Lind 
skriver, att skolmedling förebygger mobbning och det faktum att skolan engagerar sig 
i medlingen mellan elever kan inte nog markeras. Genom kunskaper om medling 
tillskriver sig eleverna grundläggande värderingar samt de får insikt i de mjukare 
delarna i vårt sociala klimat.  
 
I stökiga klasser finns det ofta omotiverade, störande och okoncentrerade elever, 
skriver Svensson (1998). Risken är att som lärare känna sig som en polis, bli negativ 
och få känslan att inte kunna hantera situationen på ett bra sätt. Läraren känner sig 
misslyckad och börjar kanske skrika, hota och ibland eventuellt kränka eleverna på 
ett sådant sätt som den i normala fall inte skulle göra, nämner Svensson. I den här 
situationen behövs det hjälp utifrån, både handledning samt kanske även resurser till 
klassen annars är risken stor att hamna i en ond cirkel som kan vara svår att bryta.  
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I de fall konflikten inte går mot en lösning, menar De Klerk (1991), att de berörda 
parterna bör tillfrågas om de går med på att anlita en utomstående person som 
konfliktlösare. Efter att ha kartlagt konfliktsituationen bör ställning tas till om hjälp 
utifrån skall tillföras beroende på konfliktens intensitet. I det här läget är det viktigt 
att avgöra om konfliktlösaren kan, vågar samt vill ta ansvaret för att lösa konflikten. 
Syftet är framförallt att ta hjälp utifrån med att försöka hitta möjligheter till att 
angripa konfliktsituationen. De Klerk, anser, att i de flesta fallen är det bäst att anlita 
personer som inte tillhör eller är kända av de berörda parterna sedan tidigare.  
 
2.3.6 Praktiskt förfarande 
I stora drag handlar konflikthanering om att begränsa och strukturera. Det 
effektivaste hjälpmedlet vid konflikthantering är enligt De Klerk (1991), att ha ett bra 
diskussionsklimat och en tydlig kommunikation. Dialogen med dess konstruktiva 
samtal kan ses som början till en lösning. Vid konfliktlösningar är det helt förkastligt 
att försöka övertyga någon av parterna om att de har fel, detta med undantag från om 
det inte rör sig om rena fakta, skriver De Klerk. På ett tidigt stadium gäller det att få 
deltagarna att förstå allvaret i konflikten. Det gäller även att vara återhållsam med att 
anklaga eller peka ut personer oavsett om konfliktlösaren är ganska övertygad om 
vilken eller vilka som är de skyldiga. Det är viktigt att alla berörda parter i konflikten 
får komma till tals. För de personer som lyssnar är det otroligt viktigt att tillåta varje 
talare att få tala fritt om sina tolkningar och upplevelser utav konflikten. Den som 
talar skall inte behöva förklara sig eller besvara frågor från de andra parterna, skriver 
De Klerk.  
 
När alla berörda parter har gett sin version och syn på konflikten har de genom att 
formulera sig samtidigt engagerat sig i konflikten. Därefter när alla fakta om 
konflikten har kommit fram är det dags för en första sammanfattning av problemet. 
Konfliktformuleringen är halva lösningen, anser De Klerk (1991). Det gäller att vara 
konstruktiv och få de berörda parterna att förstå mekanismerna bakom konflikten 
som ett slags förebyggande arbete så att den inte uppstår igen. 
 
Nordenmark (2002) hävdar att det vore märkligt om skolarbetet alltid skulle 
utmärkas av lugn och harmoni med tanke på att varje skola består av så många olika 
människor. Även om det förekommer konflikter i skolan får vi inte slå oss till ro och 
acceptera de situationer som sker när individer eller grupper ställs emot varandra. 
Det finns olika berättigade beslut, ett av dem kan vara att komma överens om och att 
ta upp små missförstånd i tid så att de inte växer sig till stora konflikter, enligt 
Nordenmark. Även de gemensamma ordningsbesluten medverkar ofta till en 
försonade mening samt att skapa trygghet, skriver De Klerk (1991). Vetskap om att 
konflikten verkligen är löst eller under kontroll är svårt att veta. Det gäller att vara 
noga med uppföljningen för att se till att konflikten inte flammar upp igen.  
 
2.3.7 Förebyggande konflikthantering 
De flesta skolor har mer eller mindre fungerande tillvägagångssätt för att hantera och 
motverka konflikter, enligt Lind (2001). Dessa kan vara med bland annat hjälp av 
kamratstödjare och antimobbingteam. Enligt Svensson (1998) har de flesta skolor 
trivselregler eller ordningsregler utformade av elever och lärare tillsammans. Detta 
för att alla skall trivas och undervisningen skall fungera bra. För att kunna lära 
eleverna att visa respekt för andra människor gäller det att läraren som ledare föregår 
med gott exempel, anser Svensson. Det är en konst att ge tillsägelser på ett sådant 
sätt att eleven inte känner sig kränkt eller särbehandlad. Det bästa sättet är att 
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använda sig av konstruktiva regler samt konstruktiv kritik. Kroppsspråket har stor 
betydelse när det gäller kommunikationen. Hur vi uppfattar ett budskap beror enligt 
forskare till 70-80 % på kroppsspråket, nämner Svensson (1998). En etiskt riktig och 
god pedagogik är att eleverna får ta konsekvenserna utav sina handlingar när de vid 
upprepade tillsägelser väljer att bryta mot gemensamma regler samt uppgörelser. 
 
När det gäller människors känslomässiga intelligens är det av stor vikt, anser 
Svensson (1998), att kunna hantera samt uttrycka sina känslor på ett sådant sätt att 
de inte skadar eller sårar andra eller oss själva. Att kontrollera sin aggressivitet kan 
vara svårt hos barn men även hos vuxna. Särskilt de som har kort stubin samt ett 
hetsigt humör kan ha svårigheter med att kontrollera sin impulskontroll. Det är lätt 
att dessa barn börjar slåss och härmed har svårigheter med att få vänner. Vuxna 
uppfattar ofta dessa barn som besvärliga samt jobbiga. När det gäller dessa elever kan 
de, enligt Svensson, försöka att bli bäst på att vara värst för att få uppmärksamhet 
från andra elever och hos lärare. Stökiga, bråkiga samt ibland rentav odrägliga barn 
vill säga någonting med sitt beteende, påpekar Grandelius (1999). Tidigare 
erfarenheter i livet kan ha lärt dem att de får uppmärksamhet om de beter sig 
negativt. Här menar Grandelius att det är viktigt att sätta gränser och istället fokusera 
på deras positiva beteende. Svensson (1998) hävdar att det situationsanpassade 
ledarskapet är bäst där personen använder sig av det som situationen kräver. 
Skickliga ledare tillämpar det ledarskap och den ledarstil som passar bäst i den 
aktuella situationen.  
 
2.3.8 Skolors agerande 
Maltén (1998) nämner att många skolor har en så kallad mobbingplan för att 
motverka och stävja konflikter och mobbing. Vissa skolor har även arbetsgrupper 
med vuxna som arbetar detta samt kamratstödjare. Det är viktigt att arbeta med 
skolmiljön så att rastsystem, skolmåltidsscheman samt aktivitetsmöjligheter är 
upplagda så att det blir en lugn och harmonisk skoldag för eleverna. Förebyggande 
åtgärder när det gäller att förhindra att konflikter uppstår kan, enligt Maltén, vara att 
till exempel arbeta med klassens samspel och gruppklimat. Det är viktigt att skolan 
angriper de problem som finns i tid, för att kunna göra något åt dem innan de har 
vuxit sig för stora.  
 
2.3.9 Sammanfattning 
Konflikter är delar av vår vardag. För att minimera risken att hamna i konflikter, 
skriver Wahlström (2005), gäller det att i så fall avstå från socialt umgänge. 
Konflikter kan, enligt Grandelius (1999), lära oss något när vi blir tvingade till att 
reflektera över våra värderingar. Vilken inställning en person har till en konflikt anser 
Falk-Lundqvist (2007) bero på om personen upplever konflikter som positivt eller 
negativt. Orsaker till konflikter uppstår, enligt Brännlund (1991), av någon sakfråga 
där cirka tio procent av konflikten innehåller sakinnehåll och de resterande nittio 
procenten innehåller känslor. Förutsättningar för en god konflikthantering är 
förståelse för konfliktbeteenden samt rätt redskap att arbeta med. Ständiga konflikt-
bearbetningsprocesser gör att vi växer, utvecklas och mognar som människor, skriver 
De Klerk (1991). Westerblad-Dicks (2000) nämnder att konflikter kan uppstå när vi 
inte vill, vågar eller är medvetna om när de andra parternas krav är tillgodosedda. 
Även bristande kunskaper om varandra är en stor del i att konflikter uppstår. Enligt 
Wahlström (2005) kan konstruktiva konflikter medverka till att personer samt 
verksamheten utvecklas. Dock kan den konstruktiva konflikten övergå i att vara 
destruktiv om orsaken till konflikten inte är klar, samt om parterna i konflikten inte 
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vill förändra de saker som lades till grund för konflikten, skriver De Klerk (1991). Det 
är, enligt Westerblad-Dicks (2000), viktigt att ta konflikter mellan elever på allvar 
samt att hjälpa dem att hitta lösningar på konflikten. Wahlström (2005) skriver att 
det är av stor vikt att uppmuntra barn och ungdomar till att ta eget ansvar för att lösa 
konflikter samt göra det så att båda parter blir vinnare. Detta bidrar till att de 
förbereder sig väl för de konflikter som kan komma att uppstå senare i deras liv. För 
att inte hindra utvecklingen av det sociala klimatet i gruppen gäller det, enligt 
Wahlström (2005), att inte vara konflikträdd som ledare. Konflikthantering handlar i 
stora drag om att begränsa samt strukturera, skriver De Klerk (1991). När alla 
berörda parter har sagt sin del är det dags för en sammanfattning av problemet samt 
att få alla att förstå mekanismerna bakom konflikten. Lind (2001) skriver att de flesta 
skolor har väl fungerande metoder för att hantera samt motverka konflikter. Enligt 
Maltén (1998) bör skolan ge lärarna resurser samt stöd för att kunna förhindra att 
konflikter uppkommer, och om de uppstår skall de kunna hanteras i tid för att inte 
växa sig större.     

2.4. Olika konflikthanteringsmodeller 
Här nedan beskrivs tre konflikthanteringsmodeller. Urvalet har gjorts utifrån de olika 
modeller som har framkommit vid de intervjuer som ligger till grund för uppsatsen. 
 
2.4.1 Project Charlie samt Justa Kompisar 
Project Charlie (1995) står för Chemical Abuse Resolution Lies In Education. I 
Edina en förort till Minneapolis, USA startade 1976 Project Charlie för att förebygga 
samt bekämpa missbruk av olika kemiska ämnen. Arbetsgruppen som tog fram 
projektet bestod av fem personer med hög utbildning inom pedagogik samt andra 
sociala discipliner. Utifrån arbetsgruppens resultat utarbetades Project Charlie som 
är avsett för grundskolan med syfte att förhindra drogmissbruk. Huvudmålen i 
projektet är att förse eleverna med sociala färdigheter som skall höja deras förmåga 
att motstå grupptryck. Arbetsmaterialet är indelat i olika sektioner: självmedvetande, 
beslutsfattande, relationer och information om droger. Eftersom Project Charlie 
(1995) i synnerhet behandlar alkohol och drogproblematik utarbetades i ett senare 
skede även arbetsmaterialet Justa Kompisar som inriktar sig på att lösa konflikter 
samt förhindra mobbing bland ungdomar. Justa Kompisar utgår ifrån att konflikter 
är normala inslag i den mänskliga samvaron samt att det gäller att ge människor tid 
till att undersöka sina fördomar vilket i sin tur kan resultera i att kunna respektera 
andra människor oavsett bakgrund. Justa Kompisar syftar också till att få eleverna att 
förstå att en konflikt nödvändigtvis inte behöver ha en vinnare eller en förlorare. 
Meningen är också att barn och vuxna skall lära sig att hävda sin mening på ett 
sakligt och bestämt sätt samt att undvika våld eller att bli hunsade. Arbetsmaterialet 
Justa Kompisar hjälper barnet med att förstärka deras självkänsla samt skapa 
relationer till sina kamrater som inte är fientliga eller våldsamma.   
 
2.4.2 Livsviktigt 
Genom att arbeta med läromedlet Livsviktigt med SET (Social och Emotionell 
Träning) i skolan utvecklar eleverna sina sociala och emotionella färdigheter. Kimber 
(2001) nämner att detta pedagogiska program skall utföras under en längre period, 
helst under elevens hela skoltid, för att ge bästa möjliga resultat. SET-programmet 
finns för elever från 6-16 års ålder och undervisningen bör genomföras regelbundet, 
en till två gånger per vecka, enligt Kimber (2001). Programmet innehåller fem 
punkter: självkännedom, att hantera sina känslor, empati, motivation samt social 
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kompetens. Kimber (2001) påpekar att det är viktigt att skolledningen är engagerad 
och positivt inställd till programmet. Detta krävs även av lärarna samt att de är väl 
insatta i programmets struktur samt den tänkta arbetsgången. Föräldrar bör 
informeras om skolans arbete med SET för att kunna vara delaktiga och hjälpa 
barnen med läxor och övningar som kan göras hemma. 
 
Enligt Kimber (2001) är det viktigt för barn att förstå sina känslor och kunna hantera 
dem för att det sociala samspelet skall fungera. Det är angeläget att även ha en 
förståelse för andras känslor. Barn som har svårt att förstå andras reaktioner kan 
upplevas som otrevliga, vilket ibland kan leda till att andra barn undviker dem. 
Personer med en väl utvecklad emotionell intelligens klarar bättre av att hantera sina 
känslor, när de hamnar i affekt anpassar de sitt beteende utifrån situationen och 
andra personer. De som inte kan hantera sina känslor på ett bra sätt blir ofta styrda 
av dem och kan lätt hamna i situationer de inte klarar av eller rår på. Att lära barn att 
förstå och kunna hantera känslor är viktigt för att förebygga problem i det sociala 
samspelet. 
 

2.4.3 ART 
Metoden ART, Aggression Replacement Training, används för barn och ungdomar 
som befinner sig i riskzonen när det gäller våld och aggressivitet. Programmet 
används för att förebygga och bromsa dessa beteenden. ART utvecklades i USA av 
Arnold Goldstein och Barry Glick i slutet av 1980-talet och används idag runt om i 
världen inom till exempel, skola, fritidsverksamhet, idrott, socialtjänst och 
kriminalvård. Programmet innehåller 30 strukturerade lektioner som består av 
delarna: social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralträning. Arbetet leds 
av speciellt utbildad ART personal och det är angeläget att träningen har hög kvalité 
samt att tillvägagångssättet i manualen följs. Programmet bör utföras regelbundet, 
optimalt är tre lektioner per vecka. ART skall för aggressiva barn innebära ett verktyg 
för att kunna hantera sina känslor och skapa en permanent beteendeförändring. I 
detta arbete är det även angeläget att det finns positiva förebilder i barnets omgivning 
(Ungart, 2008). 
 

2.4.4 Sammanfattning 
Project Charlie samt Justa kompisar (1995) och arbetsmaterialet Livsviktigt handlar i 
stora drag om att öka elevernas sociala färdigheter samt att stärka sammanhållningen 
i gruppen. Justa kompisar innehåller bland annat att lära sig hantera konflikter samt 
att motverka mobbing bland elever. Materialet Livsviktigt innehåller enligt Kimber 
(2001) exempelvis övningar som behandlar självkännedom, att hantera sina känslor, 
empati, motivation samt social kompetens. Metoden ART innehåller 30 olika 
lektioner som består av socialfärdighetsträning, ilskekontrollträning och 
moralträning. Arbetet med metoden ART leds av specialutbildad personal. Metoden 
skall hjälpa aggressiva barn att lära sig att hantera sina känslor och medverka till en 
permanent beteendeförändring (Ungart 2008).  
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2.5 Styrdokument 
Vid genomgången av styrdokument har urvalet utförts genom att ta med det som 
ansetts vara relevant i förhållande till uppsatsens syfte och frågor. De dokument som 
har analyserats är: 

1. Läroplan för grundskolan, Lpo 94 
2. Skollagen 
3. FN:s barnkonvention 
4. Likabehandlingsplaner från de intervjuade lärarnas skolor 
5. Skolverkets riktlinjer gällande Ordningsregler för en trygg och lärande miljö 

(Skolverket, 2006) 
 
2.5.1 Lpo 94  
I Läroplanen för grundskolan, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) finns det 
inget uttryckligen skrivet kring konflikter och konflikthantering. Däremot finns det 
flera delar som berör det sociala samspelet i skolan och även samhället i övrigt. 
Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag nämns det att skolan skall ”överföra 
grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem 
för att leva och verka i samhället” (s 5). Genom en god lärandemiljö skall eleverna 
utvecklas till harmoniska individer som har en insikt i de demokratiska värderingar 
som samhället grundar sig på. Vidare påpekas att:  
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. /…/ 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 
roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s 7). 

 
Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) är intentionen med arbetet i skolan 
att eleverna utvecklas till personer som har en förståelse för andra människor samt 
att de kan leva sig in i andras situation. Ingen skall utsättas för trakasserier eller 
kränkande behandling i skolan och alla ansatser till detta skall aktivt bekämpas. 
Intolerans skall bemötas genom kunskap, medvetna insatser och en öppen 
diskussion. 

 
Vid rubriken mål och riktlinjer, normer och värden, i Lpo 94 (Utbildningsdeparte-
mentet, 2006) uppges att ”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera 
eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma 
till uttryck i praktisk vardaglig handling” (s 8). Arbetet delas upp i två delar, mål att 
sträva mot och mål att uppnå. Under rubriken mål att sträva mot påpekas bland 
annat att alla elever bör respektera andra människor, ha en förståelse för deras 
situation samt besitta en vilja att hjälpa andra utan att alltid tänka på sig själv i första 
hand. De bör även ta avstånd från alla sorters förtryck och kränkande bemötande.  
 
Vidare nämns i Läroplanen för grundskolan att ”Alla som arbetar i skolan skall /…/ 
aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper” (Utbildnings-
departementet, 2006, s 8) samt att allt arbete skall grundas i ett demokratiskt 
förhållningssätt. Läraren skall tillsammans med eleverna diskutera vårt samhälles 
värdegrund och vilka konsekvenser det får för varje persons handlande, synliggöra 
olika värderingar, tolkningar och problem. Gemensamt med övrig personal skall 
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läraren ”vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 
kränkande behandling” (Utbildningsdepartementet, 2006, s 9). I samråd med 
eleverna skall regler för arbetet och umgänget i klassen utvecklas.  
 
2.5.2 Skollagen 
Enligt skollagen (2008), 1 kapitlet, Allmänna föreskrifter, 2 §, skall skolan i 
samarbete med hemmen arbeta för elevernas harmoniska utveckling så de blir 
ansvarsfulla människor och en del i samhället. Arbetet i skolan skall utgå ifrån 
”grundläggande demokratiska värderingar” och alla som arbetar ”inom skolan skall 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö”. Det påpekas extra att all personal aktivt skall ”motverka alla former av 
kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” (Lag 1999:886).  
 
2.5.3 FN:s barn konvention 
I FN:s konvention (1994) om barns rättigheter antagen av FN:s generalförsamling 
den 20 november 1989, står det skrivet om vikten av att ha en positiv människosyn: 
 

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

Konventionen nämner även att konventionsstaterna är överens om att barnets 
utbildning skall syfta till att: 

 
/…/förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, 
fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folks etniska, nationella 
och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. (Artikel 29 d). 

 
2.5.4 Likabehandlingsplan 
Enligt ett pressmeddelande från Skolverket (2008) kritiseras allt fler skolor för att de 
brister i sitt arbete med att stoppa kränkande behandlingar.  Skolverket samt Barn- 
och elevombudet kritiserar allt fler skolor för deras bristande arbete när det gäller 
kränkande behandlingar. Under det senaste året har drygt 60 % av kritikbesluten hos 
ett flertal skolor ökat. Kritikbesluten har ökat både när det gäller en vuxen som 
kränkt en elev, samt när det gäller en elev som kränkt en annan elev. Skolverket har 
inspekterat 40 kommuner i Sverige och av dessa hade 28 kommuner brister i sina 
likabehandlingsplaner. Enligt Skolverket saknar alltså idag en majoritet av de 
granskade skolorna en riktigt utarbetad likabehandlingsplan. 
 
De båda skolorna (avsnitt 3.2) som ingår i studien har likabehandlingsplaner. Detta 
är skolornas egna styrdokument som har utarbetats i samråd mellan rektor och en 
arbetsgrupp på respektive skola. I dokumenten har skolorna uppgett mål för hur de 
aktivt skall arbeta för att motverka kränkande behandling samt mobbing:  

 
Vi på /…/skolan tar starkt avstånd från alla tendenser till kränkningar. Den som uppger 
att hon/han blivit kränkt måste alltid tas på allvar. All personal har skyldighet att 
ingripa vid misstanke om t ex mobbing, kränkningar, nervärderande språk och negativa 
attityder. (Skola A). 
 
/…/skolans mål och arbete mot mobbing: 

• Vi ska arbeta aktivt med värdegrundsfrågor. 
• Vi ska genom aktiv mobbingbekämpning upptäcka mobbing. 
• Vi ska förebygga alla former av våld och kränkningar. (Skola B). 
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I de båda i likabehandlingsplaner har skolorna definierat olika begrepp, hur de skall 
arbeta förebyggande samt direkta åtgärder vid akuta kränkningar eller 
diskriminering. Skola A har även med en färdig mall för dokumentation vid dessa fall. 
Där dokumenterar specialpedagogen vad som har skett, skolans agerande samt 
uppföljning i respektive fall. Båda skolorna har med en förteckning över ansvariga 
personer för antimobbingteamet.  
 
2.5.5 Ordningsregler enligt Skolverket 
Enligt Skolverkets riktlinjer skall det på varje skola finnas regler som avser att skapa 
arbetsro i skolan. Ordningsreglerna på skolan skall fungera som verktyg för lärarna i 
de ibland svåra förekommande situationer som kan uppstå. Skolverket menar, att en 
stimulerande och trygg lärandemiljö är en förutsättning för att eleverna skall 
tillförskansa sig de kunskaper och värderingar som skolan förmedlar. Tanken med 
ordningsreglerna är att de skall fungera som vägledning för eleverna, alla vuxna i 
skolan samt föräldrar (Skolverket, 2006).  
 
2.5.6 Sammanfattning 
I analysen av Läroplanen för grundskolan, Lpo 94, Skollagen samt FN:s barn-
konvention har de delar valts ut som tar upp bemötandet av andra personer samt den 
sociala gemenskap och trygghet som skolan skall bidra med. I analysen av 
dokumenten har fokus även lagts på de delar som behandlar hur skolans personal 
skall motverka kränkande behandling samt mobbing i skolan. Skolverket har givit ut 
riktlinjer för skolor hur de skall utarbeta sina egna Likabehandlingsplaner.  De skolor 
som har medverkat i studien har båda två egna Likabehandlingsplaner vilka vi har 
beskrivit ovan. Båda skolornas Likabehandlingsplaner har utarbetats i samråd med 
rektorn på skolan samt en arbetsgrupp. I de båda skolornas dokument har mål 
uppgetts för hur de aktivt skall arbeta på skolan för att motverka kränkande 
behandling samt mobbing. Skolverkets riktlinjer när det gäller ordningsregler skall 
fungera som ett verktyg för lärare i svåra situationer som kan uppstå i skolan. Enligt 
Skolverket är en trygg lärande miljö viktigt för eleverna. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
Studiens syfte har varit att få en djupare förståelse för de enskilda lärarnas tankar och 
arbetsmetoder inom konflikthantering snarare än att kunna se ett större mönster. 
Enligt Stukát (2005) bygger denna metod på det kvalitativa synsättet som har sin 
grund i de humanistiska vetenskaperna. Här är inte målet att kunna generalisera som 
avsikten är i det kvantitativa synsättet utan att istället gå in på djupet och kunna tolka 
och förstå den information som framkommer. Vid exempelvis en enkätundersökning 
är svarsalternativen mer styrda och hade den metoden använts i denna studie skulle 
det inte varit lika lätt att få fram lärarnas egna åsikter samt möjlighet att få djupare 
kunskap om konflikthantering.  Med utgångspunkt i detta ansågs det passa bättre att 
använda en kvalitativ metod i istället för en kvantitativ. Stukát nämner dock att det är 
lätt hänt att denna typ av forskning blir subjektiv och inte lika neutral eftersom 
forskaren tolkar den framkomna informationen. 

3.2 Urval 
För att begränsa studien i denna uppsats utfördes intervjuerna på två skolor. Urvalet 
är som Stukát (2005) beskriver det ett bekvämlighetsurval eftersom vi har valt att 
göra intervjuer med lärare som arbetar på våra partnerskolor. Enligt Denscombe 
(2000) innebär denna metod ett subjektivt val samt ett icke-sannolikhetsurval där 
urvalet ej är slumpmässigt. Även bekvämlighetsfaktorn som Denscombe tar upp 
stämmer in på urvalet i denna studie. På grund av tidsbegränsning var det enklast att 
välja befintliga partnerskolor där kontaktnät redan fanns. Eftersom syftet har varit 
att få en djupare förståelse för de enskilda lärarnas tankar och arbetsmetoder har 
denna urvalsmetod valts trots insikten om att undersökningsgruppen varken är 
representativ eller generaliserbar. 
 
De båda skolorna, som i fortsättningen kommer att benämnas skola A respektive 
skola B är båda F-6 skolor i en kommun i mellansverige. De har ungefär 300 elever 
vardera. Alla tolv respondenter är kvinnor och de arbetar som klasslärare i år 1-3. På 
skola A arbetar sju lärare i år 1-3 och på skola B fem lärare. Detta innebär att alla 
lärare i år 1-3 på de båda skolorna medverkade i studien.  

3.3 Datainsamlingsmetod 
Stukát (2005) nämner att det finns flera olika typer av metoder för att samla in data. 
De vanligaste vid kvalitativa undersökningar är intervjuer och observationer. I denna 
studie var tanken från början att använda både intervjuer samt observationer för att 
få en större bredd på insamlad data. Men på grund av tidsbrist valdes efter över-
vägande att enbart använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Denscombe 
(2000) finns det både för och nackdelar med intervjuer. Till fördelarna hör att 
metoden ger djupgående och detaljerad data, respondenterna delger sina personliga 
insikter och kunskaper, intervjuaren kan ställa frågor vid oklarheter samt styra 
samtalet. Dessutom ger det en hög svarsfrekvens eftersom intervjun ofta är avtalad i 
förväg och bokad vid en för respondenten passande tidpunkt. Nackdelar som 
Denscombe tar upp är bland annat att objektivitet kan vara svår att uppnå på grund 
av intervjuarens och kontextens påverkan, det respondenten säger stämmer inte 
alltid överens med vad den i verkligheten gör i vissa situationer. Även inspelning vid 
intervjun kan vara en nackdel eftersom det kan kännas hämmande för respondenten 
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samt att denna metod är mycket tidskrävande därför att transkribering och analys 
innebär ett stort arbete (Denscombe, 2000). 
 
Den typ av intervjuer som användes beskriver Stukát (2005) och Denscombe (2000) 
som semistrukturerade intervjuer. Här finns möjligheten att ställa följdfrågor samt 
att anpassa intervjun efter respondenten. Enligt Stukát ger denna metod möjlighet att 
få en djupare förståelse för respondentens inställning och kunskaper om ämnet. Han 
nämner att det är viktigt att intervjuaren är följsam och anpassningsbar, har 
förmågan att följa upp intressanta svar samt kan tolka respondentens kroppsspråk 
och andra språkliga uttryck. Denna typ av intervjuer passade bättre för att uppnå 
uppsatsens syfte jämfört med strukturerade respektive ostrukturerade intervjuer. Det 
var inte heller aktuellt med en enkät eftersom syftet inte var att få lite information 
från en större grupp respondenter samt att kunna generalisera. Stukát framhåller att 
när datainsamlingsmetoden enkäter används finns inte heller samma möjlighet att få 
en lika djup förståelse.  
 
Vid utformningen av intervjufrågorna utgicks ifrån syfte och frågeställningar. Från 
början innehöll intervjuguiden (bilaga 2) fler frågor men några valdes bort för att 
begränsa antalet frågor samt för att verkligen hålla sig till uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. Intervjuaren kunde sedan ställa följdfrågor under intervjuns gång 
för att få fram mer information vid de fall det ansågs behövligt.  

3.4 Genomförande 
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor samt litteraturgenomgång inleddes det 
empiriska arbetet med att vi utformade ett missivbrev (bilaga 1). Dessutom 
kontaktades rektorerna på de berörda skolorna för att få godkännande att utföra 
intervjustudier. Samtidigt informerades de om studiens syfte samt vilka respondenter 
som önskades och missivbrevet delades ut. Båda rektorerna var positiva till att 
studien utfördes bland deras personal. Därefter kontaktades varje lärare enskilt för 
att informeras om syftet med studien och tillfrågas om de ville delta. På skola A fick 
lärarna samtidigt missivbrevet där de informerades om de etiska aspekterna. På skola 
B fick lärarna muntlig information om detta och missivbrevet delades ut vid 
intervjutillfället. Detta personliga förfarande innebar att alla lärare ställde upp på att 
intervjuas. Utifrån respondenternas önskemål bokades en tid för intervju och 
respondenterna informerades om beräknad tidsåtgång för intervjun vilket 
Denscombe (2000) framhåller är viktigt. Vid några tillfället avbokade lärarna 
intervjuerna med då bokades en ny tid. 
 
Som tidigare nämnts utfördes intervjuerna på två skolor. För att respondenterna inte 
skulle påverkas av varandras svar valdes att intervjua dem var för sig.  Det var även 
viktigt att intervjun utfördes på en lugn och avskild plats, där respondenten kunde 
koncentrera sig på frågorna och slippa bli distraherad av annat. Både Stukát (2005) 
och Denscombe (2000) påpekar att detta är betydelsefullt. På skola A utfördes 
intervjuerna i några fall i ett på skolan gemensamt samtalsrum och i övriga fall i 
grupprum vid den intervjuade lärarens klassrum. På skola B utfördes samtliga 
intervjuer i respektive lärares klassrum. På denna skola används inte klassrummen 
efter skoltid och därför ansågs detta vara en passande miljö. 
 
De tolv genomförda intervjuerna pågick alla i ungefär 30 minuter vardera. 
Respondenterna informerades om ungefärlig tidsåtgång när intervjun bokades vilket 
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Denscombe (2000) påpekar som viktigt samt att intervjuaren håller sig till den 
utsatta tidsramen. De fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg utan fick bara veta i 
stora drag vad de handlade om. Innan varje intervju startade delgavs respondenterna 
syftet med studien, de etiska aspekterna samt övrigt innehåll i missivbrevet togs upp.  
Vid varje intervju fanns enbart en intervjuare med. Stukát (2005) nämner att det kan 
vara en fördel eftersom respondenten slipper hamna i något slags underläge som 
kunde ha varit fallet med två intervjuare. Det ger en bättre balans mellan intervjuare 
och respondent. I denna studie valdes att göra intervjuer på respektive partnerskola 
på grund av att lärarna då skulle känna sig mer bekväma i situationen genom att de 
redan kände igen intervjuaren samtidigt som denna uppdelning var tidsbesparande.  
 
På skola A spelades intervjuerna in med hjälp av bärbar dator och på skola B med 
mp3-spelare. Dessa sätt valdes för att i största möjliga mån kunna rikta 
uppmärksamheten mot respondenten och dennes svar. Respondenterna tillfrågades 
innan för att få ett godkännande av detta. Intervjuaren antecknade även stödord 
under intervjuns gång för att kunna få med information om respondenten som inte 
kom med i ljudupptagningen, såsom gester och kroppsspråk. Intervjuerna inleddes 
med några allmänna frågor om respondenten för att sedan ta upp frågorna i 
intervjuguiden samt eventuella följdfrågor som uppkom. Intervjun avslutades med 
att tacka respondenten för att den deltagit i studien. 

3.5 Databearbetning och analysmetod 
Efter varje intervju avlyssnades inspelningen och intervjuerna transkriberades var för 
sig. Detta tog mycket tid, vilket även Denscombe (2000) nämner som en av 
nackdelarna med intervjuer. Trots detta ansågs det vara värt arbetsinsatsen eftersom 
det hade varit mycket svårare att analysera resultatet genom enbart 
ljudupptagningen. Därefter lästes de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal 
gånger för att söka efter eventuella mönster. En grov uppdelning av informationen 
gjordes utifrån de tre forskningsfrågorna i uppsatsen. Alla intervjuerna gicks igenom 
efterhand och en forskningsfråga i taget behandlades. Information som passade till 
respektive fråga markerades med olika färger. Allt material skrevs ner för att sedan 
struktureras om och delas upp i mindre delar. Det söktes efter likheter och olikheter 
mellan de olika lärarna samt de båda skolorna. Rubriker sattes efterhand utifrån det 
som framkom ur materialet. Efter detta lades citat från lärare in för att ge möjlighet 
till en känsla av de intervjuades tankegångar och åsikter. Därefter jämfördes 
resultatet från intervjuerna med det som framkommit i litteraturstudierna för att 
sedan sammanställas i resultatanalysen. 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Enligt Stukát (2005) innebär reliabilitet hur tillförlitlig en studie är, vilken kvalitet 
mätinstrumenten har. Denscombe (2000) menar att det vid kvalitativ forskning är 
svårt att uppnå fullständig reliabilitet eftersom detta innebär att forsknings-
instrumenten inte skall påverka resultatet. Detta är svårt att uppnå vid intervjuer 
eftersom intervjuaren är en del i processen som ett forskningsinstrument. Genom sin 
närvaro kan intervjuaren ha inverkan på respondenten, vilket leder till att resultatet 
påverkas. När intervjuer används som datainsamlingsmetod är det inte möjligt att 
uppnå samma resultat om studien utförs vid ett annat tillfälle. Detta beror på att alla 
personer inte har samma inställning samt erfarenheter till ämnet men även att 
forskare tolkar den framkomna informationen på olika sätt (Denscombe, 2000).  
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Denscombe (2000) anser att det är angeläget att uppge studiens syfte, beskriva 
processen samt resonemanget bakom olika beslut. För att göra denna studie så 
tillförlitlig som möjligt har syftet tydligt redovisats, metod samt tillvägagångssätt 
beskrivits samt tankar kring olika beslut redovisats. Detta för att underlätta för en 
eventuell upprepning av studien. Eftersom intervjuerna genomfördes av enbart en 
person kan detta ha påverkat den information som framkom. Utgångspunkten vid 
varje intervju var de frågor som fanns med i intervjuguiden, men intervjuaren valde 
vilka följdfrågor som skulle ställas. En annan reliabilitetsbrist kan vara att 
informationen har misstolkats vid resultatpresentation samt analys. Det bör dock 
påpekas att det vid intervjuerna både gjordes en ljudupptagning samtidigt som 
intervjuaren gjorde anteckningar för att kunna få med information som ej kom med 
vid inspelningen, så som ansiktsuttryck och gester.  
 
Urvalet i studien var inte slumpmässigt eftersom de intervjuade lärarna arbetar på 
våra partnerskolor. Dock valdes att intervjua alla lärare inom år 1-3 på de båda 
skolorna. Bortfallet var obefintligt, alla lärare ställde upp på intervjuerna. Därför 
utgör resultatet en bra bild av lärarnas uppfattning samt arbetsmetoder om 
konflikthantering på de aktuella skolorna.  Dock begränsas möjligheten att 
generalisera eftersom studien enbart innefattade tolv respondenter. 
 
Enligt Stukát (2005) innebär validitet att studien mäter det som avses att mäta. I 
denna studie har alla lärare som undervisar i år 1-3 på de båda skolorna deltagit. 
Frågorna i intervjuguiden är ställda för att kunna belysa forskningsfrågorna, de har 
utgjort ett bra underlag för att få fram resultatet och de täckte undersöknings-
området.  

3.7 Etiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2008) finns det fyra huvudkrav bland de etiska principerna 
som skall beaktas vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Informations-
kravet innebär att de som deltar i studien skall informeras om syftet, vem som är 
ansvarig, att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan 
om så önskas. De har även rätt att veta hur studien kommer att utföras samt hur 
resultatet kommer att presenteras. Respondenterna i studien fick information om 
ovan nämnda punkter, både muntligt samt genom missivbrevet. Enligt 
samtyckeskravet har respondenterna rätt att själva bestämma om de vill delta i 
studien samt att de har rätt att avbryta sin medverkan utan att det skall påverka dem 
negativt. I denna studie fick alla respondenter själva bestämma över sin medverkan 
genom att de hade möjlighet att svara ja eller nej vid förfrågan om intervju. 
Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn måste tas till respondenternas 
konfidentialitet. Eventuellt känsligt material skall förvaras så att obehöriga ej kan få 
tag i det. Resultatet av den här studien utgör inte något känsligt material men vid 
redovisningen av intervjuerna har ändå svaren behandlats konfidentiellt så att det ej 
går att koppla ihop svaren med respondenterna eller de aktuella skolorna. Enligt 
nyttjandekravet får det insamlade materialet enbart användas i forskningssyfte. Det 
resultat som framkommit via intervjuerna i den här studien har endast använts för 
denna uppsats.  
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4. Resultatpresentation 
Vid resultatpresentationen har utgångspunkten varit forskningsfrågorna (avsnitt 1.2). 
Fråga 1 samt 7-9 i intervjuguiden (bilaga 2) har ställts för att belysa forskningsfrågan 
”Hur upplever lärare konflikter i allmänhet samt mellan elever?”. Intervjufrågorna 2 
samt 4-5 har ställts med hänsyn till forskningsfrågan ”Hur hanterar lärare konflikter 
mellan elever i skolan?”. Den sista forskningsfrågan ”Hur arbetar lärare för att 
förebygga konflikter mellan elever i skolan?” har anknytning till intervjufråga 3 och 6. 
 
 Forskningsfrågor Intervjufrågor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att ytterligare belysa resultatet har de intervjuade lärarna ibland citerats när 
något speciellt har framkommit. Efter varje citat har angetts vilken lärare det gäller. 
Skolorna har namngetts som skola A och B. Sedan har respektive lärare på skolorna 
numrerats, på skola A från A1-A7 samt skola B från B1-B5. 

 
 
 
 
 
Hur upplever lärare konflikter i 
allmänhet samt mellan elever?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur hanterar lärare konflikter 
mellan elever i skolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur arbetar lärare för att före-
bygga konflikter mellan elever 
i skolan? 

1. Upplever du konflikter som något 
positivt eller negativt? Vad kan 
konsekvensen bli av en konflikt?   
 
7. Vad tycker du är svårt vid 
konflikthantering?  
 

8. Har du någon utbildning inom 
konflikthantering? 
 
9. Anser du att du har tillräckligt med 
kunskap om konflikthantering? 
 
 
2. Kan du beskriva hur du oftast agerar 
vid en konflikt? 
 
4. När försöker du som lärare själv lösa 
konflikter och när tar du hjälp av 
annan personal? 
 
5. Hur agerar skolan när konflikter 
uppstår? Finns det något gemensamt 
arbetssätt, någon gemensam metod? 
Vilken/vilka? 
 
 
3. Arbetar du på något sätt för att 
förebygga konflikter mellan elever?  
I så fall hur? 
 
6. Har skolan något gemensamt 
arbetssätt, någon gemensam metod för 
att förebygga konflikter? Vilken/vilka? 
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Intervjuerna inleddes med några frågor om respondenterna, bland annat ålder och 
antal år i yrket. Som framgår av tabell 1 var hälften av lärarna i ålderskategorin 30-39 
år. Medelåldern i urvalsgruppen var 42 år. 
 
Tabell 1  Åldersfördelning bland lärarna 
Åldersgrupper Antal 
20-29 1 
30-39 6 
40-49 2 
50-59 2 
60- 1 
Total 12 
 
Tabell 2 visar att fördelningen av antal yrkesverksamma år var rätt utspridd.  
 
Tabell 2  Antal år i yrket bland lärarna 
Antal år i yrket Antal 
1-4 4 
5-9 3 
10-19 2 
20-29 - 
30- 3 
Total 12 
 

4.1. Upplevelse av konflikter 
4.1.1 Positivt och negativt 
Merparten av de tolv intervjuade lärarna i studien ansåg att konflikter kunde vara 
både positivt och negativt. En tredjedel av dem nämnde dock i första hand enbart att 
de ansåg konflikter som något negativt. Efter vidare samtal framkom att det även 
kunde finnas positiva effekter. Men den grundläggande tanken hos dessa lärare var 
ändå att konflikter i första hand upplevdes som något negativt. En lärare särskilde 
konflikter och meningsskiljaktigheter, och ansåg att det sistnämna var mer positivt 
medan konflikter var negativt. Några nämnde att själva ordet konflikt uppfattades 
som något negativt. En lärare uppfattade konflikter som ”något naturligt, det är en 
del utav elevers utveckling” (Lärare A4). En annan lärare nämnde att ”det är ju 
konflikter hela livet” (Lärare B5). Även uppfattningen att konflikter kunde var 
spännande framkom. En kommentar var att ”det känns liksom som om det vore en 
härva och det kan vara lite spännande att se om man skall kunna reda ut det” (Lärare 
A2). 
 
Det framkom flera positiva kommentarer kring konflikter. Majoriteten av lärarna 
ansåg att konflikter är något lärorikt och att eleverna genom dessa lär sig hur de skall 
umgås och hantera andra människor. En lärare nämnde att det kan uppkomma något 
slags samförstånd mellan eleverna och det kan resultera i att de ”är lite extra snälla 
och gulliga mot varandra under resten av dagen” (Lärare A2). Även sammanhållning i 
gruppen kan efter en konflikt bli bättre, och ”mår gruppen bra så mår individen i 
gruppen bra” (Lärare A2). Ett flertal lärare nämnde att konflikter ger eleverna 
möjlighet att reflektera över andras känslor samt få kunskap om hur det sociala 
samspelet fungerar. Så här uttryckte sig en lärare ”Eleverna lär sig empati, förståelse 
och att leva sig in i en annan människas situation.” (Lärare A7). 
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Flera lärare nämnde att med hjälp av diskussioner i klassen samt genom att 
återkoppla till vad som hänt kan konflikten resultera i att eleverna kan lära sig något 
av situationen. Förhoppningen är att resultatet blir att beteendet inte upprepas, en 
lärare sa att ”naturligtvis hoppas man att en konflikt leder till ett annat sätt att tänka” 
(Lärare A3). En lärare ansåg att framförallt de yngre barnen lär sig genom detta 
arbetssätt samt att de får lite mer insikt. En annan kommentar var att eleverna får 
”en medvetenhet om sitt beteende” (Lärare B1). Genom att vara delaktig i konflikter 
ges eleverna möjlighet att själva lära sig lösa konflikter ”på ett sätt som anses vara 
acceptabelt” (Lärare A7). 
 
Ett flertal negativa tankar kring konflikter framkom. Ofta uppfattas konflikter som 
något negativt, en lärare nämnde att ”själva känslan när man har fått reda på att det 
har varit en konflikt är ju att det är någonting negativt” (Lärare B2). En annan lärare 
sa att följden kan bli att ”barnen råkar illa ut själva eller mår dåligt” (Lärare B2). 
Några lärare tog upp att konflikter även påverkar deras planering och resulterar i att 
snabba beslut måste fattas för att reda ut den aktuella situationen. Konflikter tar tid 
ifrån skolarbetet, både för lärare och för elever. Kommentarer som framkom var att 
”Sällan känner man att man har tid att ta tag i det, de kommer alltid vid fel tillfällen” 
(Lärare A5), ”det tar ju mycket tid från undervisningen att lösa konflikter” (Lärare 
A7). Några lärare talade om när det finns problem i det sociala samspelet mellan 
eleverna och att dessa upplevdes som jobbiga eftersom negativa beteenden upprepas. 
De ansåg att dessa konflikter inte ledde fram till något konstruktivt.  
 
4.1.2 Tidsbrist och stress  
Den vanligaste kommentaren bland lärarna var att konflikter är mycket tidskrävande 
samt att det enligt en lärare ”tar mycket ork och kraft att lösa konflikter, eller att 
hjälpa barn att lösa konflikter” (Lärare B1). Det framkom i några intervjuer att det var 
konflikter varje dag, vid så gott som varje rast. Vidare upplevdes det som stressande 
att hjälpa till att lösa konflikter samtidigt som lärarna har ansvar för de övriga 
eleverna i klassen. Under tiden kan det bli problem i klassrummet då de återstående 
eleverna lämnas ensamma. Detta upplevde många lärare som påfrestande. Beroende 
på konfliktens allvarlighetsgrad avgjorde alla lärare om de var tvungna att ta hand om 
de inblandade i konflikten eller om de kunde vänta med att lösa den. Flera lärare 
nämnde i samband med detta att det då istället kunde bli problem för de inblandade 
parterna som fick svårt att koncentrera sig på skolarbetet. Några lärare nämnde att 
det kändes obehagligt med snabba och provisoriska lösningar, en lärare uttryckte sig 
”om vi inte har haft riktig tid för att ta itu med konflikterna på ett liksom fullgott sätt, 
då känns det inte bra för mig, det hänger i luften lite grann” (Lärare A2). En lärare 
berättade att ”När man är stressad, arg och upprörd då är det lätt att man lägger 
orden i munnen på barnen” (Lärare B5).  
 
4.1.3 Föräldrar  
En tredjedel av lärarna upplevde det som besvärligt när föräldrar blev inblandade i 
konflikter. Problemet ansågs ofta vara att föräldrarna inte hade förståelse för att 
deras barn kunde vara delaktiga i konflikter, de trodde ofta bara att deras barn var 
den som blivit utsatt. Det blir svårare att lösa konflikten om läraren enligt en av de 
intervjuade ”inte har föräldrarna med sig” (Lärare A5). Det nämndes att detta har 
blivit vanligare. Enligt en lärare finns det ”vissa barn som egentligen i princip skulle 
kunna få göra vad de vill för att de har föräldrarna om ryggen” (Lärare A2) och detta 
utgör ett dilemma för lärarna. En uttryckte sig ”Har man otur kan det leda till 
någonting stort som inblandar föräldrar som också blir osams för de håller på sitt 
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barn, vad det barnet har sagt. Det kan bli en jättegrej.” (Lärare B1). En lärare ansåg 
att det ibland kunde vara svårt att få föräldrar att bry sig på en lagom nivå. Läraren 
ansåg att de antingen knappt engagerade sig alls eller så reagerade de väldigt kraftigt. 
En del föräldrar anser att konflikter som uppstår i skolan enbart är ett skolproblem.  
 
4.1.4 Få fram sanningen samt vara opartisk  
Att ta reda på vem som talar sanning ansåg flera av de intervjuade lärarna som svårt, 
en av dem sa ”när man inte varit med och sett vad som har hänt” (Lärare B4). Det är 
inte lätt att medla när de inblandade säger olika saker. Det kan även vara besvärligt 
att få en helhetsbild över situationen, ”att i stundens hetta få fram vad det är som har 
hänt.  Vad startade det här med egentligen?” (Lärare A6). Stundtals kan det vara 
problem med att lösa en konflikt, när det inte går att komma fram till ett samförstånd 
mellan de inblandade. Ibland ”hamnar man i ett vägskäl och vet inte vart man skall 
gå” (Lärare B2). Några lärare ansåg att det inte alltid var lätt att veta om de kom 
någon vart med barnen, att de förstod vad orsaken var att till att konflikten uppstod. 
Det kan vara svårt att göra det hela klart och tydligt för de inblandade samt enligt en 
av lärarna att ”få dem att förstå att båda kan ha rätt fast man tycker olika” (Lärare 
A5). Vissa ansåg att det kunde vara ett dilemma att få alla att känna sig nöjda.  
 
Några lärare upplevde att det vid vissa tillfällen var problematiskt att vara opartisk, 
speciellt när det handlade om elever som en lärare uttryckte det har ”en tendens att 
hamna i konflikter” (Lärare B4). Vissa elever blir stämplade som bråkstakar och att 
det är de som är orsaken till att konflikter uppstår. En lärare nämnde att ”det blir 
snabba beslut ofta och man blir lite domare ibland, lite för fort” (Lärare A7). 
 
4.1.5 Tuffare klimat  
Några lärare ansåg att det under senare år har blivit ett tuffare klimat mellan barnen 
samt ett helt annat språk. Detta bekräftas av kommentarer som ”De uttrycker sig 
brutalt, groteskt, elakt, hänsynslöst. Det blir värre och värre att lösa konflikter. Alla 
tycker att de har rätt numera. De är stora egon hela högen.” (Lärare A1). ”De har ett 
fruktansvärt ordförråd, använder jättefula ord till varandra.” (Lärare A5). 
 
4.1.6 Tillräckligt med kunskap  
Alla lärare ansåg sig vara kapabla att lösa de konflikter som uppstod i skolan. Med 
stigande ålder på lärarna och antal år i yrket var ett vanligt svar att de använde sig av 
sin mångåriga erfarenhet, ”man har sitt förnuft i ryggsäcken” (Lärare B2), ”man blir 
säkrare med åren, tryggare i sig själv” (Lärare B3) och att ”man lär sig av misstagen 
helt enkelt” (Lärare B1). Även erfarenhet från egna barn nämndes som en bra grund 
för konflikthantering i skolan. Ingen av de intervjuade lärarna var orolig inför att 
hantera konflikter, de kände sig trygga i dessa situationer. Det nämndes att det går på 
känsla och rutin. ”Man följer ju det man känner är rätt.” (Lärare A3). En lärare ansåg 
sig vara konflikträdd och ville ”lösa allt så fort det går och innan det helst har hänt” 
(Lärare A1). Under en intervju framkom att eleverna på skolan hade tillfrågats hur de 
upplevde att lärarna hanterade konflikter, ”och det jag vet att vi fick höra var att de 
var för mesiga” (Lärare B2).  
 
Trots att alla lärare ansåg att konflikthanteringen fungerade bra var hälften av dem 
intresserade av att vidareutbilda sig inom området. ”Man blir aldrig fullärd, jag kan 
tycka att man kan behöva mer av allt” (Lärare B2), ”det är ett ämne som man ständigt 
vill reflektera och fortbilda sig i” (Lärare A6). Några nämnde även att de ansåg att det 
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behöver finnas mer utbildning kring konflikthantering inom lärarprogrammet. 
Läraryrket består enligt en lärare till ”så stor del av konflikthantering och så har jag 
bara fem poäng i min utbildning” (Lärare A7). 

4.2 Hantering av konflikter  
4.2.1 I helklass eller enbart med de inblandade 
Vid intervjuerna framkom att en vanligt förekommande procedur när det gällde att 
hantera konflikter mellan elever var att först ta reda på vilka som varit inblandade i 
konflikten. Beroende på situationen, stämningen i klassen samt hur många elever 
som var inblandade valde alla lärare mellan att reda ut konfliktsituationen med 
enbart de berörda eller i hela klassen. Flera lärare menade att om konflikten 
påverkade hela klassen eller om eleverna kunde lära sig något utav det hela tas det 
upp i helklass. En lärare menade att det går att göra så ”om det inte är något 
jättekänsligt” (Lärare A6). Om konflikten håller i sig och växer i omfång påpekade en 
lärare att det kunde vara bra att diskutera det i helklass. Att ta upp konflikten i 
helklass var ibland enda möjligheten på grund av tidsbrist. 
 
Majoriteten av lärarna berättade att om konflikten enbart berör ett fåtal personer 
försöker de ta det enskilt med dem. Speciellt i de fall när konflikten berodde på ett 
upprepat beteende. Några ansåg att det inte var rätt mot övriga elever att lösa 
konflikten i helklass, en kommentar var ”för det blir ju lite kollektiv bestraffning om 
alla skall sitta där och lyssna” (Lärare A1). En del lärare berättade att de försökte att 
gå in i grupprummet eller någon annan avskild plats för att samtala med de berörda 
eleverna i de fall det var möjligt. Men samtidigt upplevde många lärare det som svårt 
att lämna de övriga eleverna själva i klassrummet för att försöka att lösa och samtala 
om konflikten med endast de involverade parterna. Men ibland måste läraren lämna 
de övriga i eleverna och reda ut konflikten, om det är något allvarligt som hänt. Då 
försöker läraren ge de övriga i klassen en uppgift så att de klarar sig själva en stund.  
 
4.2.2 Lösa konflikten direkt eller avvakta 
Det finns olika faktorer som påverkar om lärare väljer att lösa en konflikt direkt eller 
att avvakta. Flera lärare ansåg att om det var verkligt bråk eller om någon var riktigt 
ledsen behövde konflikten redas ut på en gång. Men gällde det småtjafs gick det att 
vänta, en lärare uttryckte sig ”om det inte är något akut, om någon inte sitter och 
gråter” (Lärare A5). Flera lärare nämnde att allt inte behövde lösas på en gång, att det 
kunde vänta till nästa rast. Ibland kan konflikten ha löst sig av sig själv enligt en 
lärare, de inblandade säger att de redan har pratat och att ”det inte var så allvarligt 
som det kändes när vi kom in” (Lärare A2). Läraren påpekar dock att det i dessa fall 
är viktigt att hålla uppsikt på de inblandade samt försäkra sig att alla anser att 
konflikten är löst. 
 
Tidsbristen samt problemet med att lämna övriga elever ensamma i klassrummet var 
några orsaker till att flertalet av lärarna ibland ansåg sig tvingade att vänta med att 
lösa konflikten. Några kommentarer var att ”det har hänt också att jag har sagt att vi 
får lösa den här konflikten sedan. Men det tycker jag inte är så bra därför att det är 
svårt för barnen som är kränkta eller ledsna /…/ att behöva koncentrera sig på 
lektionen” (Lärare A7), ”men så vet man ju inte vad som rör sig i de här barnens 
huvud, för de kanske är totalt blockerade. De kanske inte får in någonting den 
lektionen.” (Lärare A3).  Majoriteten av lärarna ansåg dock att det bästa var att lösa 
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konflikterna direkt, i varje fall samma dag. En av dem sa ”Men visst händer det att 
man helt enkelt får ta det senare. Då gäller det att komma ihåg det.” (Lärare A7). 
 
Ett par lärare menade att det ibland gäller att vara auktoritär som ledare. En lärare 
ansåg det viktigt att kunna säga ”nu slutar vi, nu jobbar vi. Sedan efter en stund när 
man ser att det har lugnat ner sig lite då kan man ta itu med det” (Lärare A1). I några 
intervjuer nämndes att lärare tidvis går in för snabbt och för att lösa konflikter. Det 
ansågs vara bra att låta barnen försöka lösa konflikten själva. Om detta fungerar 
beror på konfliktens allvarlighetsgrad. En lärare berättade att hon ibland till att börja 
med låter de inblandade barnen gå in själva i grupprummet för att prata och att hon 
kommer och hjälper till efter en stund.  
 
4.2.3 Lyssna och samtala 
Arbetsgången för majoriteten av de intervjuade lärarna innebar att börja med att 
lyssna på alla iblandade parter i konflikten för att skaffa en allmän bild från olika håll 
om vad som har hänt. En kommentar var att läraren ej får ha en anklagande ton eller 
döma någon i förväg. En lärare betonade att det gäller att inte gå in i konflikten själv, 
att ”behålla lugnet och inte bli uppjagad” (Lärare A1). Flera lärare nämnde att då och 
då kan någon inblandad behöva gå undan och få vara ifred en stund innan arbetet 
med att lösa konflikten påbörjas. Om det är mycket irriterat kan det vara bra att 
vänta en stund så de berörda parterna får lugna ner sig.  
 
Flertalet av lärarna ansåg att det var viktigt att lyssna på alla parter, några lärare sa 
”för att få en helhetsbild av vad som har hänt” (Lärare A6), att försöka förstå 
händelseförloppet och ”var gick det snett någonstans” (Lärare A4). De flesta lärarna 
nämnde att de därefter låter ett barn i taget prata i lugn och ro medan de andra får 
lov att vara tysta och lyssna, kommentarer som framkom var ”jag bestämmer vem, 
och så går vi laget runt” (Lärare A7), ”ofta vill de ju prata i munnen på varandra i alla 
fall de här lite små” (Lärare B3). Det togs upp att det är en fördel att låta den som är 
mest upprörd, arg eller ledsen tala först för att försöka lugna ner situationen för att 
sedan i lugn och ro försöka hantera konflikten. Några lärare berättade att det efter att 
ha lyssnat på alla parter försökte sammanfatta situationen, en lärare sa ”och så 
försöker jag ge en samlad bild av det som har hänt. Har jag förstått er rätt, är det så 
här? Om jag har missförstått något” (Lärare A4).  
 
När alla berörda parter har fått säga sin mening, berättade majoriteten av lärarna att 
de gick vidare med att diskutera med eleverna kring vad som har hänt under den 
uppkomna konfliktsituationen samt hur de inblandade agerat. Vissa barn har svårt 
att se sin egen del i konflikten och en lärare nämnde att hon därför ställer frågan ”vad 
gjorde du?” (Lärare A7). Lärarna försöker få fram var det gick snett och vad som var 
meningen från början. Flertalet lärare låter eleverna reflektera över hur de tänkte i 
konfliktsituationen samt diskutera kring vad de skulle kunna ha gjort istället. Kunde 
de ha löst situationen på ett annat sätt? Vidare diskuteras vad de kan göra nästa gång 
för att situationen inte skall uppstå igen. Samtalen handlar även om hur eleverna 
upplevde konflikten. De inblandade eleverna får enligt en lärare ”förklara med sina 
egna ord hur det känns” (Lärare B2), detta gör att eleverna får en djupare förståelse 
för det som har hänt samt börjar reflektera över sitt eget agerande.  
 
Ett flertal lärare ansåg att det var viktigt att som en lärare nämnde ”inte försöka hitta 
någon syndabock” (Lärare A1). Alla elever måste kunna gå värdigt ut ur en 
konfliktsituation och ingen ska behöva skämmas. Flera lärare ansåg att när konflikten 
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diskuterades i helklass kunde det problemet undvikas genom att prata mer allmänt 
om vad som hade hänt.  
 
4.2.4 När är en konflikt löst? 
Flera av lärarna tog upp att de pratade med barnen om hur de kunde göra för att få de 
andra inblandade i konflikten att må bättre. Några menade att det var viktigt att 
eleverna bad om ursäkt för det som hade hänt. Några lärare uppgav att det är 
meningslöst att pressa fram en ursäkt medan barnen fortfarande var arga. En 
kommentar var att ”Ofta behöver de bara lugna ner sig. Och man kan aldrig tvinga 
fram ett svar ur en som är arg och ledsen och aldrig tvinga fram ett förlåt.” (Lärare 
A4).  Ursäkten gör ingen nytta enligt en av lärarna ”om det inte kommer från hjärtat” 
(Lärare A1). Det gör inte att de inblandade känner att konflikten är löst. Vid en av 
intervjuerna framkom att läraren ansåg det vara viktigt att de inblandade parterna 
visste vad de bad om ursäkt och för, ”då brukar jag be dem tala om vad det är de 
behöver be om ursäkt för /…/ och så får de känna efter om de är nöjda med de 
ursäkter som de har fått av andra” (Lärare A7). I vissa fall kan någon vara så upprörd 
så att personen inte kan be om ursäkt, och då får det vänta ett tag. I så fall följer 
läraren upp att det har skett samt att konflikten anses vara löst av alla parter.  
 
Några av lärarna poängterade att det gäller att inte sluta diskutera förrän alla har sagt 
att det känns bra. En av lärarna nämnde att ”i möjligaste mån så reder man ut det och 
försöker få barnen att ändra tankesätt” (Lärare A3). En annan sa att om kärnan till 
konflikten inte kunde hittas kunde orsaken vara att problemet inte låg i ögonblicket, 
utan vid något som hänt längre tillbaka i tiden. Några lärare tog upp att alla 
konflikter inte går att reda ut helt och hållet, en lärare sa att ”Ibland går det inte att 
lösa, då får de hålla sig ifrån varandra ett tag” (Lärare A4). En annan lärare ansåg att 
det var viktigt att följa upp vissa konflikter efteråt, för att kontrollera att de 
inblandade hade släppt det hela, så att det inte har fördjupats och att de fortfarande 
var arga på varandra. Det kunde annars ge upphov till en ny konflikt senare menade 
hon. Andra gånger kunde läraren uppleva konflikten som allvarlig medan barnen 
släppte det hela fort. En kommentar var att ”Barn kan gå in i en konflikt och man 
tycker att det är blodigt allvar och fem minuter senare så går samma barn ut och 
leker. Medan vi vuxna har en tendens att behålla konflikten.” (Lärare A1).  
 
Ett fåtal lärare tog upp att ibland behöver inte någon vuxen blanda sig i konflikten, 
det räcker att gå dit och fråga vad som har hänt. Det märks om konflikten ligger på en 
nivå så att eleverna fixar det själva. Kommentarer som framkom var ”Ibland kan jag 
känna att vi kanske går in lite för snabbt och skall lösa. Och att man ibland kanske 
kan låta barnen prata själva också.” (Lärare A7), ”Har ingen gått ledsen ur det då 
lägger jag det åt sidan, då kan jag känna att det kan bli större än vad det behöver 
vara.” (Lärare B2). 
 

4.2.5 Kontakta föräldrar 
När det gäller konflikter som kan lösas under dagen kontaktas inte föräldrar enligt 
majoriteten av lärarna. Några lärare påpekade att det inte alltid behöver göras så stor 
sak av konflikter och att småtjafs inte rapporteras till föräldrar. Om konflikten 
däremot inte är löst samma dag kontaktas föräldrar eller enligt en lärare ”när det är 
allvarligare saker, om det är slagsmål eller ordentliga kränkningar, då blir det samtal 
med föräldrar” (Lärare A6) eller om någon elev har varit väldigt ledsen. Föräldrarna 
till båda parter kontaktas när det är ett beteende som upprepas trots att läraren har 
sagt till. En lärare påpekar att det i dessa fall är viktigt att lyssna på båda parter, både 
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barn och föräldrar, innan läraren tar ställning i konflikten, ”inte bara svälja det som 
föräldrarna och barnet säger” Lärare A1). En lärare nämner de tillfällen då barn 
behöver professionell hjälp. ”När det inte bara är de här vardagskonflikterna. När 
man förstår att det bottnar i något djupare” (Lärare A3), då är det givet att föräld-
rarna kontaktas.  
 
4.2.6 Ta hjälp av annan personal 
De flesta lärarna uppgav att de tog hjälp av annan personal. I hur stor mån varierade 
en hel del från lärare till lärare. En lärare sa ”Jag tar nästan aldrig hjälp av någon 
annan personal  /…/ möjligtvis om det är någon annan personal som har sett vad som 
har hänt” (Lärare B1). Vid småtjafs och de vardagliga konfliktsituationer som uppstod 
i klassrummet löste lärarna ofta situationen själva. Men vid allvarligare händelser 
uppgav de flesta att de tog hjälp.  
 
Ofta upplevde majoriteten av lärarna att det var svårigheter att ta itu med konflikter 
när resterande delen av klassen fick sitta och vänta. Ibland kunde detta lösas med 
hjälp av fritidspersonal som gick in i klassen en stund. Vissa lärare hade ett nära 
samarbete med fritidspersonalen och nämnde att de hjälptes åt med konfliktlösning, 
en lärare nämnde att ”eftersom jag samarbetar med fritids så tar jag hjälp av annan 
personal” (Lärare B2).  
 
Om det är mycket konflikter kring ett barn eller om exempelvis två barn har svårt för 
varandra kan läraren koppla in annan pedagog eller fritidspersonal. Detta gäller även 
konflikter som håller i sig i flera dagar. Flera lärare nämnde att det är ett delat ansvar 
och att de jobbar tillsammans med barnen. Lärarna tar hjälp av varandra i 
arbetslaget, de pratar med varandra om vad som händer i klassrummet, en lärare sa 
”vi stöttar varandra och bollar idéer och tankar” (Lärare B2). Några nämnde att det är 
viktigt att prata med andra för att utvecklas. En kommentar var ”Jag behöver ju också 
utveckla mig i hur jag kan tänka i det här med att lösa konflikter. Och då går jag och 
pratar med andra.” (Lärare A7). De flesta lärare nämnde att om de behövde gå 
ytterligare ett steg kontaktade de specialpedagog eller och skolsköterska. 
 
Vi allvarligare konflikter, upprepade beteenden samt mobbing kontaktas elevvårds-
teamet eller mobbinggruppen på skolorna enligt flertalet lärare. Elevvårdsteamet 
innefattar skolsköterska, specialpedagog och rektor. Vid dessa allvarligare konflikter 
kopplas även föräldrar in för att vara ett stöd enligt ett flertal lärare. En lärare 
berättade att i dessa fall blir allt dokumenterat och att det är specialpedagogen som 
ansvarar för detta. Vid allvarligare händelser måste händelseförloppet finnas 
nedskrivet. Det framkom vid en intervju att det även finns möjlighet att få hjälp av 
områdesteamet som servar ett flertal skolor inom ett område. Där finns 
specialkompetens och lärare kan få handledning av till exempel psykolog och 
specialpedagog. 
 
Det nämndes av några lärare att de tar hjälp av annan personal i de fall som föräldrar 
blir inblandade i konflikten, en lärare sa ”föräldrar som så att säga har lagt sig i, haft 
synpunkter och, ja nästan gett mig något slags facit i handen, så här är det, det är det 
barnets fel” (Lärare A2). När föräldrar blir en part i konflikten genom att ta ställning 
för sitt barn kan det innebära ett problem ansåg flera lärare. En kommentar var ”Då 
skall man se till att man är minst två vuxna som har hört vad som har sagts så man 
inte står ensam som pedagog och pratar med föräldrar som är upprörda över något 
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som till exempel har hänt barnen” (Lärare A1). Till sin hjälp tog de fritidspersonal 
eller någon annan kollega.  
 

4.2.7 Gemensamt arbetssätt för skolan 
Flera lärare ansåg sig inte direkt ha något genensamt arbetssätt vid 
konflikthantering.  De utgick från sin erfarenhet och mycket på känsla. På skola A tog 
så gott som alla lärare upp likabehandlingsplanen vid frågan om gemensamt 
arbetssätt på skolan, en lärare nämnde ”Där står det ju punktvis att man inte bara får 
blunda för det utan att man skall agera” (Lärare A2). Lärarna på den andra skolan 
nämnde i detta fall inte likabehandlingsplanen. I en av intervjuerna på den skolan 
framkom att det efterlystes en handlingsplan för hur personalen på skolan skulle 
agera vid konfliktsituationer. Alla de intervjuade lärarna ansåg det vara viktigt att på 
ett eller annat sätt agera vid konflikter.  

4.3 Förebygga konflikter 
4.3.1 Arbetsmaterial och metoder 
Samtliga intervjuade lärare uppgav att de arbetar på ett eller annat sätt med 
förebyggande konflikthantering i sin undervisning. En lärare ansåg detta vara viktigt 
eftersom ”Skolan skall vara en trygg plats” (Lärare A2). Alla intervjuade lärare på 
skola A berättade att de arbetar med ett material som heter Livsviktigt, en lärare sa 
”Där tränar man det här med konflikter” (Lärare A7). Materialet bygger på att hjälpa 
eleverna att bli lite mer motståndskraftiga, att våga säga nej. En annan lärare nämnde 
”Det övar barnen att känna igen sina egna känslor, tankar och handlingar utifrån att 
man pratar om det allmänt.” (Lärare A1).   
 
På skola B berättade samtliga lärare att de arbetade med materialet Project Charlie 
som även det i likhet med materialet Livsviktigt tar upp övningar och rollspel som 
handlar om att stärka eleverna, samt lära dem att säga nej. Båda materialen fokuserar 
även på gruppövningar för att stärka samhörigheten och gruppsammanhållningen i 
klassen, en lärare nämnde att det handlar om ”hur man är en bra kompis” (Lärare 
B1). Lärarna på skolan som använder materialet Project Charlie berättar att de 
samarbetar med fritidspersonalen på skolan.  
 
4.3.2 Förebyggande 
När det gäller elever som är lite konfliktbenägna eller som ofta hamnar i konflikter av 
olika anledningar, nämner en av lärarna att det gäller att vara lite extra vaksam på 
dessa för att försöka begränsa uppkomsten av konflikter. Även under majoriteten av 
de andra intervjuerna framkom det att lärarna ansåg att det var viktigt att arbeta 
förebyggande runt konflikthantering för att eleverna i möjligaste mån inte skulle 
behöva hamna i stora konflikter som inkräktade på skolarbetet i övrigt. En lärare 
betonade att det var viktigt att eleverna skulle känna självtillit. ”Att de duger. Tjat och 
gnat leder aldrig någon vart. Utan lyft det som är starkt.” (Lärare A3) Flera lärare 
menade att det gäller att vara positiv mot eleverna samt att försöka lyfta fram deras 
bästa sidor. En kommentar var ”Jag är mycket av den uppfattningen att se det 
positiva i alla lägen. Jag försöker att även överföra det på barnen” (Lärare A3). En 
lärare menade att det är viktigt hur vi möter varandra i vardagen, ”hur är jag mot 
mina kollegor samt hur jag är mot barnen” (Lärare B5). 
 
I en intervju nämnde en av lärarna att tillsammans med barnen i klassen hade 
ordningsregler som gällde under lektionstid gåtts igenom, därefter hade eleverna fått 
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skrivit på och godkänt ordningsreglerna tillsammans med sina föräldrar. Var det så 
att konflikter uppstod trots detta förfarande hade läraren möjlighet till att återkoppla 
till tidigare överenskomna regler och därmed fick hon en bättre förståelse från 
barnen om att deras agerade hade varit fel. Läraren ansåg att det gällde att vara tydlig 
med vad som förväntades av eleverna så att konflikter inte skulle uppstå lika lätt. På 
det sättet visste eleverna när de agerat fel samt när de gått över gränsen. 
Medvetenheten ansåg den intervjuade läraren resulterade i att eleverna förstod vad 
som var tillåtet och att det undveks diskussioner om övertramp som rörde ordningen 
i klassen. Eleverna var ju redan medvetna om vad som var accepterat och inte i 
skolan menade hon. ”Och så kan man ju bara gå tillbaka och säga men du har ju 
skrivit under reglerna, det är ju det här som gäller.” (Lärare B3). 
 

4.3.3 Återkopplingar 
Den största delen av det förebyggande arbetet med konflikthantering gick enligt 
flertalet av de intervjuade lärarna ut på att samtala kring olika konfliktsituationer 
med eleverna. En lärare nämnde ”Det är ju mycket prat kan man säga och att dom får 
uttrycka sig i ord och kanske i bild, dom får berätta.” (Lärare B3). Majoriteten av de 
intervjuade lärarna ansåg att det var viktigt att lära barnen att hitta egna lösningar på 
konflikter. En kommentar var att ”När det har varit en konflikt så brukar vi också 
prata om på slutet om hur man kan göra istället, hur man kan göra nästa gång” 
(Lärare A7). Flertalet av de intervjuade lärarna utnyttjade tillfället att återkoppla till 
redan uppkomna konflikter för att kunna ge barnen en djupare kunskap i vad som 
kan hända i olika konfliktsituationer samt hur de berörda parterna kan känna sig. En 
lärare sa att hon ”försöker se kärnan i det hela, så att det inte behöver hända igen” 
(Lärare A4).  
 
4.3.4 Rollspel och fallstudier 
Vissa lärare använde sig av rollspel för att visa barnen olika konfliktsituationer på ett 
mer konstruktivt sätt. Men en av lärarna nämnde att rollspel inte passar alla barn 
kanske inte just de små, det blev gärna en massa larv istället och i och med det 
försvann budskapet menade läraren.  ”Det blir en plojgrej.” (Lärare B1). En lärare på 
den skolan som arbetar med materialet Livsviktigt berättade att de hittar på 
konflikter och spelar upp pjäser utifrån den. ”Och ibland tar vi de konflikter som har 
varit på rasten och spelar en pjäs om dem. Fast det får inte bli för häftigt för då går de 
ut och konfliktar bara för att.” (Lärare A1). På skola A arbetade specialpedagogen 
samt fritidspersonalen enligt några lärare med ART som handlar om rollspel och om 
hur en person kan agera i olika situationer om den blir upprörd. ART används om det 
är elever som behöver lite extra hjälp i att ändra sitt beteende, några kommentarer 
var ”Det är lite belöningssystem och försöka förändra beteendet i grunden. Det är 
jättebra. Det går ut på att ge dem lite redskap” (Lärare A4), ”Att lära barn att hantera 
sina konflikter.” (Lärare A7). 
 
4.3.5 Gemensamma arbetssätt  
Vid intervjuerna framkom att de båda skolorna hade kamratstödjare. På skola B hade 
de även kamratstödjaredagar där de arbetade tillsammans hela skolan för att få 
eleverna att tänka likadant kring hur de kan vara en bra kompis. På bägge skolorna 
var två elever ifrån varje klass framröstade till kamratstödjare. Dessa barn finns ute 
på rasterna och fungerar som stöd och hjälp till de andra eleverna om det behövs. En 
lärare på en av skolorna berättade att kamratstödjarna får en liten utbildning samt 
får åka på kurs ibland. ”Man är lite utvald om man blir kamratstödjare.” (Lärare A5). 
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Det gäller även, menar flertalet av lärarna, att hela skolan arbetar med att ha ett 
enhetligt förhållningssätt när det gäller förebyggande konflikthantering. En av 
lärarna beskrev att på den skolan som hon arbetade hade skolan som en 
förebyggande metod att ”man skall känna igen alla och att det inte skall bli så läskigt 
för de små” (Lärare B1). Enligt henne arbetades det medvetet med att alla på skolan 
skulle känna en tillhörighet samt en gemenskap.  
 

4.3.6 Tjej och killgrupper 
Vid en intervju kom det fram att personalen på skolan tog hjälp av fritidspersonalen 
med att arbeta förebyggande med eleverna i olika tjej och killgrupper. ”Killar och 
tjejer har olika typer av konflikter så därför är det bra att hon tar tjejkonflikterna för 
sig och killkonflikterna för sig.” (Lärare B1). 
 

4.3.7 Belöningssystem 
En lärare berättade att hon arbetade med att uppmuntra elevernas positiva beteende 
med hjälp av ett belöningssystem. Hade dagen i skolan fungerat bra fick eleverna i 
klassen en boll i en burk, när burken sedan var fylld med bollar fick de en belöning. 
Det krävdes att hela dagen skulle vara bra för att eleverna skulle få en boll. ”Det är 
deras gemensamma ansvar och de har fullkoll på eftermiddagen om de skall få en boll 
eller inte.” (Lärare A5). Samma lärare berättade även att hon hade ett klotterplank för 
positivt beteende. Där fick eleverna notera om de hade gjort något bra under dagen, 
som till exempel hade varit snälla mot någon. ”Då skriver de en liten post-it-lapp och 
sätter de upp den.” (Lärare A5). En annan lärare berättade att hon också hade ett 
belöningssystem som gick ut på att varje elev som hade arbetat bra under dagen fick 
en guldmålad makaron. Vid tio guldmålade makaroner fick eleven en belöning som 
till exempel kunde vara ett klistermärke. 
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5. Resultatanalys 

5.1 Upplevelse av konflikter  
5.1.1 Positivt och negativt 
Falk-Lundqvist (2007) menar att en persons inställning till konflikter är avgörande 
om konflikten skall uppfattas som positiv eller negativ. Samma konflikt kan uppfattas 
olika av olika personer och även deras agerande kan variera beroende på hur 
konflikten hanteras, skriver Ellmin (2008). I enlighet med det Wahlström (2005) 
skriver, ansåg merparten av de tolv intervjuade lärarna att konflikter kunde vara både 
något positivt och negativt. Dock ansåg en tredjedel av dem att konflikter i första 
hand innebar något negativt. Den vanligaste kommentaren bland lärarna var att 
konflikthantering tog mycket tid och energi att lösa vilket i sin tur gjorde att de ansåg 
konflikter som negativa. Många konflikter som lärare anser tar kraft och energi från 
skolans värld, är ofta enligt vuxnas sätt att se på saken bagatellartade påpekar 
Thornberg (2006). Detta faktum kan resultera i att många barn och ungdomar, enligt 
Lind (2001), upplever att ingen lyssnar till dem. Detta kan leda till i att barn och 
ungdomar i sin tur inte heller lär sig att lyssna på sig själva eller andra. 
 
Majoriteten av lärarna ansåg att konflikter kunde vara något lärorikt. Detta kan 
styrkas genom forskning, enligt Runde och Flanagan (2008), som nämner att 
konflikter kan medverka till att åstadkomma bättre resultat via gemensamt 
beslutsfattande och kreativitet. En positiv aspekt när det gäller konflikthantering, 
skriver De Klerk (1991), är att den ständiga konfliktbearbetningsprocessen gör att de 
inblandade växer, utvecklas samt mognar som människor. En lärare uppfattade 
konflikter som något naturligt. De Klerk hävdar att största delen av våra liv är vi 
upptagna med att hantera, bearbeta, undvika samt lösa medvetna och omedvetna 
personliga konflikter, vilket visar att konflikter är en naturlig del av vår vardag.  
 
Några lärare berättade att när det fanns problem i det sociala samspelet mellan 
eleverna upplevde lärarna dessa konflikter som ett problem eftersom de sällan ledde 
fram till något konstruktivt. Ogden (2003) skriver att när det gäller problemelever 
hamnar de ofta i en konfliktfylld växelverkan med sin sociala miljö vilket kan 
förstärka de problem de redan har. 
 
5.1.2 Tidsbrist och stress  
Den vanligaste kommentaren från lärarna var att konflikter var mycket tidskrävande 
samt tog mycket kraft och energi att lösa. Destruktiva konflikter tar mycket energi 
från andra aktiviteter, skriver Wahlström (2005). Konflikter som inte når någon 
lösning återkommer som samtalsämne, samt påverkar arbetsviljan negativt och ger 
upphov till stress, dåligt självförtroende samt otrygghet, menar hon. Samtliga lärare 
avgjorde vid varje konfliktsituation om konflikten skulle hanteras enskilt eller i 
grupp, detta var ibland beroende på allvarlighetsgraden samt även om det fanns tid 
till att hantera konflikten enskilt.  
 
5.1.3 Föräldrar  
När föräldrar blev inblandade i konflikter upplevde en tredjedel av lärarna att det var 
besvärligt eftersom föräldrarna ofta inte ansågs vara tillräckligt insatta i situationen. 
Eller att de inte hade någon förståelse för att deras barn kunde vara delaktiga i 
konflikten. Enligt Edman-Ståhl (1999) lär sig barn konflikthantering främst av sina 
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föräldrar, därefter av sina kamrater i förskolan, i skolan, på fritidshemmet, gänget 
samt från TV. Det är viktigt att konfliktinlärningen inte skadas. Detta kan förhindras 
genom att vi på ett konstruktivt sätt hanterar konflikter samt bygger upp ett tillitsfullt 
samarbete med hemmen (Edman-Ståhl, 1999). Det nämndes av några lärare att en 
del föräldrar höll sina barn bakom ryggen och ansåg att det egna barnet inte var 
skyldigt. Dessa relations eller känslomässiga konflikter är, enligt Runde och Flanagan 
(2008), mer inriktade på skuldfrågan än möjligheten att kunna lösa konflikten. 
 
5.1.4 Få fram sanningen samt vara opartisk  
Flertalet av lärarna ansåg att det var viktigt att ta reda på vad som egentligen hade 
hänt under konfliktens gång. Det krävs, enligt Wahlström (2005), kunskaper, 
skicklighet, självförtroende samt förtroende till andra personer för att kunna hantera 
konflikter. Den goda kommunikationen är förutsättningen, de berörda parterna 
måste få ge sin version av händelseförloppet samt den som lyssnar måste vara 
uppmärksam och inte döma på förhand. Några av lärarna upplevde att det vid vissa 
tillfällen kunde vara svårt att vara opartisk. Vissa elever hade tendenser till att hamna 
i konflikter och enligt läraren var det ofta var lätt att ta för givet att dessa elever var 
inblandade när det uppstod konflikter. Vid en intervju framkom att lärare ibland är 
tvungna att fatta snabba beslut och det då är lätt att agerade domare lite för snabbt. 
Problemet med detta är att resultatet av dessa konflikter blir negativa för eleverna, 
samt att dessa konflikter bidrar till att det skapas negativa förväntningar på eleverna 
vilket kan bidra till att nya konflikter uppstår enligt Ogden (2003). I dessa 
konfliktsituationer sätts lärarens skicklighet på prov liksom förbindelsen mellan 
elever och lärare. 
 
5.1.5 Tuffare klimat  
Under några av intervjuerna framkom det att lärarna upplevde att det hade blivit ett 
tuffare klimat mellan barnen samt ett grövre språk. Det gäller, enligt Westerblad-
Dicks (2000), att ta konflikter mellan elever på allvar samt därefter försöka att hjälpa 
eleverna att finna lösningar. Risken med olösta konflikter emellan elever riskerar att 
komma upp till ytan igen och de blir betydligt mer svårlösta än vad de skulle ha varit 
tidigare. En lärare menade att det var vissa elever som ofta förekom i 
konfliktsituationer. Utagerande i konfliktsituationer, menar De Klerk (1991), är ett 
destruktivt sätt att hantera konflikter. Han anser att risken därmed är stor att 
motparten i konflikten sänker sig till samma nivå och i och med det är också risken 
stor för trakasserier, intriger samt hämndaktioner. Faran finns att konflikten 
hanteras på det känslomässiga planet och att det egna perspektivet är i fokus, det 
finns inga som helst intressen av att höra motpartens tolkning eller upplevelser av 
händelsen. En av de vanligaste förekommande krafterna bakom konflikter, skriver De 
Klerk, är det som grupptrycket bidrar med. Grupptrycket kan bidra till att den 
enskilda individen ger vika för sina egna värderingar och åsikter. Bristande 
tillhörighetskänsla, starka gruppbildningar, rivalitet, prestige eller andra kulturella 
olikheter, anser De Klerk, är sociala anledningar till att en konfliktsituation kan 
uppstå. 
 
5.1.6 Tillräckligt med kunskap  
Samtliga intervjuade lärare ansåg sig ha tillräckliga kunskaper att lösa de 
konfliktsituationer som uppstod i skolan. Ett vanligt förekommande svar var att 
lärarna ansåg att de med stigande ålder samt erfarenhet blev säkrare i konflikt-
situationer. Runde och Flanagan (2008) däremot skriver att i konfliktsituationer 
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enbart förlita sig på instinkt räcker inte. Trots att det kan ta tid kan ledare förbättra 
sin konfliktkompetens genom kunskap och övning enligt Runde och Flanagan 
(2008). Genom förhandling, medling samt kompromisser är det möjligt att lära sig 
mer om konflikthantering. Nordenmark (2002) däremot menar att när det inträffar 
konfliktsituationer i skolans vardag som leder till öppna konflikter gäller det att som 
lärare ta hjälp av sin fingertoppskänsla eller den egna erfarenheten för att lösa 
situationen. Trots att samtliga lärare ansåg sig ha tillräckliga kunskaper i att hantera 
förekommande konfliktsituationer i skolan var hälften av dem intresserade av att 
vidare utbilda sig inom området. Några nämnde att det borde finnas mer utbildning 
inom konflikthantering på lärarprogrammet.  

5.2 Hantering av konflikter   
5.2.1 I helklass eller enbart med de inblandade 
Det framkom vid intervjuerna att en vanligt förekommande procedur i hanterandet 
av konflikter var att först ta reda vilka personer som hade varit inblandade i 
konflikten. Flertalet av de intervjuade lärarna ansåg att om konflikten påverkade hela 
klassen eller om de andra eleverna kunde lära sig någonting av situationen togs 
konflikten upp i helklass. Wahlström (2005) menar att konstruktiva konflikter kan 
medverka till att både personer och verksamheten kan utvecklas. Svensson (1998) 
skriver att med hjälp av var och ens intellektuella, psykiska och emotionella 
ansträngningar kan konflikter överbyggas och avlägsnas. Enligt Lpo 94 (Utbildnings-
departementet, 2006) skall det i skolan vara en öppen diskussion för att bemöta 
intolerans.  
 
Rörde konflikten enbart ett fåtal personer berättade majoriteten av lärarna att de 
försökte tala enbart med de berörda. Framförallt om konflikten berodde på ett 
upprepat beteende, detta mycket på grund av att några lärare upplevde det som att de 
andra eleverna annars råkade ut för kollektiv bestraffning. Däremot menar De Klerk 
(1991) att om konflikten enbart berör vissa personer kan det ändå vara idé att ta upp 
det hela i ett större sammanhang för att på detta sätt motverka att det bildas hot mot 
sammanhållningen. Han menar att i de flesta fall kan gruppen bidra till att hitta 
lösningar på konflikten. 
 
5.2.2 Lösa konflikten direkt eller avvakta 
Enligt flera lärare var det viktigt att lösa konflikter direkt om det rörde sig om 
verkliga bråk eller om någon inblandad var väldigt ledsen. De Klerk (1991) menar att 
för att kunna bedöma en konflikts allvarlighetsgrad gäller det att se hur berörda 
parter samt verksamheten påverkas. Han menar att det inte finns några fasta 
kriterier i hur en konflikt skall värderas, varje konfliktsituation är unik och måste 
bedömas med utgångspunkt i dess aktuella förutsättningar. I konflikthanterings-
processen bör läraren försöka att ha en viss människokännedom för att kunna 
bedöma om de berörda parternas uttryckssätt är trovärdiga eller överdrivna. Gällde 
det däremot konflikter som mer påminde om småtjafs nämnde flera lärare att de 
ibland väntade med att försöka lösa konflikten.  
 
5.2.3 Lyssna och samtala 
Majoriteten av lärarna nämnde att de började lyssna på alla parter i konflikten för att 
på så sätt skaffa sig en allmän bild av händelseförloppet. I de flesta fall av 
konflikthantering, menar De Klerk (1991) och Wahlström (1996), att det behövs insikt 
om problemets uppkomst. Insikter om bakgrund, sammanhang och yttring ger större 
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möjligheter till att kunna hitta lösningar. En lärare betonade vikten av att hålla sig 
utanför konflikten och inte gå in i den själv. Wahlström (1996) skriver att det gäller 
att vara medveten om sina egna känslor samt ha god insikt i andras reaktioner och 
känslor för att på ett bra sätt kunna reda ut konflikter.  
 
Efter att alla berörda parter i konflikten hade fått säga sin mening berättade 
majoriteten av lärarna att de fortskred genom att diskutera med eleverna om vad som 
hade hänt samt hur de inblandade hade agerat. Lärarna ansåg det viktigt att eleverna 
fick reflektera över problemet samt fundera på hur de kunde ha handlat i istället. 
De Klerk (1991) skriver att när alla berörda har gett sin version och syn på konflikten 
har de genom att formulera sig samtidigt engagerat sig i konflikten. Konflikthanering 
i stort handlar om att begränsa samt strukturera. Det gäller att ha ett bra 
diskussionsklimat och en tydlig kommunikation, anser De Klerk. Dialogen med dess 
konstruktiva samtal kan ses som begynnelsen till en lösning. Han menar även att det 
är fel att försöka övertyga någon av parterna om att de har fel, detta med undantag 
från om det inte rör sig om rena fakta. Några lärare uppgav att de sedan försöker 
sammanfatta konflikten utifrån vad som har framkommit. De Klerk (1991) menar att 
konfliktformuleringen är halva lösningen av problemet. Enligt De Klerk gäller det i 
konflikthanteringssituationer att vara konstruktiv samt att få de berörda parterna att 
förstå processerna bakom konflikten som ett slags förebyggande arbete så att den inte 
uppstår igen. 
 
Flera lärare berättade att de använde sig av diskussioner i grupp och att genom detta 
återkoppla till vad som hänt i konflikten. Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 
2006) skall läraren tillsammans med eleverna diskutera och synliggöra olika 
värderingar och problem. Mer kunskap om varandra samt om varandras 
förväntningar resulterar, skriver Wahlström (2005), i en större gemenskap vilket 
leder till färre konflikter. Genom diskussioner ansåg framförallt en lärare att eleverna 
fick mer insikt samt en ökad medvetenhet om sitt beteende. Westerblad-Dicks 
(2000) menar att det vid bristande kunskaper om varandra samt omedvetenhet om 
varandras förväntningar uppstår lätt rädsla och osäkerhet vilket kan vara upphov till 
en konflikt. Konflikter måste nödvändigtvis inte vara motsägande utan kan istället ha 
uppstått från missförstånd, skriver Runde och Flanagan (2008).  
 
Enligt en lärare har vissa barn svårt att se sin roll i konflikten. Wahlström (1996) 
menar att alla har känslor men vi har för det mesta svårt att tänka oss in i hur andra 
människor upplever situationen. Ett flertal lärare påpekade att det var viktigt att inte 
försöka att hitta någon syndabock och att alla elever skulle kunna gå värdigt ur en 
konfliktsituation. De Klerk (1991) menar att det gäller att vara försiktig med att 
anklaga eller peka ut personer oavsett om läraren är ganska övertygad om vilken eller 
vilka som är de skyldiga. Orlenius (2001) menar att det är viktigt att hantera 
konflikten så att alla inblandade kan känna respekt för sin person och kompetens.  
 
5.2.4 När är en konflikt löst? 
Några av lärarna menade att de inte slutade att diskutera förrän alla berörda parter 
hade fått möjlighet att säga sitt. Vid några intervjuer berättade lärarna om den del i 
konflikthantering där eleverna ber om ursäkt. Lärarna påpekade att det var angeläget 
att få eleverna att verkligen förstå vad de bad om ursäkt för. Under rubriken mål och 
riktlinjer, normer och värden, i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) påpekas 
bland annat att alla elever bör respektera andra människor, ha en förståelse för deras 
situation samt besitta en vilja att hjälpa andra utan att alltid tänka på sig själv i första 
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hand. Även Lind (2001) tar upp vikten av att eleverna skall respektera sig själva samt 
andra. Eleverna måste även förstå att alla inte alltid behöver tycka lika. Enligt 
Nordenmark (2002) vore det underligt om skolarbetet alltid skulle utmärkas av lugn 
och harmoni med tanke på att varje skola består av så många olika människor.  
 
Flera lärare påpekade vikten av att följa upp konflikter och inte släppa dem förrän 
alla parter ansåg konflikten vara löst. Detta styrks av De Klerk (1991) som nämner att 
uppföljningen är viktigt så att konflikten inte blossar upp igen. De Klerk menar att 
vetskapen om en konflikt är under kontroll eller om den är löst kan vara svårt att 
veta. Ett fåtal lärare nämnde att ibland behövde de inte alls lägga sig i konflikten för 
att eleverna löste den själva. Några lärare tog upp att alla konflikter inte går att reda 
ut helt och hållet. Även De Klerk anser att det inte är möjligt att lösa alla konflikter på 
grund av att de kanske har blivit för laddade. Ett par lärare ansåg att det var viktigt 
att ibland vara lite auktoritär i sin roll som ledare för att få stopp på diskussionen vid 
småproblem och komma vidare i undervisningen.  
 
5.2.5 Kontakta föräldrar 
Majoriteten av lärarna ansåg att när konflikten hade löst sig under dagen behövde 
föräldrar inte kontaktas. När det enligt några lärare rörde sig om småtjafs ansåg de 
att det inte behövdes rapporteras till föräldrarna men vid större bråk eller allvarligare 
konflikter kontaktades de samt vid upprepade beteenden. I läroplanen för 
grundskolan, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det bland annat skrivet 
att: 
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. /…/ 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 
roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s 7). 

 

Vid de tillfällen eleverna behöver professionell hjälp kontaktas föräldrarna nämner 
en lärare. Enligt De Klerk (1991) bör berörda parterna tillfrågas om de går med på att 
anlita en utomstående person som konfliktlösare i de fall konflikten inte går mot en 
lösning. Han menar att syftet med att ta hjälp utifrån framförallt är till för att hitta 
möjligheter till att angripa konfliktsituationen på ett annat sätt. I dessa situationer är 
det bäst att anlita personer som inte tillhör eller kända av de berörda parterna sedan 
tidigare.  
 
5.2.6 Ta hjälp av annan personal  
Majoriteten av lärarna upplevde det som ett problem med att det var svårt att ta itu 
med konflikter när den resterande delen av klassen fick sitta och vänta. Ibland löstes 
detta med hjälp av fritidspersonalen som fick gå i klassen en stund medan konflikten 
med de berörda hanterades. Flera lärare nämnde att de hade ett delat ansvar för 
eleverna tillsammans med annan personal samt att de diskuterade uppkomna 
situationer tillsammans i arbetslaget. Några lärare ansåg att detta vara ett bra sätt att 
utvecklas. Detta tillvägagångssätt har det inte funnits någon koppling till i 
litteraturen. 
 
De flesta lärarna berättade att vid allvarligare konflikter tog de hjälp direkt av annan 
personal som bland annat specialpedagog och skolsköterska. Enligt ett pressmed-
delande från Skolverket (2008) skall varje skola ha en väl utarbetad 
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Likabehandlingsplan att arbeta efter vid allvarligare konflikter eller kränkande 
behandling (Skolverket, 2008). Flertalet av lärarna berättade att vid allvarligare 
konflikter, upprepade beteenden samt mobbing kontaktas elevvårdsteamet eller 
mobbinggruppen på skolorna. Enligt en lärare blir i dessa fall allt dokumenterat och 
att det var specialpedagogen som ansvarade för det. Det framkom även under en 
intervju att det även finns möjlighet att få hjälp av områdesteamet som servar ett 
flertal skolor inom området. Områdesteamet innehar specialkompetens och lärare 
kan därmed få handledning av till exempel psykolog och specialpedagog. 
 
Svensson (1998) skriver att i stökiga klasser finns det ofta störande, omotiverade 
samt okoncentrerade elever. Han menar att det finns risk att läraren känner sig som 
en polis blir negativ samt har svårigheter att hantera situationen på ett bra sätt. 
Konsekvensen menar han kan bli att läraren känner sig misslyckad och börjar 
eventuellt skrika, hota samt även ibland kränka eleverna. Uppstår sådana här 
situationer behöver läraren adekvat hjälp utifrån för att kunna hantera situationen 
som annars kan vara svår att bryta. Enligt Svensson använder skickliga ledare det 
ledarskap och den ledarstil som passar bäst i den aktuella situationen. 
 
5.2.7 Gemensamt arbetssätt för skolan 
Flera lärare ansåg att de inte hade något gemensamt arbetssätt på skolan vid 
konflikthantering, de menade att de mer utgick ifrån känsla och erfarenhet. På frågan 
om gemensamt arbetssätt på skolan vid konflikthantering tog majoriteten av lärarna 
på skola A upp att de hade likabehandlingsplanen att tillgå. En av dessa lärare 
menade att där står punktvis vad som skall göras och ansåg att det inte går att blunda 
för. Lärarna på skola B nämnde på frågan om gemensamt arbetssätt på skolan inte 
någonting om deras likabehandlingsplan. I en av intervjuerna på denna skola 
framkom det att läraren ville ha en handlingsplan för hur personalen på skolan skulle 
agera i konfliktsituationer. Enligt Nordenmark (2002) är det berättigat att komma 
överens om att ta upp små missförstånd i tid så att dessa inte växer sig till stora 
konflikter. De Klerk (1991) skriver att även de gemensamma ordningsbesluten 
medverkar ofta till att skapa medlande samt trygghet. 
 
Alla intervjuade lärarna ansåg att det på ett eller annat vis var viktigt att agera vid 
konflikter. Enligt Lind (2001) innebär det faktum att skolan engagerar sig i att 
förebygga mobbing inte nog kan värderas. Kunskaper om medling tillför eleverna 
grundläggande värderingar samt att de får mer insikt i de mjukare delarna i vårt 
sociala klimat. Lind skriver att de flesta skolor har väl fungerande metoder för att 
hantera och motverka konflikter.  

5.3 Förebygga konflikter 
5.3.1 Arbetsmaterial och metoder 
Alla intervjuade lärare uppgav att de arbetade på ett eller annat sätt med 
förebyggande konflikthantering i sin undervisning. En lärare sa att skolan skall vara 
en trygg plats att vistas i. Både Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) och 
skollagen (2008) tar upp vikten av att i skolan aktivt motarbeta all typ av kränkande 
behandling. I FN:s barnkonvention (1994) nämns att det i skolan skall vara ordning 
och disciplin samt att barn skall fostras till att ha en förståelse och tolerans för andra 
personer. Under rubriken mål och riktlinjer, normer och värden, i Lpo 94 uppges att 
”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
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samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling” (Utbildningsdepartementet, 2006, s 8). 
 
Samtliga lärare på skola A berättade att de när det gällde förebyggande 
konflikthantering arbetade med ett material som heter Livsviktigt. En lärare 
berättade att med det här materialet får barnen träna på att hantera konflikter. Enligt 
Kimber (2001) hjälper läromedlet Livsviktigt med SET (Social och Emotionell 
Träning) i skolan barnen att utveckla sina sociala och emotionella färdigheter. Alla 
lärare på skola B berättade att de arbetade med ett material som heter Project Charlie 
(1995) vilket även det i likhet med Livsviktigt handlar om övningar och rollspel som 
stärker elevernas självkänsla samt lär dem att säga nej.   
 
5.3.2 Förebyggande 
I läroplanen för grundskolan står det bland annat att ”Alla som arbetar i skolan skall 
/…/ aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s 8) samt att allt arbete skall grundas i ett 
demokratiskt förhållningssätt. Det står även skrivet att läraren tillsammans med 
eleverna skall diskutera vårt samhälles värdegrund och vilka konsekvenser det får för 
varje persons handlande, synliggöra olika värderingar, tolkningar och problem. 
 
En lärare berättade att det gäller vara lite extra observant på de elever som var lite 
mer konfliktbenägna än andra eller som ofta hamnade i konflikter av olika orsaker. 
En annan lärare betonade däremot att det var viktigt att eleverna skulle känna 
självtillit, hon menade att tjat och gnat aldrig leder någonvart. Enligt Svensson (1998) 
kan vissa elever försöka att bli bäst på att vara värst för att få uppmärksamhet från 
andra elever och hos lärare. Grandelius (1999) menar att stökiga, bråkiga samt ibland 
rentav odrägliga barn vill säga någonting med sitt beteende. Kanske har tidigare 
erfarenheter i livet lärt dem att de får uppmärksamhet om de beter sig negativt. I 
dessa fall att det är viktigt att sätta gränser och istället fokusera på deras positiva 
beteende. Några lärare på skola A nämnde att ART används när det finns vissa elever 
som behöver extra hjälp att ändra sitt beteende. Enligt Ungart (2008) skall ART vara 
ett verktyg för att kunna hantera sina känslor och skapa en permanent 
beteendeförändring.  
 
En lärare berättade att hon tillsammans med eleverna gått igenom vilka 
ordningsregler som gällde under lektionstid. Eleverna hade därefter fått ta hem dessa 
för att gå igenom dem med föräldrarna som de tillsammans med barnen skulle skriva 
på och godkänna reglerna. Var det så att eleverna bröt mot ordningsreglerna kunde 
läraren hänvisa till att eleven godkänt och lovat att följa dem. Detta menade hon 
ökade medvetenheten hos eleverna om att de agerat felaktigt samt att de kunde rätta 
till problemet. Svensson (1998) skriver att de flesta skolor har ordningsregler eller 
trivselregler utformade av elever och lärare tillsammans. Detta för att alla skall trivas 
och undervisningen skall fungera tillfredställande. Skolverket (2006) påpekar att det 
på varje skola bör finnas regler som avser att skapa arbetsro i skolan. Dessa regler 
skall fungera som verktyg för lärarna i de ibland svåra förekommande situationer 
som kan uppstå. Enligt Skolverket är en stimulerande och trygg lärandemiljö en 
förutsättning för att eleverna skall tillförskansa sig de kunskaper och värderingar som 
skolan förmedlar. Skolverket nämner att tanken med ordningsreglerna är att de skall 
fungera som vägledning för eleverna, alla vuxna i skolan samt föräldrar. 
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5.3.3 Återkopplingar 
Flertalet av de intervjuade lärarna berättade att den största delen av det 
förebyggande arbetet gick ut på att samtala kring olika konfliktsituationer med 
eleverna. Enligt Maltén (1998) kan förebyggande åtgärder förhindra att konflikter 
uppstår, till exempel genom att arbeta med klassens samspel och gruppklimat.  
Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) är avsikten med arbetet i skolan att 
eleverna utvecklas till personer som har en förståelse för andra människor samt att 
de kan leva sig in i andras situation. Ingen skall behöva utsättas för trakasserier eller 
kränkande behandling i skolan och alla försök till detta skall effektivt bekämpas. 
Intolerans skall bemötas genom kunskap, medvetna insatser och en öppen 
diskussion.  
 
5.3.4 Rollspel och fallstudier 
Under intervjuerna framkom det att vissa lärare använde sig av rollspel för att 
synliggöra för barnen hur olika konfliktsituationer kan te sig. Enligt Svensson (1998) 
har kroppsspråket stor betydelse när det gäller kommunikationen. Han skriver att 
hur vi uppfattar ett budskap beror, enligt forskare, på 70-80 % av kroppsspråket. En 
lärare berättar att ibland tar vi konflikter som har hänt på rasten och spelar en pjäs 
om dem.  
 
5.3.5 Gemensamma arbetssätt  
Under intervjuerna framkom det att både skola A och B hade kamratstödjare. På 
skola B hade de även kamratstödjaredagar tillsammans på hela skolan. På bägge 
skolorna var det två elever från varje klass som var framröstade till att vara 
kamratstödjare. Maltén (1998) skriver att vissa skolor har arbetsgrupper med vuxna 
samt kamratstödjare som ett led i det förebyggande arbetet med konflikter. Enligt 
några lärare gäller det att ha ett enhetligt arbetssätt på skolan när det gäller 
förebyggande konflikthantering. Maltén (1998) nämner att många skolor har en så 
kallad antimobbingplan för att motverka och stävja konflikter samt mobbing. Enligt 
Lind (2001) har de flesta skolor mer eller mindre fungerande tillvägagångssätt för att 
hantera och motverka konflikter. Dessa kan bland annat vara att ta hjälp av kamrat-
stödjare och antimobbingteam.  
 
En lärare nämnde att det på hennes skola arbetades förebyggande med att alla, både 
elever och lärare, skulle känna tillhörighet samt gemenskap. Maltén (1998) skriver att 
det är viktigt att arbeta med skolmiljön så att rastsystem, skolmåltidsscheman samt 
aktivitetsmöjligheter är upplagda så att det blir en lugn och harmonisk skoldag för 
eleverna. Det är viktigt, menar han, att skolan angriper de problem som finns i tid, 
för att kunna göra något åt dem innan de har vuxit sig för stora.  
 
5.3.6 Belöningssystem 
En lärare berättade att hon använde sig av ett belöningssystem för att uppmuntra 
elevernas positiva beteende. Varje dag som hade fungerat bra fick eleverna en boll i 
en burk, när burken var full fick de en gemensam belöning. En annan lärare 
berättade att hennes elever efter att ha skött sig en heldag fick en guldfärgad makaron 
och vid tio makaroner fick barnet en belöning. Enligt Svensson (1998) är en etiskt 
riktig och god pedagogik att eleverna får ta konsekvenserna av sina handlingar när de 
vid upprepade tillsägelser väljer att bryta mot gemensamma regler samt uppgörelser.  
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Vi ansåg att det kvalitativa synsättet passade bra för denna studie eftersom syftet var 
att få djupare förståelse för några lärares tankar samt arbetsmetoder kring 
konflikthantering. Det viktiga var inte att kunna se ett större mönster eller att kunna 
generalisera.  

Initialt var tanken att använda både intervjuer samt observationer som 
datainsamlingsmetoder. På grund av tidsbegränsning valdes dock observationer bort 
trots medvetenhet om att detta kunnat ge en större bredd i informationsinsamlingen 
samt gett en större tyngd till resultatet. Den datainsamlingsmetod som slutligen 
användes var semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe (2000) 
kännetecknades dessa av att de ger djupgående svar. Det var inte aktuellt med 
strukturerade intervjuer eller enkäter eftersom de hade gett mer generell 
information. Genom semistrukturerade intervjuer fanns det möjlighet för 
respondenten att utveckla sina tankar och följdfrågor kunde ställas för att reda ut 
oklarheter och kunna gå djupare in på vissa delar. Därmed gav intervjuerna en 
fördjupad kunskap om lärarnas tankar och arbetsmetoder kring konflikthantering. 
Inte heller helt ostrukturerade intervjuer var aktuella eftersom det i så fall kunde ha 
varit svårt att i intervjun enbart hålla sig till ämnet och få svar på frågeställningarna. 
Dessutom hade det varit svårare att analysera resultatet samt att mycket information 
eventuellt inte kunde ha kopplats till syftet.  
 
Urvalet är det som Stukát (2005) beskriver som ett bekvämlighetsurval eftersom de 
intervjuade lärarna arbetar på våra partnerskolor. Denscombe (2000) beskriver detta 
som ett subjektivt val samt ett icke-sannolikhetsurval där urvalet ej är slumpmässigt. 
Medvetenheten fanns att detta leder till att resultatet ej går att generalisera. Ändå 
valdes att använda våra partnerskolor i studien eftersom det där redan fanns ett bra 
kontaktnät. För att få ett så bra urval som möjligt under dessa förutsättningar valdes 
att intervjua alla tolv lärare som undervisade i år 1-3 och inte enbart välja 
respondenter som vi haft en nära kontakt med under vår VFU-period. Vi upplevde att 
lärarna kände sig trygga i intervjusituationen och detta ledde till ett positivt möte. 
Dessutom påverkade vår relation till partnerskolorna att eventuellt bortfall uteblev. 
Alla lärare som undervisade i år 1-3 på de båda skolorna hade en positiv inställning 
till att delta i studien.  
 
Arbetet med intervjufrågorna pågick under en längre tid. Vid utformningen av dem 
utgicks ifrån syfte och frågeställningar. Inledningsvis innehöll intervjuguiden 
(bilaga 2) fler frågor men några valdes bort för att begränsa antalet samt för att 
belysa uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Detta innebar att intervjuerna höll rätt 
fokus och att det istället var möjligt att ställa följdfrågor i de fall detta ansågs 
behövligt. I efterhand har vi insett att det hade varit intressant att ta med en fråga 
angående vilka ordningsregler som läraren och eleverna har för arbetet i 
klassrummet eftersom dessa säkerligen utgör ett verktyg som kan användas för att 
motverka konflikter.  
 
Respondenterna fick inte ta del av frågorna i förväg utan fick endast i stora drag veta 
vad intervjun skulle behandla. Detta för att vi ville ha spontana svar samt för att de 
inte i förväg inte skulle kunna analysera sitt arbetssätt. Detta resulterade i att de 
framkomna svaren troligen gav en mer rättvis bild av verkligheten. 
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Innan intervjuerna började bokas kontaktades rektorn på respektive skola för att få 
ett godkännande att utföra studien. Det ansågs vara viktigt att börja med att få ett 
klartecken från dem. Vid detta tillfälle delgavs de missivbrevet (bilaga 1) för att de 
skulle få information om studien. När intervjuerna bokades informerades 
respondenterna om ungefärlig tidsåtgång vilket Denscombe (2000) anser är viktigt.  
Det faktum att respondenterna i förväg var medvetna om tidsåtgången för intervjun 
kan ha bidragit till att bortfall uteblev.  
 
Stukát (2005) och Denscombe (2000) anser det vara angeläget att intervjuer utförs i 
en lugn miljö. Detta har tillgodosetts i denna studie. Endast en intervjuare fanns med 
under varje intervju, tack vare detta behövde respondenten inte uppleva sig vara i 
underläge samt det blev en trygg och avslappnad stämning vilket Stukát (2005) 
nämner som en fördel. Nackdelen med detta var att intervjuerna på de olika skolorna 
kunde bli olika på grund av att intervjuarna ställde olika följdfrågor. 
Ljudupptagningar gjordes vid alla intervjuer, vilka sedan transkriberades. En fördel 
med detta var att intervjuaren helt och hållet kunde koncentrera sig på respondenten 
samt vad denna sa. Nackdelen var att transkriberingen tog mycket tid men det 
uppvägdes av att resultatanalysen förenklades.  
 
För att stärka reliabiliteten i denna studie har hänsyn tagits till det som Denscombe 
(2000) nämner, syftet har tydligt redovisats, metod samt tillvägagångssätt beskrivits 
samt tankar kring olika beslut redovisats. Detta utfördes för att underlätta till en 
eventuell upprepning av studien. Genom ljudupptagning av intervjuer samt 
transkribering av dem har all framkommen information dokumenterats. Dessutom 
fördes anteckningar under intervjuerna för att få med information som ej kom med 
vid inspelningen, så som ansiktsuttryck och gester. Valet att transkribera intervjuerna 
trots den stora tidsåtgången har underlättat analysen. Dessutom påverkas reliabilitet 
av att det inte funnits något bortfall bland de tilltänkta respondenterna. 
 
Enligt Stukát (2005) innebär validitet att studien mäter det som avses att mäta. Detta 
har uppfyllts i denna studie eftersom de intervjuade lärarna undervisar i år 1-3 samt 
att frågorna i intervjuguiden belyser forskningsfrågorna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen är att ge kunskap om konflikthantering i skolan. Genom 
studien ville vi ta del av tankar och erfarenheter kring konflikthantering hos lärare 
som undervisar i år 1-3 i en kommun i mellansverige samt ta reda på hur de arbetar 
för att förebygga och hantera konflikter mellan elever i skolan. 
 
Majoriteten av de tolv lärare som intervjuades ansåg att konflikter både kunde vara 
positivt och negativt. Även de som först nämnde att konflikter var något negativt tog 
efter samtalets gång även upp positiva effekter av konflikter, även om de i grund och 
botten hade en negativ inställning. Enligt Falk-Lundqvist (2007) är en persons 
inställning till konflikter avgörande om konflikten skall uppfattas som positiv eller 
negativ. Det kan därför tolkas som att det är viktigt vilken inställning lärarna har till 
konflikter i stort. Detta påverkar hur de agerar i konfliktsituationer.  
 
Merparten av lärarna nämnde att konflikter kan vara något lärorikt eftersom eleverna 
bland annat lär sig att respektera andras känslor samt att de får en förståelse för det 
sociala samspelet. Enligt De Klerk (1991) gör konfliktbearbetningsprocessen att 
inblandade parter utvecklas samt mognar som människor. Vid intervjuerna framkom 
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det även att några lärare ansåg konflikter som en naturlig del i skolan. Detta 
bekräftas av Wahlström (2005) som nämner att konflikter är något vi får leva med 
såvida vi inte helt avstår från socialt umgänge. Med hänsyn till detta kan 
konflikthantering betraktas som en naturlig del av läraryrket och därmed är det 
angeläget att lärare kan hantera de konfliktsituationer som uppstår. Vid rätt 
hantering kan konflikter leda till något positivt och lärorikt. 
 
Den vanligaste kommentaren från lärarna var att konflikter upplevdes som mycket 
kraft och tidskrävande. Wahlström (2005) styrker detta genom att nämna att 
destruktiva konflikter tar mycket energi från andra aktiviteter. Detta tolkas som att 
konflikter samt konflikthantering tar en stor del av både lärare och elevers tid i 
skolan. Detta påverkar undervisningen eftersom mycket tid tas ifrån denna för att 
kunna lösa konflikter. 
 
En tredjedel av lärarna nämnde att de upplevde konflikter som svårare när föräldrar 
blev inblandade och föräldrarna inte hade förståelse för sitt barns delaktighet i 
konflikten. När föräldrarna står bakom sitt barns agerande upplever barnet att 
beteendet är accepterat. Enligt Edman-Ståhl (1999) är det viktigt att konflikter 
hanteras på ett konstruktivt sätt samt att det byggs upp ett tillitsfullt samarbete med 
hemmen. Detta kan beaktas som en mycket viktig del att ta hänsyn till eftersom 
föräldrar har stor påverkan på sina barn. Enligt Edman-Ståhl lär sig barn 
konflikthantering främst av sina föräldrar. 
 
Några av lärarna upplevde att det vid vissa tillfällen kunde vara svårt att vara opartisk 
och att det ibland kunde vara lätt döma lite för snabbt. Konsekvensen av detta kan, 
enligt Ogden (2003), bli att dessa konflikter blir negativa för eleverna vilket i sin tur 
kan bidra till att nya konflikter uppstår. Detta kan tolkas som att det är viktigt hur en 
lärare hanterar konfliktsituationer eftersom det kan få följdverkningar, både positiva 
och negativa. 
 
Samtliga intervjuade lärare ansåg sig ha tillräckliga kunskaper att lösa de konflikt-
situationer som uppstod i skolan. Många nämnde att de använde sig av sin erfarenhet 
vid konfliktlösning. I litteraturen finns olika tankegångar som belyser detta. Runde 
och Flanagan (2008) anser att det inte enbart räcker att förlita sig på instinkt. 
Nordenmark (2002) menar däremot att lärare kan ta hjälp av sin fingertoppskänsla 
eller den egna erfarenheten för att lösa situationen. Vi anser att lärare har nytta av 
sina erfarenheter vid konflikthantering, men att det samtidigt är viktigt att 
vidareutbilda sig och ta till sig ny forskning i ämnet.  
 
Det framkom vid intervjuerna att den vanligaste proceduren vid konflikthantering 
var att först ta reda vilka personer som varit inblandade och sedan bestämma om 
konflikten skall hanteras enskilt eller i helklass. Flertalet av de intervjuade lärarna 
ansåg att om konflikten påverkade hela klassen eller om de andra eleverna kunde lära 
sig någonting av situationen togs konflikten upp i helklass. Rörde konflikten enbart 
ett fåtal personer berättade majoriteten av lärarna att de försökte tala enskilt med 
dem. De Klerk (1991) menar att om en konflikt enbart berör vissa personer kan det 
ändå vara idé att ta upp det hela i ett större sammanhang för att på så sätt stärka 
gruppsammanhållningen. Han menar att gruppen i de flesta fall kan bidra till att 
finna lösningar på konflikten. Det här kan tolkas som att lärare från fall till fall 
behöver fundera på om diskussionen kring konflikten kan tillföra gruppen något eller 
om diskussionen skall försöka lösas enskilt. Enligt flera lärare var det viktigt att lösa 



 

 

48 

konflikter direkt om det rörde sig om verkliga bråk eller om någon inblandad var 
väldigt ledsen eftersom dessa personer annars hade svårt att koncentrera sig på 
undervisningen. Enligt De Klerk (1991) gäller det att kunna bedöma en konflikts 
allvarlighetsgrad för att förstå hur berörda parter samt verksamheten kan påverkas. 
Vi anser att en aspekt är att det inte alltid är så lätt att lämna den övriga klassen för 
att reda ut en konflikt med enbart berörda parter. Därför måste läraren även avgöra 
om konflikten skall behandlas direkt eller om det går att avvakta till senare under 
dagen.  
 
Majoriteten av lärarna nämnde att vid en konflikthantering började de med att lyssna 
på alla parter för att få en allmän bild av händelseförloppet. De Klerk (1991) och 
Wahlström (1996) hävdar att det vid konflikthantering behövs insikt om problemets 
uppkomst. Vidare berättade merparten av lärarna att det är angeläget att låta alla ge 
sin version av händelseförloppet utan att bli störd och avbruten. Detta stöds av 
De Klerk som skriver att när alla berörda har gett sin version och syn på konflikten 
har de genom att formulera sig samtidigt engagerat sig i konflikten. Han anser 
dessutom att det är viktigt att ha ett bra diskussionsklimat och en tydlig 
kommunikation eftersom detta är begynnelsen till en lösning. Merparten av lärarna 
berättar att de sedan låter eleverna reflektera över problemet samt hur de kunde ha 
agerat istället. I konflikthanteringssituationer gäller det, enligt De Klerk, att få de 
berörda parterna att förstå processerna bakom konflikten vilket kan ses som ett slags 
förebyggande arbete så att den inte uppstår igen. Enligt Lpo 94 (Utbildnings-
departementet, 2006) skall det i skolan vara en öppen diskussion för att bemöta 
intolerans. Vi anser att själva diskussionen och problemformulering är en betydande 
del för att komma vidare i konflikthanteringsprocessen. Det är även viktigt att 
eleverna får reflektera över sitt agerande samt vad de kunde ha gjort istället. Detta 
skapar en ökad medvetenhet kring konflikters uppkomst. 
 
Flera av lärarna tog upp vikten av att följa upp konflikter och att inte släppa dessa 
förrän alla parter anser konflikten är löst. Ett flertal lärare påpekade att det var 
viktigt att inte försöka att hitta någon syndabock utan alla parter skall känna sig som 
vinnare vid konfliktens slut. Enligt De Klerk (1991) gäller det att vara försiktig med 
att anklaga eller peka ut personer oavsett om läraren är ganska övertygad om vilken 
eller vilka som är orsak till konflikten. Orlenius (2001) hävdar att det är angeläget att 
hantera konflikten så att alla inblandade kan känna respekt för sin person. Vår 
övertygelse är att konflikter som oftast uppfattas som lösta inte alltid är det. Detta 
kan orsaka att konflikter blossar upp samt fördjupas. Därför måste lärare vara noga 
med uppföljningen samt ha uppsikt över de inblandade parterna. Vi upplever att 
konflikter ibland släpps för snabbt, många gånger upplevs en ursäkt som lösningen 
på en konflikt. Ordet ”förlåt” räcker inte, det måste komma från hjärtat. 
 
Flera lärare tog upp att ansvaret för eleverna delades med annan personal. Dessutom 
diskuterade uppkomna konfliktsituationer tillsammans i arbetslaget för att hjälpa 
varandra med råd och att tänka i nya banor. Några lärare ansåg att detta vara ett bra 
sätt för dem att utvecklas. Detta har det inte funnits någon koppling till i litteraturen 
men vi anser att det är viktigt att ta tillvara de resurser som finns inom skolan och att 
samarbeta med varandra. Vi upplever att många lärare är ensamma i sin yrkesroll, 
samt att det ligger lite prestige i att inte be andra om hjälp när det gäller mindre 
konflikter. Däremot vid allvarligare samt upprepade beteenden berättade de flesta 
lärare att de direkt tog hjälp av annan personal så som specialpedagog och 
skolsköterska. Enligt Skolverket (2008) skall varje skola ha en Likabehandlingsplan 
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att arbeta efter vid allvarligare konflikter. De båda skolorna i studien hade varsin 
Likabehandlingsplan där det togs upp hur arbetsgången skall se ut vid allvarligare 
konflikter samt vilka som ingår i antimobbingteamet. Vi anser det viktigt att lärare 
har vetskap om Likabehandlingsplanen på den skola de arbetar på, samt hur detta 
dokument kan användas. Här skall arbetsgången beskrivas samt vilka personer som 
kan kontaktas när hjälp behövs. 
 
I läroplanen för grundskolan står det bland annat att ”Alla som arbetar i skolan skall 
/…/ aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s 8). Alla lärare på de båda skolorna uppgav att de 
använder speciella arbetsmaterial i sin undervisning för att förebygga konflikter. På 
skola A berättade samtliga lärare att de arbetade med materialet Livsviktigt som 
enligt Kimber (2001) hjälper barnen att utveckla sina sociala och emotionella 
färdigheter. Alla lärare på skola B nämnde att de använde ett material som heter 
Project Charlie (1995) vilket även det i likhet med Livsviktigt handlar om övningar 
som stärker elevernas självkänsla. Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) 
skall skolan medvetet arbeta för att eleverna skall ta del av samhällets gemensamma 
värderingar samt respektera samt få en förståelse för andra människor. Genom 
arbetet med de båda arbetsmaterialen Livsviktigt samt Project Charlie tolkas det som 
att de båda skolorna i studien försöker uppnå ovan nämnda mål enligt Lpo 94. Vi 
anser att det kan vara till hjälp för läraren att ha ett färdigt material att utgå ifrån. På 
skola A nämnde några lärare även att materialet ART används för vissa elever som 
behöver extra hjälp med att ändra sitt beteende. Detta material skall, enligt Ungart 
(2008), vara ett verktyg till eleverna för att kunna hantera sina känslor och skapa en 
permanent beteendeförändring. 
 
Flera lärare nämnde att de även arbetar förebyggande på andra sätt, till exempel 
genom att samtala kring olika konfliktsituationer med eleverna. Tankegångarna som 
finns i Livsviktigt och Project Charlie skall genomsyra allt arbete inom skolan. En 
lärare betonade att arbeta förebyggande även är att låta eleverna känna självtillit, hon 
menade att tjat och gnat aldrig leder någonvart. Några lärare betonade att det är 
viktigt att klargöra för eleverna vilka regler som gäller i skolan. Skolverket (2006) 
påpekar att det på varje skola bör finnas regler för att skapa arbetsro i skolan. Dessa 
regler skall fungera som verktyg för lärarna i de svåra situationer som ibland kan 
uppstå. Enligt vår åsikt är det givet att det förebyggande arbetet skall finnas med i all 
undervisning och inte enbart begränsas till några få lektionstillfällen per vecka. 
Eleverna behöver dagligen arbeta med detta samt tänkta i dessa banor. 
 
Ett gemensamt arbetssätt för att förebygga konflikter på skolorna var att ha 
kamratstödjare som fanns till hjälp på skolgården. Enligt Maltén (1998) har vissa 
skolor både arbetsgrupper med vuxna samt kamratstödjare som ett led i det 
förebyggande arbetet med konflikter samt en så kallad mobbingplan för att motverka 
och stävja konflikter samt mobbing. En lärare nämnde att det arbetades 
förebyggande med att alla på skolan, både elever och lärare, skulle känna tillhörighet 
samt gemenskap. Enligt Maltén är det viktigt att arbeta med skolmiljön så att den blir 
lugn och harmonisk för eleverna. Han menar att det är angeläget att skolan angriper 
de problem som finns i tid, för att kunna göra något åt dem innan de har vuxit sig för 
stora. Utifrån detta betraktas utformningen av skolmiljön samt klimatet i skolan som 
mycket viktiga delar i det förebyggande arbetet. Både skolan samt den enskilde 
läraren kan göra mycket för ett bra arbetsklimat där alla elever känner sig trygga. 
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Några lärare nämnde att de använde sig av olika belöningssystem för att uppmuntra 
elevernas positiva beteende och därigenom förebygga konflikter. En lärare belönade 
hela klassen när en hel skoldag fungerat bra, en annan lärare berättade att varje 
enskild elev belönades efter att ha skött sig hela dagen. Enligt Svensson (1998) är en 
etisk riktig och god pedagogik när eleverna får ta konsekvenserna av sina handlingar 
när de vid upprepade tillsägelser väljer att bryta mot gemensamma regler samt 
uppgörelser. I detta fall innebär det att eleverna inte belönas av läraren. Vi är kluvna 
när det gäller belöningssystem. De kan uppmuntra till positivt beteende vilket 
innebär att konflikter undviks. Samtidigt kan de skapa irritation och avundsjuka 
mellan elever som i sin tur leder till konflikter.  
 
6.3 Slutsatser 
Resultatet visade att lärarna upplevde konflikthantering som något viktigt men 
väldigt tidskrävande. Majoriteten av de tolv lärarna upplevde konflikter både som 
positivt och negativt även om några i första hand tänkte på konflikter som något 
negativt. De flesta ansåg att konflikter kunde vara lärorikt samt att det var något 
naturligt. Den vanligaste negativa kommentaren var att konflikter tog mycket energi 
samt kraft, både från lärare samt elever. Samtliga lärare ansågs sig ha tillräckliga 
kunskaper för att hantera de konflikter som uppstod i skolan, men hälften av dem var 
ändå intresserade av att vidareutbilda sig inom ämnet. 
 
Den vanligaste proceduren vid konflikthantering bland lärarna var att först ta reda på 
vilka som var inblandade. Därefter fick alla ge sin version av händelseförloppet utan 
att bli störd eller avbruten för att sedan kunna reflektera över händelseförloppet samt 
hur de kunde ha agerat istället. Om lärarna ansåg att diskussionen kring konflikten 
kunde tillföra den övriga gruppen någonting togs diskussionen i helklass. Dock 
försökte de flesta lärare lösa konflikten enskilt med de inblandade parterna i de fall 
det var möjligt. Flera lärare ville även lösa konflikterna direkt, speciellt de som ansågs 
som allvarligare, eftersom det annars blev svårt för de inblandade att koncentrera sig 
på undervisningen. Det påpekades även att det var viktigt att följa upp konflikter 
samt att inte släppa dessa förrän alla parter ansåg att konflikten var löst. I vissa fall 
tar lärare hjälp av annan personal, speciellt vid allvarligare konflikter. 
 
Flera lärare nämner att det förebyggande arbetet ständigt pågår, till exempel genom 
samtal och diskussioner i klassen. Lärarna använder även speciellt arbetsmaterial 
såsom Livsviktigt och Project Charlie. Några lärare använder sig av belöningssystem 
för att uppmuntra positivt beteende. Det påpekades även om vikten av att 
uppmärksamma positivt beteende istället för att fokusera på det negativa. De 
intervjuade lärarna arbetar i enlighet med både Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 
2006) och skollagen (2008) vilka skriver att skolan aktivt skall motarbeta all typ av 
kränkande behandling. 
 
Vår egen uppfattning kring konflikter har ändrats under arbetet med uppsatsen.  När 
arbetet påbörjades hade vi en påtagligt negativ syn på konflikter men under tiden 
uppsatsen har växt fram har vi insett att konflikter kan vara lärorika, utvecklande 
samt att de är en naturlig del i skolan. Vi var inte tidigare medvetna om att de utgör 
så stor del av lärarens vardag. Vi inser nu att konflikthantering upptar en stor del av 
lärarens tid samt att det är viktigt att lärare har kunskap om hur konflikter skall 
hanteras samt förebyggas.   
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6.4 Vidare forskning 
Det vore intressant att göra observationer i de intervjuade lärarnas klasser för att se 
om de arbetar som de uppgivit i denna studie. Eftersom lärarna uppgav att konflikter 
tog mycket tid skulle det även vara spännande att ta reda på hur mycket tid som 
verkligen går åt till konflikter. Funderingar har även framkommit kring rektorers 
tankar och medvetenhet kring konflikthantering. Vilka resurser läggs till exempel på 
lärares fortbildning vad gäller detta område samt hur prioriteras resurserna för övrigt 
stöd till lärarna? 
 
En ytterligare aspekt skulle kunna vara att se konflikthantering utifrån ett 
elevperspektiv. Detta kan ske genom att välja ut ett par elever i de intervjuade 
lärarnas klasser och göra intervjuer kring deras tankar och erfarenhet kring 
konflikter.  
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Bilaga 1 
 

 
Konflikthantering i skolan 
 
Vi heter Anna Larsson och Helene Holm och är inne på vår sista termin på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. I vår utbildning har vi inriktat oss mot 
de yngre åldrarna, vilket innebär att vi blir behöriga från förskolan till år 6. Den här 
terminen är det dags för oss att skriva vårt examensarbete. Vi vill fördjupa oss i 
ämnet ”konflikthantering i skolan”.  Detta gör vi inom kunskapsområdet pedagogik 
och vår handledare är Ulf Nytell vid Institutionen för utbildning, kultur och 
kommunikation.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning och för att samla in material vill vi 
intervjua lärare som arbetar i år 1-3.  Syftet med vår undersökning är att ta reda på 
hur dessa lärare hanterar uppkomna konflikter mellan elever samt eventuellt arbetar 
för att förebygga konflikter mellan elever.  
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt men med tanke på kvalitén hoppas vi att du 
vill delta. Är det någon som ångrar sig går det bra att avbryta sin medverkan när man 
vill. Informationen från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och ska 
inte kunna kopplas till någon speciell lärare eller skola. Att materialet används i vårt 
examensarbete innebär att resultatet kommer att finnas tillgängligt hos Mälardalens 
högskola som ett offentligt dokument. När vår undersökning är klar kommer ni på 
skolan att få ta del utav resultatet. 
 
Vi uppskattar om du vill delta genom att låta oss få intervjua dig. Det betyder mycket 
för det fortsatta arbetet med vårt examensarbete.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post: 
 
 
 
 
Anna Larsson  Helene Holm 
070-xxx xx xx  073-xxx xx xx  
xxxxxxxxxx@xxxxx  xxxxxxxxxx@xxxxx  
   
 

 
 
 
Handledare: 
Ulf Nytell 
070-xxx xx xx 
xxxxxxxxxx@xxxxx 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide: Konflikthantering i skolan 
 
Information om respondenten: 
- arbetar i år 
- kön 
- ålder 
- antal år i yrket 
 
1. Upplever du konflikter som något positivt eller negativt? Vad kan konsekvensen 

bli av en konflikt?  
 
2. Kan du beskriva hur du oftast agerar vid en konflikt? 
 

3.  Arbetar du på något sätt för att förebygga konflikter mellan elever? I så fall hur? 
 
4. När försöker du som lärare själv lösa konflikter och när tar du hjälp av annan 

personal? 
 

5. Hur agerar skolan när konflikter uppstår? Finns det något gemensamt arbetssätt, 
någon gemensam metod? Vilken/vilka? 

 
6. Har skolan något gemensamt arbetssätt, någon gemensam metod för att 

förebygga konflikter? Vilken/vilka? 
 
7. Vad tycker du är svårt vid konflikthantering? 
 
8. Har du någon utbildning inom konflikthantering? 
 
9. Anser du att du har tillräckligt med kunskap om konflikthantering? 
 
10. Finns det något mer du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


