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SAMMANFATTNING 

Att hantera och förebygga konflikter har de senaste åren blivit en allt mer omfattande del i 

läraryrket. Om konflikter mellan elever inte uppmärksammas eller hanteras kan de komma att 

ge negativa konsekvenser genom att påverka undervisningen samt elevernas välbefinnande i 

skolan. Denna kvalitativa studie har syftet att studera hur lärare uppfattar sitt arbete med att 

hantera samt förebygga konflikter som uppstår mellan elever.  

För att studera detta har en fenomenografiskt intervju och analysmetod tillämpats.  

Fenomenografin grundar sig i hur människor uppfattar världen de lever i och specifikt för 

ansatsen är distinktionen mellan hur någonting är samt hur något uppfattas vara. Tio stycken 

lärare från fyra olika grundskolor har intervjuats och deras uttalade uppfattningar ligger till 

grund för det utfallsrum som vi fått. Uttalandena kring fenomenet konflikt har resulterat i sju 

olika kategorier. För att skapa dessa kategorier har vi utifrån uttalandena i intervjuerna 

uppmärksammat de likheter och skillnader som är signifikanta.  

Resultatet visar på att lärare uppfattar att konflikter på sociala medier, skojbråk, elaka blickar, 

raster och trånga utrymmen som de mest framträdande orsakerna till att konflikter uppstår. 

När konflikterna uppstår finns en generell uppfattning att lärarna hanterar konflikterna genom 

att direkt ta tag i dem, oavsett vad det handlar om eller hur omfattande konflikterna är. Goda 

relationer mellan elev och lärare samt mellan elever uppfattas vara betydelsefullt för hur 

konflikten hanteras men också för det förebyggande arbetet. För att bygga och utveckla starka 

relationer uppfattas samarbetsövningar och grupprocesser vara en stor del i arbetet. En 

ytterligare bidragande faktor för att skapa goda relationer är att vara omhändertagande samt 

visa engagemang för eleverna.  

 

Nyckelord: Konflikter, konflikthantering, fenomenografi, lärare, högstadiet  

 

Clara Lindberg & Nada Aldeeb  

Konflikthantering på högstadiet – Hur lärare uppfattar att de hanterar och förebygger 

konflikter som uppstår mellan elever 

2019 

Antal 

sidor: 
37 

  



 

 

Innehåll   

1. Inledning 1 
2. Syfte och frågeställningar 1 
3. Litteraturöversikt 1 

3.1. Definition av konflikt och konflikthantering 2 
3.2. Lärares ansvar i relation till konflikter 4 
3.3. Strategier för konflikthantering 5 
3.4. Ungdomars erfarenheter av konflikter 7 
3.5. DRACON- programmet 7 
3.6. Kamratmedling 8 

4. Teoretisk utgångspunkt 9 
4.1. Fenomenografi 9 
4.2. Fenomenografins centrala begrepp 9 

5. Metod 10 
5.1. Intervjuer 10 
5.2. Urval 12 
5.3. Analysmetod 12 
5.3. Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 13 
5.4. Etiska principer 14 

6. Resultat 15 
6.1. Kategorier 15 
6.1.1. Konflikter på sociala medier 15 
6.1.2. Skojbråk och elaka blickar 17 
6.1.3. Raster och trånga utrymmen 19 
6.1.4. Ansvar och hantering 20 
6.1.5. Brist på tid 22 
6.1.6. Relationer 23 
6.1.7. Att förebygga 25 

7. Diskussion 27 
7.1. Resultatdiskussion 27 
7.2. Resultatet i relation till litteraturöversikt 29 
7.3. Resultatet i relation till fenomenografin 30 
7.4.1. Intervjuguide 31 
7.4.2. Intervjuerna 31 
7.4.3.Transkribering 32 

8. Förslag till fortsatt forskning 32 
Referenser 33 

 



 1 

1. Inledning 

Under de senaste åren har lärarrollen förändrats och blivit alltmer utmanande och 

mångfasetterad (Haakvort och Friberg, 2012). Skolan är inte längre bara en plats där eleverna 

sitter prydliga bakom sina bänkar för att inhämta kunskap. Eleverna kan hamna i konflikter, 

som orsakas av att de har olika uppfattningar eller tolkningar kring vad som är betydelsefullt 

kopplat till olika erfarenheter, behov, perspektiv, mål, samt intressen. När konflikter uppstår 

har läraren ett ansvar att ingripa (Haakvort och Friberg, 2012). Därmed är lärare inte bara 

kunskapsförmedlare, utan också konflikthanterare i skolan.  

Något som anses väsentligt för elevernas lärande är att lärare har en relationell syn på kunskap 

samt deltar i de sociala interaktionerna och samspelet (a.a). Skolverket (2019) understryker att 

lärare behöver både teoretiska och praktiska kunskaper om konflikters orsaker och förlopp för 

att konstruktivt kunna hantera dem utan att de eskalerar. Trots detta finns det inga klara 

riktlinjer i Läroplanen (Lgr11) för hur lärare ska förhålla sig till konflikter och 

konflikthantering (Haakvort och Friberg, 2012).  Skolverket (2012) betonar också betydelsen 

av att lärare ska kunna bedöma konfliktens karaktär, vilket innebär förmågan att avgöra vilka 

insatser som passar bäst för konflikten och den specifika kontexten (Skolverket, 2019). 

Konflikter som inte hanteras stör ofta undervisningen och även elevens lärande (Haakvort och 

Friberg, 2012).  

Enligt Skolverket (2019) handlar skolors konflikthantering ofta om att förebygga konflikter. 

Trots det förebyggande arbetet uppstår ständigt nya konflikter och tidigare konflikter 

förvärras till nya nivåer (Skolverket, 2019).  I detta arbete kommer fokus riktas på hur lärare 

på högstadiet uppfattar vilka orsakerna till konflikterna mellan elever är, hur de hanterar 

konflikter samt hur det förebyggande arbetet ser ut.  

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på högstadiet uppfattar sitt arbete för att 

hantera samt förebygga konflikter som uppstår mellan elever. Frågorna vi söker att besvara i 

denna studie är: 

 

i. Vad uppfattar lärare orsakar konflikter mellan elever? 

ii. Hur förklarar lärare att de hanterar konflikter? 

iii. Hur arbetar lärare för att förebygga konflikter?  

3. Litteraturöversikt 

 

Vi har använt oss av olika databaser för att söka på tidigare forskning om konflikter i skolan 

samt hur konflikter hanteras och förebyggs av lärare. Databaserna som vi hämtat 

vetenskapligt material från är ERIC (EBSCOhost) och SwePub.  För att få en omfattande 

träffbild har vi nyttjat engelska sökord. De sökord som vi använt oss av är: conflict, conflict 

resolution, conflict strategies, school, teacher, social conflict, Sweden, Swedish schools, 

DRACON, students, relationship. 
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3.1. Definition av konflikt och konflikthantering  

Enligt Haakvort (2012) är begreppet konflikt inte ett entydigt begrepp, utan kan i många 

avseenden vara svårtolkat och mångfasetterat. Vad som ofta är gemensamt i definitionerna av 

konflikten är att det sker mellan två eller flera parter och att det finns en motsättning mellan 

dessa. En motsättning menas med att parterna strävar efter något som den andra parten inte är 

villig att ge. Det blir därmed oförenligt eftersom de involverade parterna har olika 

värderingar, erfarenheter, intressen och behov. (a.a.) Friberg (2012) redogör för den generella 

uppfattningen som är att en konflikt betyder någonting negativt, där bland annat våld, gräl och 

trakasserier associeras med begreppet. Mer sällan associeras konflikt med en positiv klang 

och då väcker begreppet ord som utveckling, förändring, dynamik och insikter (a.a.). 

 

Haakvort (2012) lyfter upp flera olika definitioner av begreppet och det som redogörs nedan 

är definitionen vi valt att utgå ifrån i vårt sätt att betrakta konflikt. Haakvort (a.a.) skriver: 

 

En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part: (1) har önskemål som 

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

tillgodosedda blockerade av motparter. (Haakvort, 2012, s 30) 

 

I studien kommer även begreppet konflikthantering beröras och begreppet i sig innehåller två 

begrepp; konflikt och hantering. Eftersom det redan redogjorts angående det första, kommer 

det nu redogöras för det andra. Haakvort (2012) belyser det faktum att det finns en stor 

skillnad mellan att lösa och hantera konflikter. Det är inte möjligt att vid alla konflikter 

komma fram till en lösning, men det går alltid att hantera dem. Hur hanteringen av konflikten 

ser ut menar Haakvort är starkt kopplat till hur vi väljer att se på den och hur vi agerar i 

hanteringen av den. Om konflikter exempelvis betraktas som något negativt och destruktivt 

blir hanteringen av den annorlunda i jämförelse med om de betraktas som konstruktiva, 

dynamiska och fruktbara. I och med konfliktens breda användning skapar det svårigheter för 

lärare hur de ska hantera konflikter. (a.a.) Trots denna svårighet menar Friberg (2012) att 

lärare alltid har ett ansvar att ingripa när det uppstår konfliktsituationer i skolan. Haakvort 

(2012) redogör för Richard Cohens konfliktpyramid och den kan bidra med ett 

helhetstänkande kopplat till konflikten och hanteringen av den. Detta är ett idealt system av 

fyra nivåer som lärare och skolor kan tillämpa i arbetet med konflikter (a.a.).  

 



 3 

  
 

Figur 1: Konfliktpyramid enligt Cohen, Haakvort, 2012, sid.36, avritad.   

 

Den första och nedersta nivån benämns som ”konflikter som aldrig uppkommer eftersom 

skolmiljön är stöttande” och den omfattar de insatser som skolan gör för att förebygga 

uppkommandet av konflikter (Haakvort, 2012, s.36). Fokus på denna nivå är att skapa goda 

relationer och social kompetens. De förebyggande insatserna innefattar bland annat; att skapa 

en stöttande miljö för eleverna, ha diskussioner om moral, etik och djupt liggande 

föreställningar, värdegrundsarbete, arbete med självkänsla, kommunikationsövningar, 

grupprocesser, diskussionsrundor, lyssnade och perspektivtagande. (a.a.) 

 

Den andra nivån representerar ”konflikter som löses genom förhandling” (Haakvort, 2012, 

s.37). Denna nivå innefattar att kunna hantera konflikten på ett konstruktivt sätt för att 

utveckling ska kunna ske, vilket sedan har en positiv påverkan på individen, gruppen och 

institutionen. Eftersom konflikter är en normal del av livet, kan de uppstå även om miljön är 

stöttande och de sociala relationerna är goda, men det är således också dessa aspekter som 

ligger till grund för att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt. (a.a.)  

 

Den tredje nivån kallas ”konflikter som medlas” (Haakvort, 2012, s.37). Denna nivå 

innefattar att en tredje part, ofta en lärare i detta fall, involveras för att stötta och hjälpa 

eleverna att kommunicera med varandra. Kommunikationen är grundläggande för att en 

frivillig lösning eller hantering av konflikten ska uppnås. En ytterligare viktig aspekt i detta 

avseende är att den tredje parten inte ska ta över, utan fokus ligger på att få en icke 

fungerande kommunikation, att fungera. (a.a.)  

 

Den fjärde och sista nivån är ”skiljedömda konflikter” (Haakvort, 2012, s.37). Denna nivå 

innefattar att de inblandade parterna skiljs åt på grund av oacceptabelt beteende och därför 

kan denna nivå även benämnas som STOPP-nivån. Specifikt handlar det om att stoppa ett 

oönskat eller förbjudet beteende som förekommit. Eftersom ett våldsamt eller aggressivt 

beteende begränsar möjligheterna till konstruktiv lösning måste det stoppas direkt. (a.a.) 

 

STOP
"Arbitraded 
conflicts" 

HJÄLP
"Conflicts that are 

mediated"

HANTERING
"Conflicts resolved by 

negotianing with each other" 

FÖREBYGGA
"Building a supporting school 

enviroment" 
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Pyramiden kommer inte användas som en analysmodell i bearbetning av materialet. Däremot 

kommer pyramiden tillämpas i analysen i syfte att analysera resultatet i relation till de fyra 

olika nivåerna.  

3.2. Lärares ansvar i relation till konflikter  

En artikel som blir relevant kopplad till lärare och konflikthantering är Jeanne Forrester och 

Janet F.McCarra (2013) som skriver om lärares ansvar i relation till konflikter inom skolan. 

De redogör för olika rekommendationer som är viktiga när konflikter hanteras samt ska 

förebyggas. En rekommendation är att läraren ska försöka skapa och upprätthålla goda 

relationer med eleverna för att bevara en god stämning i klassrummet. (a.a.) Ytterligare en 

rekommendation och en grundpelare för att lärande ska ske är att eleverna känner sig trygga 

på ett socialt plan i skolan. Att lärarna är goda förebilder för eleverna är också en central 

aspekt eftersom lärarnas beteende, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, har stor 

påverkan på eleverna sätt att bete sig i olika situationer.  Avslutningsvis redogör Forrester och 

McCarra (a.a.) för att det inte finns några lätta lösningar för att lösa konflikter. Det är och har 

alltid varit ett problem och ett stort ansvar vilar på lärarnas axlar. (a.a.) 

En studie genomförd av Hopp, Horn, McGraw och Meyer (2000) berör aspekten kring det 

förebyggande arbetet av konflikter. Författarna förklarar att när grundskolelever saknar 

effektiva medel att lösa problem, leder det ofta till att de fattar dåliga beslut i sociala 

konflikter. Detta bidrar till att förutsättningarna för eleven att lära men även för lärarens 

förmåga att lära ut försämras. (a.a.) Studien utvärderade användandet av sociala färdigheter. 

Sådana färdigheter kan bland annat innebära att eleverna i interaktion med varandra 

accepterar varandras olikheter och på så sätt får en bättre relation. (Hopp et al. 2000) Lärarna 

ska finnas till hands genom att instruera och stötta eleverna till att förbättra deras sociala 

färdigheter. På så sätt ska eleverna på egen hand lära sig hantera och lösa konflikter som 

uppstår mellan dem. I och med hur eleverna lär sig att hantera konflikterna som uppstår 

mellan dem, främjar det lärande och en positiv miljö i skolan för både elever och lärare. (a.a.) 

I studien testades fyra olika tillvägagångssätt. Den första är direkta instruktioner av sociala 

färdigheter, den andra är en trestegsmetod som kan användas vid konfliktlösning, den tredje är 

strategier för att förbättra samarbete och den fjärde är ett iscensatt rollspel. (Hopp et al. 2000) 

Målet med studien var att öka elevernas förmåga att lyssna på varandra, artikulera deras 

känslor på ett positivt sätt samt erbjuda verktyg för att komma till en gynnsam lösning för 

samtliga parter. (a.a.) Studiens resultat visar på att elever som förbättrar sina sociala 

färdigheter och kan hantera konflikter presterar bättre i skolan. Resultatet visar även att elever 

förbättrade förmågan att uttrycka känslor samt att provocerande beteende minskade. I och 

med att lärarna tar sig tid att utbilda eleverna och deras sociala färdigheter kommer mindre tid 

ägnas åt att hantera konflikter. (a.a.) 

Salman och Fattums (2019) studie upplyser lärarnas ansvar gentemot eleverna när det 

kommer till att utbilda och forma varje individ i klassrummet. Författarna hänvisar till hur 

elevens agerande i sociala situationer påverkas utifrån tidigare erfarenheter. Lärarens 

påverkan på elevens sätt att hantera svårigheter och konflikter upplyses även i denna studie. 

(a.a.) Lärarna har ett ansvar att hantera konflikter som uppstår på skolan men även de 
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situationer som uppstår utanför skolans gränser om de kan komma att påverka undervisningen 

för de berörda eleverna. För att kunna hantera dessa konflikter påstår lärarna att en god social 

relation bör byggas upp till eleven eftersom de spenderar mycket tid inom skolans gränser. 

(a.a.) Eftersom varje individ kommer att komma i kontakt med en konflikt, både inre och 

yttre, kan lärarna enligt Salman och Fattum (a.a.) möjligtvis behöva ägna tid till dessa 

konflikter, då det påverkar de berörda eleverna samt andra individer. Lärarna påstår att de 

behöver hantera både elevens yttre samt inre konflikter för att underlätta undervisningen samt 

lärandet. Detta leder även till att konflikthantering kan komma att bli en del av 

undervisningen för vissa pedagoger, för att utveckla förmågan att hantera konflikter, olikheter 

samt olika åsikter. (a.a.) 

 

Lärarna har påstått att de är beslutna om att samarbeta för att tillhandahålla ett 

utbildningssystem där alla människor har möjlighet att uppleva framgång och att utveckla de 

färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att bidra till det goda samhället. (Salman 

och Fattum, 2019) Att arbeta utifrån öppenhet, ansvarstagande och helhjärtlighet kommer att 

påverka eleven till att se saker och ting ur olika perspektiv, se möjligheter istället för hinder 

samt att ta ansvar för dess egna handlingar och beslut (a.a.).  

 

Ilse Hakvoort och Elisabeth Olsson (2015) skriver i sin artikel om hur övning och kompetens 

inom konflikthantering kan öka till ett mer demokratiskt samhälle inom skolan. Artikeln 

syftar till att varje deltagande elev påstod att de inte hade kompetens nog till att lösa 

konflikter på ett demokratiskt sätt. Studien tyder på att de deltagande skolorna har ett 

demokratiskt uppdrag där konflikthantering bör genomsyras av en demokratisk hantering. 

(a.a.) 

 

De lärare som deltagit i denna undersökning påstår att de flesta konflikter som uppstår är 

negativa och att de bör ha tillräckligt med verktyg samt kompetens för att kunna hantera dessa 

på ett demokratiskt sätt i sina klassrum (Haakvort och Olsson, 2015). Studiens resultat visade 

på deltagarna tolkar konflikter på olika sätt. Studien har två syften, det första är att belysa och 

uppmärksamma hur lärare diskuterar samt hanterar skolans demokratiska uppdrag. Det andra 

syftet grundar sig i hur lärare använder det demokratiska uppdraget till att hantera konflikter 

för att sedan hjälpa till med den demokratiska potentialen för konflikthantering. (a.a) 

Sammanfattningsvis upplevde alla deltagare att konflikthantering var en del av ett 

demokratiskt utbildningsuppdrag. Deltagarna såg konflikter som negativa men att de 

potentiellt kan finnas en inlärningsmöjlighet utifrån varje löst konflikt. De som består olösta 

har enligt deltagarna inte hanterats utifrån ett demokratiskt synsätt. (a.a.) 

3.3. Strategier för konflikthantering  

Pollan och Wilson-Younger (2012) skriver i sin studie om konflikthantering samt om olika 

typer av strategistilar som kan tillämpas för att kunna lösa en konflikt. Konflikter kan uppstå i 

hemmet mellan familjemedlemmar, i skolan mellan klasskamrater och på jobbet mellan 

kollegor. Konflikter och är oundvikliga och förekommer i alla mänskliga interaktioner, 

oavsett vilka sammanhang vi befinner oss i. (a.a.) Pollan och Wilson-Younger (a.a) redogör 

för olika typer av strategier som lärare kan använda sig av i klassrummet när konflikter 
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uppstår. Konflikter kan i många fall vara svårt att handskas med men med hjälp av de olika 

strategierna kan konflikterna enklare redas ut (a.a.).  

Pollan och Wilson-Younger (2012) redogör för den första strategin och den är en 

konkurrenskraftig stil. Det finns tendenser att människor som befinner sig i en maktposition 

använder sig av just denna stil och den kan exempelvis vara användbar i nödsituationer. Den 

andra strategin är en samarbetsstil och då erkänner en person att alla involverade individer är 

av lika värde. Den tredje strategin är en kompromisstrategi, och här är målet att alla 

involverade personer blir delvis nöjda. För att komma fram till en lösning kan det således leda 

till att någon av de involverade personerna behöver göra någon slags uppoffring. Den fjärde 

stilen är en tillmötesgående strategi, där en person har som mål att bemöta andra människors 

behov och att det sker på bekostnad av den egna lyckan. Sällan ger den här strategin 

gynnsamma resultat. Den femte och sista strategin är i sin stil och karaktär undvikande. Det är 

vanligt att människor är rädda och föredrar att undvika konflikter, detta är ett svagt 

tillvägagångssätt som vid sällsynta tillfällen ger ett bra resultat. (a.a.) 

Polland och Wilson-Younger (2012) belyser också det förebyggande arbetet mot konflikter 

vilket betyder att lärare ska vara positiva förebilder för eleverna samt förmedla de 

förväntningar och rådande regler som finns på skolan. Barn i de yngre åldrarna besitter sällan 

förmågan att kunna lösa konflikter som uppstår sinsemellan dem och därför är det viktigt att 

lärare finns till hands. Ju äldre eleverna blir, desto mer ökar förmågan att kunna hantera 

konflikterna på egen hand utan läraren. (a.a.) 

En studie av Malm och Löfgren (2006) studerar lärarkompetens ur ett studentperspektiv. 

Studenter från olika klasser i gymnasieskolor intervjuades och fick svara på frågeformulär om 

dess syn på vad som kännetecknar en bra lärare. Studien genomfördes för att studera 

grundläggande strategier för att hantera konfliktsituationer bland tonåringar. Studiens 

huvudfokus ligger på en modell som rör lärarkompetens och en kausalmodell där strategier 

för konflikthantering är relaterade till lärarkompetens och elevers självförtroende. Resultatet 

visar några väsentliga förhållanden mellan faktorer i skolmiljön och olika sätt att hantera 

konflikter. Det fanns också några intressanta skillnader mellan pojkar och flickor som visar på 

att de har olika förhållningssätt till konflikthantering. (a.a.) 

 

Baserat på intervjuerna samt frågeformulären var det möjligt att konstatera att lärares 

kompetens är relaterade till elevernas attityder till skolarbete och lärande samt elevernas 

självförtroende och självuppfattningar (Malm och Löfgren, 2006). De lärare som enligt 

eleverna har en hög grad av kompetens var goda konflikthanterare och de elever med en 

positiv skolattityd och ett gott självförtroende ansåg även de att lärare hanterade konflikter 

väl. De ansåg att lärares arbete är att hantera aktuella konflikter som eleverna själva inte kan 

lösa. Lärare som väljer att hantera konflikter blir pålitliga eftersom de har makten att lösa 

dem. (a.a.) 
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3.4. Ungdomars erfarenheter av konflikter  

En studie genomförd av Andrej Szklarski (2007) syftar till att studera hur ungdomar i Sverige 

upplever konflikter då det är vanligt förekommande i livet. Då syftet var att finna essensen av 

fenomenet har författaren tillämpat en empirisk fenomenologisk metod. Utifrån studien som 

baseras på ungdomars erfarenheter har det uppkommit att konfliktupplevelse i sin helhet är 

frustrerande för ungdomar. (a.a.) 

 

Szklarski (2007) lyfter upp tre övergripande faktorer vilka är avgörande för 

konfliktupplevelsen; ilska, mental belastning och orättvis behandling. Den mest dominerande 

av dessa tre är ilska eftersom det påverkar den ungas sätt att hantera konflikten. När eleven 

upplever att det är en konflikt, uppstår ilska som den första den första impulsiva känslan. 

Detta för att den förstår att det finns en motpart som den inte kommer överens med. Till 

skillnad från ilska är mental belastning något som uppkommer och stiger successivt hos 

eleven. Om konflikten lämnas olöst reflekterar eleven över konflikten och det kan komma att 

bli en mental belastning. Känslan av att bli orättvist behandlad uppstår när eleven känner att 

den blir orättvist bemött av motparten och likt ilskan infinner sig denna känsla direkt men den 

är dock inte lika vanlig. (a.a.) Szklarski (a.a) menar att det kan vara lämpligt att ägna mer tid 

åt att uppmärksamma dessa negativa känslor som uppstår vid konfliktsituationer. Studiens 

resultat kan ge djupare kunskap och förståelse för människor som arbetar med ungdomar och 

deras upplevelser av konflikter.  

3.5. DRACON- programmet  

Birgit Malm och Horst Löfgren (2007) skriver i sin artikel om forskningsprojektet DRACON, 

där syftet är att utveckla och förbättra konflikthantering bland tonåriga skolbarn. DRACON- 

programmet implementeras genom att eleverna får dramatisera olika konfliktsituationer som 

är vanligt förekommande i skolan. Lektioner där DRACON- programmet implementeras är 

välplanerade och ser till att integrera eleverna inför en konflikt utifrån litteratur och övningar. 

(a.a.) Forskningens huvudsyfte var att utveckla ett program med konflikthantering utifrån 

pedagogiskt arbetet i teori och praktik. Detta för att integrera ett skolbaserat program som kan 

hjälpa eleverna att hantera sina konfliktupplevelser. Det finns konstruktiva sätt att hantera 

konflikter genom att exempelvis kompromissa och agera utifrån en gemensam 

problemlösning. (a.a.) 

 

Studiens datainsamlingsmetod var både självrapporter i form av frågeformulär samt 

dagböcker gällande problemlösning. De använde sig även av intervjuer samt observationer av 

lärare och elever. (Malm och Löfgren, 2007). Studiens resultat visade att typiska ställen där 

konflikter uppstår hos ungdomar är främst bland familjen, skolor och under fritidsaktiviteter. 

Studien visade att det fanns tydliga könsskillnader vad gäller att hantera konflikten. Pojkar 

tenderar att direkt gå till konfrontation till skillnad från flickor som är mer indirekta, 

tillbakadragna och har en tendens att vilja kompromissa. Flickor kan visa på ett aggressivt 

beteende men det är endast om de känner frustration och när de väljer att inte visa på den 

frustrationen dämpas den och kommer sedan i uttryck mot andra människor eller saker. (a.a.)  
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Den svenska implementeringen av DRACON-programmet har enligt Malm och Löfgren 

(2007) visats sig vara framgångsrikt för att hantera konflikter, då ett gott samarbete och 

gemensamma mål är grundläggande för att nå ett lyckat resultat. Dessa resultat grundar sig i 

att ungdomarna får en insikt i andras tankar och agerande samtidigt som de får kännedom i 

hur de själva hanterar konfliktsituationer. (a.a.) 

 

Dale Bagshaw och Margret Lepp (2005) lyfter även de upp projektet DRACON i sin artikel. 

De anser att konfliktlösning kräver en djupare nivå av erfarenhet och kunskap om konfliktens 

uppkomst och det är vad detta projekt utvecklar genom dramautbildningen. I projektets första 

steg genomförde forskargruppen undersökningar för att fastställa elevernas upplevelse av 

konflikter. Ungdomarna beskriver att de saknade färdigheter för att hantera konflikter på ett 

tillfredsställande och konstruktivt sätt. Eleverna anser även att lärarna i skolorna som deltog i 

studien inte hanterade deras konflikter på ett önskat sätt. De uppgav också att lärarna 

tenderade att behandla fysiska konflikter mellan elever mer allvarligt än verbala konflikter 

även om det var tydligt att samtliga konflikter haft en långvarig negativ effekt. (a.a.) Bagshaw 

och Lepp (2005) beskriver vidare att DRACON-projektet även undersökte och analyserade 

elevernas upplevelser av dramaövningar i relation till lärande om strategier för 

konflikthantering. 

3.6. Kamratmedling 

Ingela Kolfjord (2009) skriver om en fältstudie som genomförs på en låg- och 

mellanstadieskola i Malmö under ett års tid. Syftet med studien var att studera hur barnen 

upplevde och påverkades av kamratmedling kopplat till relationer, konflikter, känslor samt 

skolklimat. Kamratmedling beskrivs som ett demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt. 

Innebörden av kamratmedling innefattar att eleven på ett opartiskt sätt ska hantera och lösa 

konflikter som uppstår bland elever på skolan. Det som står i fokus i detta arbetssätt är 

kamratmedlarnas medansvar samt kommunikationsförmåga när det kommer till att förebygga 

men även hantera konflikter när de uppstår. (a.a.) Kolfjord (a.a) förklarar också att 

kamratmedling bygger på en reparativ rättvisa, vilket innefattar att reparera och återskapa en 

maktbalans mellan två personer där den ena har gjort fel eller kränkt den andra personen. 

Genom en öppen och fri dialog önskas att parterna ska uppnå en social likställdhet (a.a.). 

 

Enligt Kolfjord (2009) framkom det att personalen på den studerade skolan tyckte att 

kamratmedlingen förhindrade att konflikter eskalerade men också att konflikterna reducerades 

till viss del. De flesta eleverna som hade varit kamratmedlare upplevde det värdefullt eftersom 

de kände sig nyttiga när de kunde vara med att förhindra och hantera konflikter innan de 

eskalerade (a.a.). Medlingen fick dem att förstå hur de själva kan lösa bråk men också att de 

framförallt inte vill bråka. Det framkom inte i lika stor utsträckning resultat där elever som 

varit kamratmedlare ansåg att skolan var tråkig och att det hände för lite. När barnen använder 

sig av medling tränas kommunikationsförmågan och när språksvårigheter finns med i 

konfliktsituationen tas det hjälp av elever som kan det aktuella språket. (a.a.)  

 

Utifrån sina observationer lyfter också Kolfjord (2009) fram att medlingen främjar empati och 

respekt mellan eleverna. Mestadels framhävs positiva effekter kopplat till medling, men det 
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finns även problematiska aspekter och det är frågan huruvida medlarna kan vara opartiska i 

konflikthanteringen. Barnens verbala förmåga bör också finnas i beaktande eftersom detta är 

en metod som utgår utifrån kommunikationsförmågor och kan därmed få olika utfall. (a.a.) En 

avslutande tolkning av Kolfjord (a.a.) är att kamratmedling både kan skapa möjligheter och 

barriärer i utvecklandet av en demokratisk mångfaldsinriktad skola beroende på utformningen 

av medlingen.    

4. Teoretisk utgångspunkt   

Nedan kommer studiens teoretiska utgångspunkt, fenomenografin att presenteras. Centrala 

begreppen fenomen, utfallsrum och uppfattningar kommer även att tydliggöras.  

4.1. Fenomenografi 

Den teoretiska utgångspunkten vi kommer att tillämpa i denna studie är en fenomenografisk 

ansats och den skapades vid Göteborgs universitet på 1970-talet av Ference Marton och hans 

forskningsgrupp INOM-gruppen (Larsson, 1986). Fenomengrafin grundar sig i hur människor 

uppfattar sin omvärld och just specifikt för denna ansats är distinktionen mellan hur någonting 

är samt hur något uppfattas vara (a.a.). Ansatsen har vuxit fram ur metodologiska erfarenheter 

och studier som bedrivits har varit direkt kopplade till pedagogiska frågeställningar och 

problem (a.a.). Fenomenografisk ansats innehåller teoretiska antaganden om den lärande 

människan och dess förhållande till sin omvärld (a.a.). Enligt Larsson (a.a.) söker 

fenomenografiska forskningsobjekt att förstå hur olika sammanhang i omvärlden uppfattas av 

människor, det behöver nödvändigtvis inte redogöras för hur något egentligen är eller ter sig. 

Istället för att leta efter förklaringar, samband och frekvenser av ett fenomen söker vi som 

bedriver studien efter de unika upplevelserna samt uppfattningarna av ett fenomen som 

intervjupersonerna erhåller (a.a.). 

 

Larsson (1986) förklarar att fenomenografin är empirisk, eftersom den gör ett försök till att 

analysera ett antal individers uttalanden. Kopplat till vad vi kommer att undersöka i vår 

studie, vilket är lärares uppfattningar om orsaker till konflikter, konflikthantering samt det 

förebyggande arbetet mot dessa anser vi att denna teoretiska utgångpunkt är väl lämpad för 

vår studie. Larsson (a.a.) förklarar att genom att ta del av resultatet i en studie kan det bidra 

med olika resonemang om det studerade fenomenet vilket då kan ge underlag för reflektion. 

Reflektion kan åstadkommas genom att försöka finna de antaganden människor verkar ha i sin 

verksamhet, en slags medveten dialog där syftet är att skapa sig en större medvetenhet om 

fenomenet i den specifika verksamheten. En central aspekt i ansatsen är också hur gestaltning 

av ett fenomen framstår på olika sätt hos människor, och då kan fenomenografisk synvinkel 

jämföra och se skillnader i olika uppfattningar som skildras av intervjupersonerna. En 

förutsättning är att beskrivningarna av uppfattningarna är distinkta, fördjupade och välgjorda, 

istället för att ha ett omfattade stickprov av kvantitativt slag. (a.a.)  

4.2. Fenomenografins centrala begrepp  

Fenomenografin använder sig enligt Kroksmark (2011) bland annat av det centrala begreppet 

fenomen. Ordet härstammar från verbet fainesthai som betyder ”att visa sig”. Fenomen är det 
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som studeras först i en fenomenografisk ansats. (a.a.) Kroksmark (a.a) menar att ordets 

betydelse, att visa sig, är precis det begreppen syftar till. Det som visar sig för människan är 

utifrån dennes uppfattningar och erfarenheter om ett specifikt fenomen. För att kunna förstå 

sig på ett fenomen är det viktigt att individen skiljer på erfarenheten och uppfattningen.  

Erfarandet är det som individen separerar ur den verklighet som denne befinner sig i. 

Uppfattningen är de olika sätten att erfara något. När individen urskiljer erfarenheten från 

uppfattningen pågår en omedveten process där individen separerar en aspekt ur ett fenomen. 

(a.a.) 

 

Dahlgren och Johansson (2019) förklarar det centrala begreppet uppfattning som ett sätt att 

förstå något eller ett sätt att erfara något. Det är människors kvalitativa skilda sätt att erfara 

något i sin omvärld. De olika sätten att erfara något leder oss sedan vidare till nästa begrepp; 

utfallsrum. Utfallsrum är således variationen av de olika uppfattningarna. Den uppsättning av 

uppfattningar som lärarna har för själva företeelsen i fråga blir studiens utfallsrum. (a.a.) 

Vidare förklarar Marton och Booth (2000) att utfallsrum är olika sätt att erfara problem eller 

fenomen som är logiskt relaterade samt bildar en helhet.  

 
5. Metod  

I detta avsnitt kommer den kvalitativa metoden, urval, analysmodell, kvalitetskriterier för 

kvalitativ forskning samt etiska aspekter att redogöras.  

5.1. Intervjuer  

Med syfte att ta reda på hur människor föreställer sig sin omvärld, har intervjuer alltid varit 

basen för den fenomenografiska ansatsen (Larsson, 1986). Därför kommer vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer då vi vill studera individens uppfattningar om fenomenet (Fejes 

och Thornberg, 2019). Att metoden grundar sig i semistrukturerade intervjuer menar Larsson 

(1986) är att föredra inom den fenomenografiska ansatsen eftersom fenomenet är något vi vill 

karaktärisera och gestalta. Intervjuerna kommer att grundas i en bearbetad intervjuguide där 

varje tema presenteras. Frågeställningarna i studien ligger till grund för utformningen av 

intervjuguiden. Att en bearbetad intervjuguide tillämpas är enligt Larsson (a.a.) ett sätt att se 

till att varje tema studeras och därmed kan vi se till att lärarna håller sig inom ramarna för vad 

som ska undersökas. Utifrån intervjuguiden kan intervjun styras genom att ställa de frågor vi 

ämnat att ställa samt följa upp med följdfrågor på respondentens svar (Larsson, a.a.).  

 

Kopplat till intervjusituationen är det enligt Denscombe (2016) viktigt att som intervjuare ha 

ett flexibelt förhållningssätt inför vad intervjupersonen säger och därefter kan sedan frågorna 

både ändras och utvecklas. Vi vill att intervjupersonerna ska utveckla och beskriva sina idéer 

utifrån de teman och öppna frågor som ställs och det betyder också att intervjufrågorna 

nödvändigtvis inte behöver vara exakt likadana i alla intervjuer (a.a.). Kvale och Brinkman 

(2009) lyfter fram vikten av att vi som bedriver studien och intervjuar ska erhålla goda 

kunskaper om forskningsämnet för att på så sätt ställa relevanta och kvalificerade andrafrågor 

i intervjun. Eftersom vi inte vill styra eller påverka lärarnas svar i någon riktning är det viktigt 

att vi inte ställer preciserade eller direkta frågor (a.a.).  
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Kvale och Brinkman (2009) redogör för en modell med sju olika stadier som kan tillämpas 

vid kvalitativ forskning. Vi anser att denna modell och dess utgångspunkter är relevanta att 

tillämpa till den fenomenografiska ansatsen.  Denna modell kommer att användas för att vi 

ska få en överblick över de uttalanden vi fått av respondenterna gällande det fenomen studien 

syftar till att undersöka. Kategoriseringar kommer att skapas utifrån det som är framträdande i 

materialet. Detta för att tydliggöra de uppfattningar som respondenterna har av fenomenet 

(Larsson, 1986).  

 1. Tematisering 

Första stadiet innefattar att formulera undersökningens syfte och frågeställning. Frågan om 

vad studiens syfte är och varför den genomförs bör klargöras innan det redogörs för vilken 

metod som ska användas.   

2. Planering 

Planera upplägget av studien enligt de sju stadierna innan intervjuerna påbörjas. Planeringen 

grundas i vilken kunskap som eftersträvas samt moraliska konsekvenser av studien bör tas i 

beaktande.  

3. Intervju  

Utifrån en väl utvecklad intervjuguide genomförs intervjuerna. Det är viktigt att ha ett 

reflekterande förhållningssätt i varje intervjusituation, både i relation till respondenterna samt 

vad de beskriver.    

4.  Utskrift  

För att det insamlade materialet ska kunna analyseras behöver det insamlade materialet 

transkriberas. Det sker en omvandling från talspråk till skriftspråk.  

5. Analys  

Det insamlade materialet analyseras utifrån den analysmetod som valts ut och är mest lämplig 

utifrån syfte och ämne.  

6. Verifiering  

I detta stadie fastställs intervjuresultatets validitet och reliabilitet.  

7. Rapportering  

Vid det sista stadiet sammanställs och rapporteras resultatet av studien. För att slutrapporten 

ska vara en läsbar produkt måste vetenskapliga kriterier följas samt etiska aspekter ska 

beaktas.   
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5.2. Urval  

Tio lärare från fyra olika skolor har intervjuats för denna studie. Kriterierna för urvalet av 

lärare grundas i att de ska ha arbetat på högstadiet över tre år. Ett målstyrt urval har tillämpats, 

vilket är en typ av urvalsteknik som grundar sig i att forskningsfrågorna och själva urvalet ska 

överensstämma med varandra (Bryman, 2008). För att på bästa möjliga sätt besvara studiens 

forskningsfrågor intervjuas lärare eftersom de besitter kunskaper och erfarenheter om det 

fenomen vi vill studera. Vi använder oss också bekvämlighetsurval, vilket betyder att vi 

intervjuade lärare som vi lättast kunde komma i kontakt med (a.a.). En av lärarna som 

intervjuades kontaktas via en annan lärare som redan intervjuats för studien och det medförde 

att det även blev ett snöbollsurval (Denscombe, 2016).   

5.3. Analysmetod  

Det insamlade materialet kommer att analyseras utifrån en analysmodell bestående av sju 

olika steg. Detta för att få en översikt samt helhet om fenomenet som sedan delas in i 

kategorier. (Dahlgren och Johansson, 2019) 

 

Steg 1-  Att bekanta sig med materialet  

Här kommer vi att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger för att göra oss väl bekanta 

med materialet. Detta steg är viktigt eftersom vi som bedriver studien ska känna till materialet 

djupgående. 

Steg 2 – Kondensation  

I detta steg påbörjas analysen och då försöker vi urskilja de mest betydelsefulla och noterbara 

uttalandena. För att få en tydligare överblick kommer vi skriva ut intervjuerna och rent fysiskt 

arbeta med dem och finna vad vi anser vara viktiga passager och stycken ur intervjuerna.  

Steg 3 – Jämförelse  

Det tredje steget innefattar att jämföra olika passager och stycken. Målet här är att finna 

likheter och skillnader i de olika uttalandena.  

Steg 4 – Gruppering  

Här sker en gruppering av skillnaderna och likheterna som vi kommit att finna för att de ska 

kunna relateras till varandra.  

Steg 5 - Artikulera kategorierna  

I steg fem står likheterna i fokus och där ska vi försöka hitta kärnan av likheter i de olika 

kategorierna.  

Steg 6 – Namne kategorierna  
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Här sker namnskapandet av våra kategorier. Detta ger en överblick på de skillnader samt 

likheter som vi kommit att finna utifrån de olika uttalandena. 

Steg 7 - Kontrastiv fas 

I det sista steget granskas samt jämförs passagerna mot varandra för att se om de passar in 

under fler än en kategori.   

5.3. Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning  

Föreställningar berörande kvalitet är i vetenskapliga arbeten grundläggande. Ett vetenskapligt 

arbete ger samtliga föreställningar om att arbetet kommer genomsyra en god kvalitet. 

Kvalitetskriterier används ständigt i både forskning och undervisning. (Larsson, 2005) I detta 

avsnitt kommer den övergripande strukturen för kvalitetskriterierna att tillämpas och det 

innefattar kvaliteter hos framställningarna, resultaten samt validitetskriterier. 

All sanning är enligt Larsson (2005) relativ och bakom varje beskrivning av verkligheten 

gömmer sig ett perspektiv. Enligt Larsson (a.a.) finns det alltid en förförståelse, allt tänkande 

och all fakta är perspektivberoende eftersom vi alltid har en föreställning om något vid varje 

möte. Förförståelsen är sedan de som ständigt förändras under arbetets gång då vi tolkar 

resultat och olika fenomen. Tolkningen som individen gör utifrån förförståelsen bör framföras 

för att göra utgångspunkten tydlig. Vi introducerar läsaren till det redan befogade 

perspektivet. Det är ett kvalitetskrav att redovisa sin förförståelse och hur det används. (a.a.) I 

denna studie har vi valt att använda oss utav en tolkningsteori, den fenomenografiska 

ansatsen. Genom att presentera vår teoretiska utgångspunkt och kommer att göra tolkningar 

utifrån perspektivet, kan läsaren se hur tolkningen präglas utifrån den synvinkel som vi valt 

att utgå ifrån. 

 

Den interna logiken ska enligt Larsson (2005) tydligt visa på att forskningsfrågan ligger till 

grund för valet av både metod och analys. Studiens forskningsfrågor formulerades för att 

därefter tillämpa en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer var lämpligast utifrån 

studiens syfte. Logiken i studien blir sedan tydlig utifrån den röda tråden som ska genomsyra 

hela studien (a.a.). Den goda etiken ska även den genomsyra studien eftersom vi inte ska 

påverka studien på något sätt utifrån förförståelse och syfte att styra innehållet till ett önskat 

resultat. Utifrån en kvalitativ studie gestaltar man resultatet och utifrån detta uppstår nya 

innebörder. Detta utförs genom kvalitetskriteriet innebördsrikedom som syftar till utifrån den 

fenomenografiska ansatsen använda sig utav det väsentliga innehållet, men även behålla det 

nyanserade. Det är viktigt att bibehålla det centrala i studien utifrån resultatet. (a.a.) Studien 

grundar sig i bland annat kategoriseringar och citat för att behålla det väsentliga innehållet 

som även kommer vara nyanserat. I resultatet utgår även kvalitetskriterierna från struktur och 

teoritillskott. (a.a.) Larsson (a.a.) menar att det är viktigt att resultatet har en tydlig struktur 

och detta har vi åstadkommit genom att använda oss utav kategoriseringar. Denna struktur har 

vi tillämpat för att tydligt se likheter och skillnader i resultatet. Därmed blir det även lättare 

för läsaren att förstå samt följa arbetets gång. Studien bör generera teoritillskott eftersom 

studiens frågeställningar besvarats och därmed har ny kunskap till viss del tillkommit.  
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Vidare redogör Larsson (2005) för diskurskriteriet som är kopplad till validiteten hos 

resultatet. Detta kriteriet berör huruvida argument, påståenden och det funna resultatet i vår 

studie ”klarar sig” mot exempelvis tidigare forskning och dess resultat.  Det går att påstå att 

arbetet har en god kvalitet om andra inte finner avgörande svagheter i resultatet. Ett mål var 

också att studien ska erhålla ett heuristiskt värde. Enligt Larsson (a.a.) innebär det att 

kvalitativa studier och det funna resultatet faktiskt bidrar till ny kunskap genom gestaltningen 

av fenomenet. En lyckad analys av lärares uppfattningar om konflikter och hanteringen av 

dem bör resultera i nya sätt att betrakta fenomenet på. Exempelvis kan aspekter kring 

konflikthantering som uppfattas vara orimligt, istället leda till ny kunskap och uppfattas som 

rimligt. Enligt Larsson (a.a.) är empirisk förankring kriteriet som handlar om 

överrensstämmelse mellan tolkningen och verkligheten. Det betyder att det som påstås i 

tolkningarna av resultatet, faktiskt stämmer överens och är väl förankrat i det empiriska 

materialet. Larsson (a.a.) beskriver att studien ska uppnå en konsistens i data genom att 

tolkningarna av resultatet byggs upp av olika delar som bildar en helhet. Det pragmatiska 

kriteriet handlar enligt Larsson (a.a.) om resultatets användning i praktiken. Utifrån vår 

fenomenografiska ansats, där uppfattningar om konflikters orsaker, konflikthantering och det 

förebyggande arbete behandlas och redogörs för, har vi som mål att de ska kunna nyttjas i 

undervisningssammanhang.  

5.4. Etiska principer  

Forskningsetik handlar om hur studien tar hänsyn och skyddar intervjupersonerna som är 

direkt inblandade i studien (Bryman, 2008). Utöver Larssons (2005) kvalitetskriterier för den 

goda etiken har vi även tillämpat Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Inom forskning 

och de processer som genomgås kan vi som bedriver studien inte bortse från de etiska 

aspekterna, eftersom det handlar om integritetsfrågor (Bryman, 2008). Vetenskapsrådet 

(2017) presenterar fyra stycken etiska principer som ligger till grund för att kunna genomföra 

forskning på ett etiskt korrekt sätt och dessa kommer vi att ta hänsyn till i vår studie.  

Det första är informationskravet och det betyder att samtliga lärare som deltar i studien 

kommer att informeras om den aktuella forskningen, dess syfte samt vilka moment som ingår 

i studien (Vetenskapsrådet, 2017).  Lärarna som deltar har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan och detta berör Vetenskapsrådets (a.a.) andra princip; samtyckeskravet. Samtycket 

med lärarna skedde muntligt innan intervjuerna påbörjades, vilket bekräftade deras deltagande 

samt att de fått information om studiens syfte. Samtycket förbinder inte lärarna att fortsätta 

genom hela studiens process, utan de har rätten att dra sig ur samt ta tillbaka sitt samtycke om 

så önskas (Denscombe, 2016). Det tredje, konfidentialitetskravet uppfylls genom att 

personliga uppgifter på lärarna handskas med största möjliga konfidentialitet. Det ska inte 

vara möjligt för obehöriga att komma åt lärarnas personuppgifter. (Vetenskapsrådet, 2017) I 

studien har varken namn på lärarna eller skolorna utlämnats. Den fjärde principen, 

nyttjandekravet, medför att personliga uppgifter och insamlat material om lärarna endast får 

användas i forskningssyftets ändamål och får därmed inte utlånas till kommersiellt bruk (a.a.).  
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer det redogöras för studiens resultat. Utifrån en sammanställning av de 

transkriberade intervjuerna och det insamlade materialet skapade vi kategorier för att urskilja 

likheter och skillnader i uttalandena.  

6.1. Kategorier  

Efter att ha läst de transkriberade intervjuerna flertal gånger och när vi kände oss väl inlästa 

med materialet kunde vi skapa sju olika kategorier baserade på det mest noterbara aspekterna 

kring fenomenet. Materialet visar på både skillnader och likheter mellan respondenternas 

uttalanden och detta kommer att redogöras för. De tre första kategorierna berör 

respondenternas uppfattningar angående vad som orsakar konflikter mellan elever. Fjärde och 

femte kategorin omfattar hur lärarna uppfattar hanteringen och ansvaret. Hur respondenterna 

ser på det förebyggande arbetet kommer beröras i kategorierna sex och sju. För att förstärka 

respondenternas uppfattningar kommer vi använda citat från intervjuerna. Respondenterna 

kommer att benämnas med R1-R10. 

6.1.1. Konflikter på sociala medier  

Respondenterna belyser under intervjuerna på ett eller annat sätt sociala medier. Det finns 

många likheter i uttalandena, vilket innefattar att sociala medierna är en negativ aspekt 

kopplat till konflikter som uppstår mellan eleverna.  

 

R1 beskriver att konflikter som eleverna har hemma eller utanför skolan involveras alltmer i 

skolan och har blivit ett vanligare problem de senaste 10 åren. En stor del av problemet menar 

R1 är de sociala medierna, där eleverna spenderar väldigt mycket av sin lediga tid.  

 

R1: (…) att eleverna har en konflikt på sociala medierna exempelvis och sen tar man med sig det till 

skolan och då blir det svårt för då har inte vi bakgrunden till problemet, vi är inte med på de sociala 

medierna men vi ser konflikterna när dom kommer hit. 

 

R2 nämner att sociala medier har en stor påverkan på dagens konflikter. Det är ofta på sociala 

medier som konflikten uppstår. Konflikten kommer sedan att följa med till skolväsendet 

eftersom eleverna som är en del av konflikten behöver vistas under samma tak och inte kan 

gömma sig bakom sina skärmar.  

 

R2: De flesta konflikterna uppstår på sociala medier, både utanför och i skolan. Det är kommentarer 

som uppkommer och skrivs på sociala medier, jag menar de skriver elaka saker till varandra och 

skriver det de tänker rakt ut. Jag kan tycka att eleverna är mer ärliga bakom skärmen för att de inte 

behöver ta ansvar för vad de skriver.  

 

Även R3 har en tydlig uppfattning om att konflikterna till stor del handlar om vad som sker 

mellan eleverna på sociala medier. Att eleverna tar sig friheten att skriva och säga vad de vill.  

 

R3: Det vanligaste är väl sociala medier framför allt, att det skrivs och pratas om och så. Oftast 
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handlar det om personangrepp eller personliga åsikter.  

 

R4 beskriver precis som tidigare respondenter sambandet mellan konflikter på sociala medier 

och konflikterna i skolan. R4 förklarar att en konflikt kan uppkomma på kvällen då eleven fått 

en otrevlig kommentar på sociala medier som den sedan tar med sig till skolan. Osäkerheten 

som uppstår från dessa kommentarer kan komma att påverka elevens attityd gentemot andra 

elever. Respondenten menar att den som skrivit den elaka kommentaren inte möjligtvis 

behöver gå på samma skola och om den utsatta eleven sen blir påmind om detta i skolan kan 

eleven komma att ta ut det på fel person och det blir en ny konflikt i sig. 

 

R4: Ungdomar smutskastar varandra via sociala medier, det gör de verkligen. Jag kan tänka mig att, 

nu är det här min uppfattning, men jag kan tänka mig att det uppstår en konflikt redan hemma. Något 

har hänt på sociala medier. Det leder till att eleven har en dålig frukost med sina föräldrar och sen när 

han eller hon kommer till skolan så tar den ut det på de som gör hen påmind om det i skolan. Någon 

annan får alltså skit för det i skolan.  

 

En mer fördjupad bild kopplat till sociala medier är något R5 uttrycker. I och med de sociala 

medierna är det väldigt lätt att konflikter sprids till andra elever på andra skolor vilket gör att 

konflikten växer väldigt snabbt. Att det egentligen är en liten konflikt från början som sedan 

förvärras och blir väldigt stor och föranleder till fysiska bråk.   

 

R5: (…) vi har haft jätteproblem med kanske hundra personer här i väldigt stora konflikter. Men det är 

oftast väldigt små saker det egentligen blir konflikter av.  

 

R6: Konflikterna som uppstår handlar många gånger om att man uttryckt något om någon person. 

Framförallt på sociala medier. Där är det enklare eftersom att man inte behöver använda sitt riktiga 

namn och det leder till att det är enklare att skriva saker istället för att säga det till människan.  

 

R6 fortsätter sedan att tala om att relationen till andra medmänniskor förvinner på sociala 

medier eftersom konsekvenser för de elaka kommenterarna inte behöver handskas med. R6 

uppfattar att sociala medier har störst påverkan på de konflikter som uppstår i skolan. Sociala 

medier bildar även grupperingar och detta gör att konflikterna många gånger kan eskalera till 

att bli konflikter mellan grupper och inte två individer.  

 

R7: konflikterna handlar vanligtvis om att man uttrycker sig olämpligt mot varandra fysiskt i skolan 

och bakom skärmen via sociala medier. 

 

R7 förklarar att det är svårt att hantera och ta ansvar för de konflikter som sker bland eleverna 

via sociala medier. Lärarna kan endast hantera dessa konflikter om de bryter ut i skolan men 

eleverna döljer oftast konflikter som sker på sociala medier för att slippa ta ansvar för de 

utförda handlingarna. 

 

Även R8 bekräftar svårigheterna kring och med sociala mediernas framväxt. Respondenten 

förklarar att eleverna skriver väldigt mycket om varandra på sociala medier. Respondenten 

beskriver att svårigheten är hur den själv ska reda i det. Om eleverna inte berättar om 
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problemen på sociala medierna för läraren är det svårt att upptäcka.  

 

R8: (...) man har ju fullt fokus på att man ska genomföra en lektion. Det är ju inte som att man går runt 

som någon spion och undrar oj är det någon konflikt här som jag måste ta tag i. 

 

R9 uttrycker också att konflikter uppstår på fritiden via sociala medier som eleverna sedan tar 

med sig till skolan. Respondenten kan inte riktigt sätta finger på vad som händer på elevens 

telefon utan märker istället av stämningen i klassrummet. Elever som förut varit bästa vänner 

kan nu inte sitta vid samma bord eller arbeta i samma grupp. Eftersom det sedan påverkar 

elevens studier och mående behöver konflikten hanteras. Respondenten resonerar även att 

konflikterna mellan killarna kan komma att bli fysiska på grund av sociala medier. 

 

R9: (…) killar är mer hårda, där smäller det och innan det har vi oftast inte märkt något. 

 

Kopplat till vad konflikterna handlar om skiljer sig R10 uppfattning jämfört mot de andra 

respondenternas uppfattningar. På ett djupare plan beskriver respondenten varför den 

uppfattar att konflikter har blivit ett allmänt större problem inom skolan och mellan elever. 

R10 berättar att elevernas medvetenhet om konflikter har ökat jämfört med tidigare år. Den 

ökade medvetenheten visar sig genom att eleverna blivit bättre på att avgöra när de blir dåligt 

behandlade av andra elever och lärare. R10 uttrycker att eleverna övas in till att upptäcka och 

hantera konflikter vilket också uppfattas vara en slags konfliktbenägenhet.  

 

R10: jag kan uppleva ett problem med att konflikten ligger väldigt nära tills hands hela tiden. Därför 

att alla känner sig.. alla är så medvetna om att när man blir dåligt behandlad så man nästan bara letar 

efter den minsta lilla grej.  

6.1.2. Skojbråk och elaka blickar  

En gemensam nämnare för hur konflikter kan se ut samt uppkomma är enligt respondenterna 

olika typer av skojbråk som sedan leder till fysiska konflikter. Elaka blickar är också en 

gemensam nämnare för att vara orsaken till att konflikter uppstår.  

 

R1 och R5 beskriver ett tydligt samband mellan skojbråk och konflikter. 

 

R1: (…) det kan ju exempelvis vara att två stycken håller på och brottas och sådär och sen går 

brottningen över i allvar.  

R5: (…) det nog mest skojbråk som urartar till andra saker, det är nog de övervägande delarna av 

konflikter. 

 

R2 har uppfattning att konflikterna kan se olika ut beroende på om det är flickor eller pojkar 

som hamnat i en konflikt.  

 

R2: Det är skillnad på flickor och pojkar, stora skillnader. Killar kommer i gäng, killar är mer rakt på 

sak, de smäller till varandra sen är det över. Flickors konflikter kan hålla på i flera veckor, månader.. 

till och med år. Konflikterna bland flickorna börjar nästan alltid med bitchblickar.  Killar är tysta och 

sen smäller det till, det är då jag fattar att det är något.  
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Precis som tidigare respondenter förklarar R8 skillnaderna i hur konflikterna ser ut mellan 

pojkar och flickor. När det är konflikter mellan flickor sker det ofta i det tysta, och det är svårt 

att upptäcka om flickorna inte berättar det själva. 

 

R8: (…) utan man måste nästan tjuvlyssna litegrann.  

 

Vad gäller konflikter mellan pojkar så upplever R8 att de ofta är fysiska. Skojbråken startar 

mestadels utan att det finns en konflikt i grunden, men någon råkar få en smäll eller liknande, 

vilket resulterar i att leken övergår till allvar. Respondenten beskriver dock att det ibland kan 

finnas en underliggande konflikt mellan eleverna och att skojbråk används som en ursäkt och 

bortförklaring fast avsikten egentligen var att uttrycka ilska eller missnöje mot varandra.  

 

Även R3 har uppfattningen att konflikterna i sin karaktär ser olika ut om det är mellan pojkar 

eller mellan flickor. Det beskrivs hur pojkar är mer fysiska när det uppstår konflikt och mellan 

flickor upptäcks ofta konflikten genom en känsla av spänd stämning i klassrummet, att två 

bästa vänner inte sätter sig bredvid varandra eller att elaka blickar utbyts.   

 

R3: (…) det är lustigt när jag tänker på konflikter så tänker jag framför allt på tjejer och jag vet inte 

varför, det känns som att killar är mycket mer handgripliga och sen har dom löst det på något sätt men 

tjejer blir det såhär att det ligger kvar någonting och skaver och så ser man att dom sätter sig på fel 

ställen och ser jättesura ut.  

 

R6 förklarar att konflikter bland flickor vanligtvis pågått under en längre period, i det tysta. 

Respondenten förklarar att konflikten bryter ut när den gått så långt att ena parten mår dåligt 

eller inte vill komma till skolan.  

 

R7 uppfattar att de tillfällen där elever slåss eller brottas på låtsas leder till konflikter om 

någon varit för hårdhänt eller missuppfattat handlingen. Likt övriga respondenter uppfattar R7 

att det är skillnader på flickor och pojkar.  

 

R7: Vi har mycket konflikter som handlar om låtsasbråk, oftast pojkar. Som blir riktiga konflikter 

senare. Flickornas konflikter handlar mer om att man stör sig på något eller att man är något. 

 

R9 beskriver också att det finns skillnader bland flickor och pojkar, hur de hanterar konflikter 

som uppstår. Respondenten uppfattar att flickor och pojkar kan hantera konflikter på liknande 

sätt men skillnaden är att pojkar är mer fysiska under konflikten. 

 

R9: (…) oftast gillar de inte varandra på ett eller annat sätt och där är killar mer hårda. Där smäller 

det. Bland tjejer är det mer ”hon sa”, bitchblickar och andra sätt att tala med kroppen. Det blir mer 

psykiskt. 

 

R4 skiljer inte på flickor och pojkar i olika konflikter utan talar om konflikter generellt. 

Respondenten beskriver att konflikterna ibland eskalerar så pass mycket att eleverna kan dra 

knivar mot varandra. 
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R4: (…) alltså ibland så drar de kniv mot varandra, hotar varandra och drar in sin släkt i konflikten. 

 

R10 lyfter inte heller upp skillnaden mellan flickor och pojkar men har en tydlig uppfattning 

om att de flesta konflikterna generellt handlar om väldigt små saker.  

 

R10: (…) då pratar vi inte om att eleverna häver ut sig något elakt utan det kan vara mycket mindre 

grejer.    

6.1.3. Raster och trånga utrymmen  

Samtliga respondenter har uppfattningen att det finns ett samband mellan raster samt trånga 

utrymmen kopplat till konflikter. Det finns svårigheter när eleverna är i rörelse utan vuxen 

uppsikt.  

 

Kopplat till rasterna är både R8 och R3 i sina uttalanden tydliga.   

 

R8: Det är ju på rasterna förstås. Eller när de går iväg och röker eller allt vad de gör för någonting. 

Alltså det är ju sällan det är i lektionssalen, alltså det kan ju ha startat på rasten och sen tas med till 

lektionssalen men det är sällan. 

 

R3: (…) ofta märker man om dem kommer in från raster att det har hänt någonting.  

 

R2 håller med om att majoriteten av konflikterna som uppstår sker under raster. När eleverna 

möts på rasterna har konflikten en tendens att utvecklas till ett större bråk. 

 

R5 uttrycker också att konflikterna växer fram på rasterna, men ger en något mer fördjupat 

syn på det. Uppfattningen är att själva orsaken mer är kopplad till mängden elever som 

befinner sig på samma ställe samtidigt.  

 

R5: Det sker framför allt när många klasser har rast samtidigt och framför allt i uppehållsrum eller 

andra samlingsrum där de flesta passerar och genomgår. När det blir stora folksamlingar, då blir de 

flesta konflikterna. 

 

Beskrivningen R1 ger är likt ovanstående gällande sambandet mellan rast och konflikt. Men 

respondenten skildrar en djupare bild av att det sker när eleverna befinner sig i rörelse eller 

när de behöver förflytta sig på något sätt.  

 

R1: (…) det kan vara i omklädningsrummet efter eller före idrotten. Det kan vara i utrymmen där man 

kan komma undan.   

 

R10 kommer som tidigare in på att konflikterna sker när eleverna ska stå och vänta på lektion. 

Det blir ett riskmoment i väntan på själva lektionen samt när de går in i salen. Anledningen 

till varför konflikterna uppstår kan bland annat vara att någon snubblar till och ger en knuff i 

ryggen av misstag och sen spinner konflikten vidare.  
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R10: (…) fram tills att det är dags att gå in och det kan ju röra sig om några minuter men det räcker 

ibland för att det ska bli en konflikt.   

 

Koppat till rasterna fortsätter R3 berätta att lokalerna på skolan är en nackdel. Det finns inga 

naturliga utrymmen där lärarna kan sätta sig ner och umgås med eleverna och samtidigt ha 

god uppsikt. Många elever befinner sig i små utrymmen vilket skapar svårigheter i att 

upptäcka konflikten i tid. 

 

R4 uppfattar också att det är på rasterna som de flesta konflikterna uppstår eller synliggörs. 

Respondenten menar att anledningen till detta är att skolan är opedagogiskt byggd och 

planerad. Att skolans lokaler triggar konflikter är ett mönster som respondenten ser.  

 

R4: Skolor är dåligt pedagogiskt byggda. Det finns trånga passager med en ingång och två klassrum 

och det innebär att det rent fysiskt är en konfliktmiljö. Raster skapar också konflikter och därför måste 

man ha pedagogiskt skapade scheman. 

 

R6 uppfattar att konflikter uppstår i trånga utrymmen där vuxna lyser med sin frånvaro. 

Eleverna känner sig otrygga på rasterna och befinner sig i vad respondenten beskriver som 

konfliktmiljö. I takt med att vuxna inte är i området väljer eleverna att skapa konflikter 

sinsemellan för att de vuxna inte ska se på eller ta ställning. 

 

R7 uppger att skolan använder sig av kameraövervakning för att kunna se och tolka konflikter 

som uppstår på rasten. Respondentens uppfattning är att kameraövervakningen visar på att 

trånga utrymmen triggar igång konflikter mellan elever. Kameraövervakningen och 

respondentens uppfattning tyder på att konflikter tar rum på raster och i trånga korridorer där 

eleverna är i rörelse.  

 

R9 upplyser också att de trånga utrymmena på rasterna är en miljö där konflikter kan 

uppkomma. 

 

R9: På raster och i trånga utrymmen uppstår konflikterna oftast. Där det är mycket folk samtidigt 

tänker jag.  

6.1.4. Ansvar och hantering 

Respondenterna lyfter upp hur de uppfattar ansvaret som lärare gentemot konflikter och 

konfliktsituationer. Det finns en gemensam uppfattning att ansvaret är stort men det yttrar sig 

på olika sätt i hur dem hanterar konflikterna.  

 

Både R1 och R8 uppfattar sig själva vara hårda och orädda när det kommer till att hantera 

konflikter. R1 känner ett ansvar att försöka lösa småkonflikter som uppstår. Ett nonchalerande 

till småkonflikterna kommer leda till att de förvärras vilket i sin tur också påverkar 

inlärningen för eleverna. R8 berättar kring ansvaret för att eleverna ska kunna växa i sättet de 

hanterar konflikter. 
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R1: sätta sig i samtal och prata direkt vad var det som hände och så lyssnar man på båda två eller alla 

inblandade. För mig så är det så att ser jag det då tar jag det direkt. För mig spelar det ingen roll att jag 

kanske har två minuter till lektion.   

 

R8: Det viktigaste är att man måste reagera. Det ska ju blir bra människor av det här och om 

vuxenvärlden sviker och inte bryr sig, ja då blir det inte så bra.  

 

R1 och R8 lyfter också fram vikten av att involvera och ta hjälp av andra vuxna i hanteringen 

av konflikter.  

 

R1: sen måste jag kanske ta hjälp av mina kollegor, beroende på hur stor konflikten är eller vad jag har 

sett.  

 

R8: det är inte alltid jag som löser konflikter utan jag kanske skickar vidare till kuratorn eller ringer 

föräldrar. Man ska inte tro att man själv är någon guru som kan lösa allting.  

 

R6: (…) lite som jag sa, att behålla sitt lugn. Att agera som vuxen och inte stå och titta på. Ta hjälp av 

andra vuxna och helst inte elever. Det är min roll i en konflikt. Mitt ansvar. 

 

R5 bekräftar likt övriga respondenter att i rollen som lärare behöver det finnas en tydlighet i 

ingripandet av konflikter, speciellt konflikter där eleverna är fysiska mot varandra. Dock har 

konfliktsituationer där eleverna haft vapen med sig påverkat respondentens attityd till att bli 

något mer medveten och försiktig.  

 

R5: Jag skulle stoppa tre killar och sen fick jag reda på att den ena hade en stor kniv och den andra 

hade en stor kedja och då står man där och funderar själv är det jag som lärare som ska ge mig in i det 

då, och jag vet inte.  

 

R5 berättar att den brukar vända sig till en grupp av vuxna som specifikt har som 

arbetsuppgift att både hantera konflikter samt öka tryggheten på skolan.  

 

R5: (…) händer det någonting så ska vi ringa dem så de tar samtalen med eleverna och föräldrarna. 

 

R3 uppfattar att det ligger ett viktigt ansvar i att inte ta parti hos någon av eleverna i 

konflikten.  

 

R3: (…) jag har aldrig någon känsla av att jag tar parti hos någon och den känslan har jag faktiskt 

aldrig haft att den personen har rätt och den har fel.. det tror jag är bra. Jag brukar prata med dem var 

och en för sig först och se vad det är som hänt för någonting. (…) är det större konflikter där det kan 

vara många inblandade känner jag att man oftast behöver hjälp av fler vuxna. 

 

R2 bekräftar uppfattningen kring ansvar att inte välja sida utan att vara neutral till det som 

skett.  Det viktigaste att göra är enligt respondenten att försöka grotta i vad som hänt på plats 

men också i det som läraren möjligtvis gått miste om. Respondenten uppfattar att det är sällan 
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som eleverna hamnar i konflikt om det inte är något som hänt tidigare och är underliggande 

för konflikten. Enligt respondenten är det också viktigt att få eleven att se sin roll i konflikten.  

 

R7 beskriver att den blir arg när konflikter uppstår, kontrollerat arg. Denna egenskap för med 

sig allvaret i en konflikt beskriver respondenten. R7 talar om att det är viktigt att vara en god 

samtalspartner och bjuda in de inblandade eleverna i samtalet för att de själva ska ta ansvar 

för handlingarna. På detta vis anser respondenten att eleverna utvecklar förmågan till att 

själva lösa konflikter. Det är även lärarens ansvar att se till att en uppföljning sker några få 

dagar senare för att visa på allvaret.  

 

R9: Min styrka är att jag är lugn, jag har ett lågeffektivt bemötande. Sen är mitt ansvar att reda i vad 

som hänt och se till så det inte händer igen. Jag menar.. det är ju ett ansvar jag har och min attityd 

gentemot eleverna speglar ofta hur resultatet av konflikthanteringen slutar. 

 

R4 uppfattar att den försöker avleda de inblandade tills de lugnar ner sig för att sedan kunna 

tala om vad som hänt. Att lösa en konflikt med en elev som är uppe i varv är näst intill 

omöjligt och onödigt då det är svårt att nå fram till eleven beskriver R4. 

 

R4: När de lugnat sig vill jag prata och höra båda parter utan att döma och lägga in egna värderingar. 

Det är viktigt att jag inte släpper det. Jag har uppföljning några veckor senare och självklart 

dokumenterar jag allt och kontaktar även vårdnadshavare som vi bör göra. 

 

R10 uppfattning kopplat till ansvar skiljer sig från övriga respondenter. Respondenten har en 

strategi som handlar om att avleda och inte göra konflikten större än vad den faktiskt är.  

 

R10: (…) Då kan det oftast hjälpa mycket genom att vända till någonting positivt, att säga nej 

men det där var ju inte så farligt sen börjar nämner man något annat istället. 

 

R10 problematiserar aspekten att vid varje tillfälle ingripa när konflikterna uppstår mellan 

eleverna. Respondenten menar att det ligger ett ansvar i att inte lösa konflikterna åt eleverna 

varje gång. Att som vuxen känna efter samt överväga om eleverna kan kommunicera med 

varandra och komma fram till en lösning tillsammans. Det kan faktiskt göra att de växer i sig 

själva och blir bättre på att hantera konflikter. 

 

R10: Om det ska vara något som vuxna alltid ska lösa åt dom så kommer det också nånstans bli något 

som de själva inte riktigt äger, och en dag ska de ju ändå ut i ett samhälle där det inte är massa vuxna 

som är där och löser konflikterna åt dem.  

6.1.5. Brist på tid  

Ungefär hälften av respondenterna uppger att de känner en brist på tid och att det påverkar 

dem i situationerna när konflikterna behöver hanteras. Att hantera konflikter för ofta med sig 

mer arbete och påverkar undervisningen.  
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Både R1 och R8 uttrycker att de ibland känner en otålighet när konflikterna uppstår. Det finns 

en vilja att lösa konflikten snabbt för att kunna återgå till lektionen eller andra uppgifter.  

 

R1: (…) vissa saker fixar man inte på fem minuter utan det får ta lite tid. Jag har egentligen inte tid 

med jag måste ju ge det tid och då kan jag känna lite den här otåligheten.  

 

R8: (…) Jag kan vara lite för snabb ibland, det ska gå fort. Men jag har förstått att ibland måste jag 

backa, för det här är inte jag ka hantera här och nu. Han eller hon måste få lugna sig.   

 

Även för R5 kan brist på tid ibland göra att delar i konflikter inte hinner tas itu med. 

Respondenten vet med sig vilket tidskrävande arbete vissa konflikter kräver.   

 

R5: (…) för i nästa läge blir det något mer, då måste jag sitta och skriva kränkningsrapporter och såna 

här saker och då gör jag det lite enklare för mig att ja.. hålla för öronen och gå. 

 

R6 berättar också att konflikterna ofta tar tid från lektionstid. Uppfattningen skiljer sig från de 

övriga då respondenten uppfattar att alla konflikter är lika viktiga och av den anledningen är 

det accepterat att det tar tid från undervisningen i mån om elevernas välmående. De konflikter 

som förblir olösta visar sig och uppmärksammas av andra elever i klassrummet och då 

försvinner fokus ändå. Därför väljer respondenten att alltid ta itu med konflikter, stora som 

små. 

6.1.6. Relationer  

Något som identifierades hos respondenterna är att relationer har en stor betydelse och 

påverkan för att hantera och förebygga konflikter. Relationerna berör lärare kontra elev samt 

elever sinsemellan. 

 

R1 uttrycker att relationerna till eleverna är starka och att det hjälper i både hanteringen samt 

förebyggande arbetet av konflikter. Respondenten uppfattar att eleverna känner en trygghet i 

att kunna be om hjälp när de behöver, vilket måste betyda att relationerna är goda.  

 

R1: Jag kan väl känna att de flesta utav mina elever, eller alla mina elever vet att jag finns, så att jag 

behöver kanske inte gå på eleverna hela tiden, men de vet att jag finns. En del kommer och säger att 

nu måste jag prata med dig. De vet att jag finns där för att jag alltid försöker hjälpa dem.  

 

R2 uppfattar att förebyggandet av konflikter främst sker genom att bygga en tillit och relation 

till varje elev. Att eleven ska känna tillit till de vuxna på skolans område är att föredra 

eftersom de då vågar ta hjälp av de vuxna för att hantera och lösa konflikter som uppstått.  

 

R2 Många elever är duktiga på att komma till oss vuxna och säga vad som hänt och det är nog för att 

vi pratar mycket om konflikter. De klasser som jag har varit involverad i där kommer de och berättar 

oftast. 

 

R4 uppfattar också att konflikthantering handlar om relationer. Respondenten förklarar att om 

de vuxna har en relation till eleverna som hamnat i konflikt så har den redan en ingång och 



 24 

det är lättare att ta det vidare. Respondenten uppfattar att ärlighet och relationer är två 

grundpelare för att kunna hantera konflikter på bästa möjliga sätt.  

 

R4: För att lösa konflikter behöver man ha förkunskaper om eleverna och jobba på ett 

relationskapande. 

 

R9 uppfattar att relationen mellan vuxna och elever har en större påverkan på konflikter än 

relationer elever sinsemellan. Respondenten förklarar att elever lyssnar till vad de vuxna har 

att säga om konflikter om de har en god relation till varandra. Respondenten arbetar med att få 

eleverna att fungera bra tillsammans. Har eleverna en relation till varandra uppstår inte 

konflikter lika ofta i jämförelse om eleverna inte känner varandra.  

 

R9: Att skapa en relation till eleverna är a och o. 

 

R5 bekräftar att det är lättare att hantera konflikter om det finns en relation till eleven eller 

eleverna i fråga. Uppfattningen är att relationen oftast genererar i en respekt vilket sedan 

resulterar i eleven eller eleverna i konflikten lyssnar på läraren.  

 

R5: (...) Går man bara dit och så lägger handen på axeln på dem och ”lugna dig lite nu, vi tar det här 

istället” då är det mycket lättare än ifall jag skulle lägga handen på någon annan, så ju mer man har 

relationer med ju bättre kommer man ju till hands innan det blossar upp ordentligt.  

 

Både R5 och R8 uppfattar att de försöker visa intresse i elevernas liv utanför skolan. R8 

uppfattar att relationerna till eleverna blir bättre om man är lite extra uppmärksam,  

 

R8: (...) jag försöker tänka på det att säga komplimanger om någon har nya kläder eller fråga 

hur helgen varit eller hur det är med brorsan.  

 

Utöver lektionstiden ägnar R5 mycket av sin tid med eleverna istället för att sitta framför 

datorn eftersom respondenten själv tycker att relationerna förbättras  

 

R5: (...) Jag sitter ofta nere i uppehållsrummet med elever och pratar om andra saker än 

skolan, frågar hade ni match igår till exempel.  

 

R6: Vi måste skapa relationer till elever, mellan elever. Alla behöver lära sig något om varandra och 

om vi är ute bland eleverna på rasterna så skapar vi relationer. Det är svårare att vara elak mot någon 

som du känner och har en relation till och därför är det viktigt att vi jobbar med relationskapande (…) 

såhär är det.. man behöver ett kapital som vuxen, för när det hettar till så ska jag kunna bli förbannad 

men eleven ska veta att jag tycker om den ändå. Man behöver ett förtroendekapital som vuxen. Att lära 

sig hantera hur ungdomar är, det är grunden till allt i skolan idag. 

 

R6 talar sedan vidare om att nyckeln till att förebygga och hantera konflikter grundar sig i att 

lära känna eleven, allra viktigast att eleverna ska lära känna varandra. Respondenten arbetar 

personligen mycket med relationsskapande under lektionstid genom övningar och lära känna 

samtal. 
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R10 uppfattar att det är viktigt att möta eleverna i det de är för dagen och att visa respekt för 

att få respekt tillbaka. Precis som ovanstående respondenter är R10 tydlig med att det är 

viktigt att känna sina elever och ha en bra relation för att kunna möta dem.   

 

R10: (…) Man vet hur eleverna brukar vara så märker man skillnader i det och märker man i små 

signaler att den här personen måste jag ha lite extra koll på idag. Det behöver inte bli något jättestort 

av det, men okej mellan dom här två eleverna där. Om den här eleven är väldigt mycket uppe i gasen 

idag och den andra är väldigt trött så är det en väldigt bra grogrund för en konflikt under lektionens 

gång.  

 

Även R3 tar upp begreppet relationer men uppfattningen skiljer sig från tidigare respondenter. 

Uppfattningen skiljer sig i att R3 beskriver att relationerna mellan eleverna behöver byggas 

upp och detta uppnås i genomförandet av gemensamma aktiviteter. Det innefattar att 

årskullarna från hela högstadiet får mötas i de olika aktiviteterna.  

 

R3: (...) det som är bra med det här är ju det här med grupperna faktiskt. De i sexan får lära känna nior 

och niorna får känna att de tar hand om sexorna då (..) jag tycker faktiskt att eleverna här är bra på att 

acceptera varandra olikheter.  

 

R7 förklarar likt föregående respondent att skolan arbetar mycket med att skapa en ”vi-

känsla”. Nyckeln är relationer samt god kommunikation. Tillsammans med eleverna sätter 

skolan upp regler som elever och vuxna bör förhålla sig till. Respondenten tror på att om 

eleverna är med och bestämmer dessa regler har de inte samvete nog att undvika dessa 

eftersom det är elevernas egna ord. Respondenten förklarar att det är viktigt att ta sig an de 

små konflikterna också, det är viktigt att de har nolltolerans och är tydliga. Relationerna ska 

enligt respondenten grunda sig i tydlighet, ärlighet och respekt.  

 

R7: (…) är du trevlig mot mig, är jag trevlig mot dig. Vi ska respektera varandra och behandla andra 

så som vi själva vill bli behandlade. 

 

6.1.7. Att förebygga 

Respondenterna är medvetna om att konflikter alltid kommer att uppstå men poängterar dock 

att det förebyggande arbetet kan minska konflikter i längden. Respondenterna arbetar med att 

förebygga konflikter utifrån skolans gemensamma planering. De uppfattar att det 

förebyggande arbetet för konflikter bör ske tillsammans med eleverna. 

 

R1 och R3 genomför samtal med elever som har hamnat i en konflikt, detta för att förebygga 

att konflikten upprepar sig. Konfliktärenden skrivs ner och sätts in i pärm för att läraren efter 

några dagar eller veckor kan följa upp och samla eleverna för ett nytt samtal.  

 

R1: Då går jag tillbaka till dem här två och kanske sätter mig i fem minuter för att se hur det funkar 

mellan dem nu. Funkar det bra då avskriver vi det.  
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R8 och R1 uppfattar båda två att aktiviteter och massage är positivt för att förebygga 

konflikter.  

 

R1: (…) sen så har vi sett att bästa sättet att motverka konflikter är att klassen själva har 

aktiviteter, så jag försöker peppa föräldrarna i klassen att göra små saker tillsammans med 

klassen. (..) Ibland har jag kört massage och det är just det här att den jag tar på, den har jag 

mycket svårare att vara taskig mot.  

 

R8: (…) i några perioder har vi haft massage och det är jättebra för då vågar man bli berörd.  

 

R5 och R2 brukar under sin mentorstid skapa tid för samtal mellan eleverna utifrån enkäter 

som de får svara på varje månad. På enkäterna får eleverna svara på huruvida de upplever sig 

trygga eller otrygga i skolan. Respondenterna kan se mönster som att eleverna svarar det de 

tror att de vuxna vill höra men att det också givit resultat eftersom flera elever påminns om 

hur viktigt det är att vara trygg på skolan. Båda respondenterna uppger att 

övervakningskameror används inom skolans gränser och att det förebygger konflikter. 

 

R5: (…) då pratar vi mycket om de här sakerna, inte bara hur man beter sig mot varandra men även 

hur man beter sig mot personal och lärare.   

 

R2: Varje mentorstid så är det värdegrundsfokus. Det innebär att alla gör olika saker i klasserna men 

det ska handla om värdegrund. Ett exempel kan vara hur vi är mot varandra och vad man faktiskt gör 

om man hamnar i eller upptäcker en konflikt. 

 

R10 belyser att det är de enkla små handlingarna i det dagliga arbetet som också förebygger 

att konflikter uppstår.  

 

R10: Ja men precis just det hära att jag går och öppnar dörren åt dem och är det någon som är lite 

stissig så försöker jag ge dem lite extra uppmärksamhet och positiv feedback.   

 

Kopplat till förebyggande och det långsiktiga arbetet menar R10 att det är något som behöver 

hållas dolt för eleverna.  

 

R10: Eleverna behöver inte få reda på allt som görs för att förebygga konflikter för då kommer det 

också vara en signal om att konflikter är någonting som finns hela tiden.  

 

R4: Vi använder oss utav socialträning här på skolan… i alla klasser också. Sen har vi 

socialpedagoger som är mobila ute i korridorer exempelvis. Men vi har också ett program som heter 

mvp som vi använder oss utav… jag tror att det står för mental violence programme. Och utifrån dessa 

grejer har vi olika typer av övningar på lektioner för att förmedla kunskaper om hur vi hanterat 

konflikter och det pedagogiska typ. 

 

R9 talar om att det är viktigt för eleverna att känna till demokratins grunder. Detta ska enligt 

respondenten förebygga att konflikter uppstår tillsammans med en god relation till varandra. 
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Att de vuxna på skolan ska vara trygga och uppmanande till att prata om konflikter och 

olikheter har givit resultat påpekar respondenten. 

 

Kopplat till det förebyggande arbetet är R3 den enda respondenten som nämner avsaknaden 

av kamratstödjare. Respondenten uppger tidigare erfarenheter av kamratstödjare på andra 

skolor och uppfattningen är att det har varit bra.  

 

R3: (…) elever träffas och axlar ett litet ansvar. För då kan det ju, vågar eleverna inte prata med en 

vuxen vågar de kanske ta det med kamratstödjaren. 

7. Diskussion 

Studiens resultat och metod kommer i detta avsnitt diskuteras i relation till litteraturöversikt 

samt fenomenografin.  

7.1. Resultatdiskussion  

Orsakerna till varför konflikterna uppstår mellan elever kan se olika ut men konflikter på 

sociala medier har för respondenterna varit den mest uppmärksammade orsaken. Konflikterna 

som uppstår på sociala medier handlar till största del om att eleverna skriver eller uttrycker 

något bakom skärmen som upplevs olämpligt mot en annan elev. Konflikterna som uppstår 

via sociala medier är vanligen något som lärarna behöver ta itu med, då det påverkar 

elevernas mående samt undervisningen i skolan. När konflikterna orsakas av sociala medier 

beskriver respondenterna samtidigt svårigheterna med att komma till konfliktens kärna, vilket 

också genererar i att det är svårt att hitta lösningar för att reda ut konflikten.  

 

En generell beskrivning är också att olika typer av skojbråk samt utbyte av elaka blickar 

betraktas som en vanlig orsak till konfliktens uppkomst. Skojbråken börjar som en lek men 

övergår sedan till att bli av mer allvarlig karaktär. I grunden finns det ingen stor konflikt då 

respondenterna uppfattar att konflikterna i många fall växer fram från väldigt små problem. 

Vad respondenterna betraktar som ett litet problem är exempelvis elaka blickar som sedan 

resulterar i stora konflikter och att eleverna blir osams på dessa grunder. Raster och trånga 

utrymmen redogörs för att vara tidpunkten och platsen där skojbråken och elaka blickar 

tenderar att uppstå eller eskalera till konflikter.  

 

Oavsett när konflikter uppstår eller hur omfattande de är, beskriver respondenterna att de 

känner ett stort ansvar att alltid ta itu med konflikterna. Detta för att konflikterna inte ska 

förvärras och skapa oordning i klassrummet eller bland eleverna.  I själva hanteringen och i 

det vuxna ansvaret ska det finnas en tydlighet i agerandet. Tydlighet för respondenterna är att 

visa på vad som inte ett accepterat beteende i konfliktsituationen. Det finns dock skillnader i 

respondenternas svar kopplat till ansvaret gentemot konflikter. Uppfattningar att konflikterna 

inte ska ges för mycket uppmärksamhet beskrivs också, eftersom det kan komma att uppta ett 

alltför stort fokus från både elever och lärare. Trots det stora ansvaret respondenterna känner 

finns det vissa begränsningar kopplat till konflikthantering. En av dessa är att eleverna vid 

stora konflikter burit olika typer av vapen. För respondenterna resulterar det i en 

återhållsamhet som grundar sig i rädslan att själv fara illa. En ytterligare begränsning är att 
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tiden inte räcker till för att hantera alla typer av konflikter på bästa möjliga sätt. Det finns en 

önskan att snabbt komma fram till en lösning istället för att ge det tid. Detta kan leda till att 

läraren upplever att konflikten är löst, men att det vid senare tillfällen visar sig att eleverna 

fortfarande är kvar i konflikten. 

 

Relationer är något som identifierats som ett grundläggande verktyg för att hantera samt 

förebygga konflikter. Respondenterna uppfattar att en god relation till elever, elever 

sinsemellan samt en god relation till kollegor kan komma att förebygga konflikter. 

Respondenterna försöker bygga relationer till eleverna och lägger även stor vikt vid att skapa 

starka relationer mellan eleverna för att främja elevernas välmående. Genom att exempelvis 

nyttja lektionstid till massagestunder resulterar det i att relationerna mellan eleverna 

förbättras. Att våga bli berörd och att känna värme uppfattas minska mängden konflikter då 

eleverna inte vill vara elaka mot varandra. God kommunikation och känslan av att tillhöra en 

klass eller en grupp i skolan är också grundläggande för det förebyggande arbetet. Därför 

använder respondenterna mentorstid för att lyfta demokratins värdegrunder och respekten för 

varandra, med en önskan att det ska prägla elevernas bemötande mot varandra. Det 

förebyggande arbetet kan också utifrån respondenternas uppfattningar ske i det tysta. Om 

konflikter får alltför stort fokus uppfattas det bli ett större problem är vad det redan är. Trots 

det förebyggande arbetet som sker dagligen upplever respondenterna att eleverna i många fall 

inte har kompetens att lösa konflikterna själva. Att fortsätta med det förebyggande arbetet 

samt hjälpa eleverna hantera konflikterna uppfattas vara viktigt för att förbereda eleverna 

inför de konflikter som kan komma att uppstå.  

 

Respondenternas uppfattningar i relation till fenomenet konflikter har i denna studie visat sig 

vara väldigt lika varandra. Konflikter på sociala medier, trånga utrymmen, skojbråk samt 

elaka blickar är enligt respondenterna de mest framträdande orsakerna till att konflikter 

uppstår mellan eleverna på skolan. När konflikterna uppstår uppger respondenterna att de 

känner ett stort ansvar i rollen som vuxen att hantera konflikten. Respondenterna uppfattar att 

de hanterar konflikten genom att direkt ta itu med den. Att lyssna till alla involverade parter 

för att förhoppningsvis komma fram till en lösning. Det uppges även att lärarna involverar 

andra vuxna om de upplever att konflikterna blir för stora att ta på egen hand. Anledningen till 

varför respondenterna väljer att hantera konflikterna direkt är för att minimera risken att 

konflikten eskalerar samt förebygga att konflikten ska uppstå igen. Ytterligare anledning är 

för att konflikten har en negativ påverkan på stämningen i klassrummet, elevernas mående 

samt undervisningen.  

 

Relationer har genomsyrat respondenternas uppfattningar både kring hur de hanterar samt 

förebygger konflikter. När konflikter uppstår mellan elever uppfattar respondenterna att goda 

relationer till eleverna är en viktig aspekt för att på bästa möjliga sätt hantera samt komma 

fram till en lösning. För att bygga och utveckla starka relationer uppfattas samarbetsövningar 

och grupprocesser vara en stor del i det förebyggande arbetet. Att visa intresse och 

omhändertagande uppges också vara en bidragande faktor för att skapa goda relationer. 
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7.2. Resultatet i relation till litteraturöversikt  

Resultatet i denna studie har kunnat bevisa att det Friberg (2012) belyser om begreppet 

konflikt, stämmer överens med respondenternas uppfattningar.  Generellt beskriver 

respondenterna att konflikterna är något störande och negativt i skolan, vilket bekräftar att det 

finns en negativ klang kopplat till begreppet. I relation till Haakvorts (2012) redogörelse för 

Cohens konfliktpyramid innefattar arbetet med konflikthantering samt det förebyggande 

arbetet alla fyra stegen i pyramiden. Den första nivån bekräftas med att lärarna anstränger sig 

för att skapa goda skolmiljöer för eleverna, genom att bland annat ha diskussioner om moral 

och etik samt verkställa olika samarbetsövningar. Respondenterna benämner att relationerna 

är en central aspekt i hur de hanterar och förebygger konflikter. Detta bekräftar vad Forrester 

och McCarra (2013) benämner, att läraren ska upprätthålla och skapa goda relationer till 

eleverna för att uppnå en bra stämning i klassrummet. Det förebyggande arbetet har kommit 

att ge effekt genom att bygga tillit till eleverna. Vi kan se att lärarna även berör Cohens andra 

nivå genom att hantera och försöka komma till en lösning för att konflikten inte ska uppstå 

igen (Haakvort 2012). I resultatet framkommer det hur lärarna försöker finnas som stöd för att 

eleverna tillsammans ska komma fram till en lösning i hanteringen av konflikten, detta 

bekräftar den tredje nivån i Cohens konfliktpyramid (a.a.). Resultatet visar på att 

respondenterna är tydliga med att stoppa oacceptabla beteende, vilket framhäver den sista och 

fjärde nivån i pyramiden (a.a.).  

 

Salman och Fattum (2019) upplyser om lärarnas ansvar gentemot eleverna när det kommer till 

att forma och utbilda varje elev. Respondenterna bekräftar Salman och Fattums (a.a.) studie 

genom att de utbildar eleverna om respekt, etik, moral samt de demokratiska värdegrunderna i 

skolan. Detta sätt att arbeta bekräftar även Haakvort och Olssons (2015) studie där det 

framhävs att de demokratiska värdegrunderna är en del av konflikthanteringen. Salman och 

Fattum (2019) menar att utbildandet och formandet av varje individ i skolan tillgodoser 

eleverna med kompetens till att själva hantera konflikter. Enligt respondenterna har 

konflikthantering och det förebyggande arbetet kommit att bli en del av undervisningen för att 

utveckla elevernas förmåga att hantera konflikter. Även Hopp, Horn, McGraw och Meyer 

(2000) lyfter fram hur eleverna kan lära sig att hantera konflikter på egen hand. Resultatet i 

föreliggande studie visar dock på att respondenterna uppfattar att eleverna inte har förmågan 

att lösa konflikter helt på egen hand. Respondenterna beskriver att eleverna besitter 

kompetenser och förmågor att hantera och lösa konflikter om lärarna finns med som stöd. 

Respondenterna uppger trots detta att det förebyggande arbetet betraktas som ett viktigt arbete 

för att förbereda eleverna inför eventuella konflikter i vuxenlivet. Pollan och Wilson- 

Younger (2012) stärker respondenternas uppfattning med resonemanget att elever sällan 

besitter förmågan att kunna lösa konflikter på egen hand. Av den anledningen är det viktigt att 

lärare finns till hands när konflikter uppstår.  

  

Respondenterna bekräftar också Pollan och Wilson- Youngers (2012) idé om att strategistilar 

kan tillämpas för att hantera och förebygga konflikter. Respondenterna använder sig av en 

samarbetsstil där alla involverade individer i konflikten är lika viktiga samt är villiga att 

hantera konflikten, genom att till den mån det går försöka att lösa den. I relation till Malm och 
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Löfgrens (2006) studie tyder respondenternas uttalanden på att de använder sig av 

konflikthanteringsstrategier. Konflikthanteringsstrategierna som respondenterna använder sig 

av grundar sig i skolans gemensamma tillvägagångssätt. Lärarna har ett ansvar att hantera 

konflikterna och genom hanteringen dokumentera och använda sig utav de upplagda 

strategistilarna. Lärarna besitter olika kunskaper och personligheter kopplat till hur de bäst 

hanterar konflikter, därför hanterar respondenterna konflikten på sitt vis med hjälp av skolans 

riktlinjer gällande konflikthantering. 

 

Hur respondenterna uppfattar att de hanterar och förebygger konflikter kan komma att 

kopplas till DRACON-programmet som Malm och Löfgren (2007) redogör för. 

Respondenterna uppger att de använder sig av mentorstid för att arbeta med 

konfliktsituationer som kan uppstå. Detta sätt som respondenterna arbetar på kan även 

kopplas till Bagshaw och Lepps (2005) studie om DRACON-programmet och dess 

implementering. Eftersom resultatet av Bagshaw och Lepps (a.a.) upplyser elevernas missnöje 

med hur lärarna hanterar konflikter kan mentorstiden vara ett tillfälle där lärarna samt 

eleverna arbetar för att tillsammans förebygga konflikter.  

 

Utifrån resultatet i Kolfjords (2009) studie visade resultatet på att personalen tyckte att 

kamratmedling både förhindrade men också reducerade konflikter till en viss nivå. 

Kamratmedling kan bidra till att eleverna upplever en känsla av att göra något nyttigt och att 

de känner sig värdefulla. Vi kan i föreliggande studies resultat se att kamratmedling samt 

kamratstödjande är något som saknas i det förebyggande arbetet. Respondenterna uppfattar att 

kamratmedling kan öka elevens ansvarstagande gentemot andra elever. 

  

Szklarski (2007) lyfter i sin studie tre övergripande faktorer som infinner sig hos ungdomar i 

konflikupplevelsen. Den mest dominerande faktorn som Szklarski (a.a.) redogör för, ilska, 

överensstämmer med respondenternas uppfattningar. Ilskan uppfattas vara något som 

uppkommer som den första impulsiva känslan när skojbråken urartar till riktiga konflikter, 

vilket gör att eleven agerar därefter. 

7.3. Resultatet i relation till fenomenografin  

I föreliggande studie har fokus ägnats åt uppfattningar och erfarandet av fenomenet konflikter 

och fenomenografin har använts som analysmodell. Utifrån den insamlade data i form av 

intervjuer, som sedan transkriberats, har resultatet visat på att respondenterna fått möjlighet 

att reflektera över konflikthantering. Analysverktyget har givit oss tillgång till ett brett 

utfallsrum som består av både likheter och skillnader av fenomenet. Det aktuella materialet 

har vi sedan använts för att bilda sju olika kategorier som kännetecknar respondenternas 

uppfattningar. Studien har ämnat att studera de olika uppfattningarna för att sedan presentera 

ett resultat. Resultatet av studien tyder på att lärarna uppfattar sin roll i konflikthantering som 

avgörande för hur konflikten ska hanteras samt förebyggas.  

 

7.4. Metoddiskussion  
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Kritik som riktats mot kvalitativ forskning är att det ibland är svårt att slå fast i hur eller vad 

forskaren har gjort för att nå fram till sitt resultat, vilket ofta benämns som bristande 

transparens (Bryman 2008). Vi har under denna studie varit medvetna om denna kritik och har 

utifrån fenomenografins analysmodell kunnat visa på transparens genom att tydliggöra urval, 

arbetsgång och analys. och slutsatser. Eftersom att fenomenografin genomsyrat studien har vi 

följt de riktlinjer som rekommenderas för ett tydligt arbete (Larsson 1986). Vi är medvetna 

om att det inte går att generalisera resultatet utöver den situation och verksamhet som den 

producerades i, eftersom den endast har skett på ett litet antal individer. (Bryman, 2008). 

 
7.4.1. Intervjuguide  

Vid skapandet av intervjuguiden använde vi oss av tre olika teman som berör våra 

frågeställningar. Vi upplever att intervjuguiden har varit ett bra stöd för att besvara våra teman 

och forskningsfrågor eftersom vi har kunnat hålla oss inom ramarna för vad vi avsett att 

studera.  

Utifrån den intervjuguide som vi skapat har vi haft i åtanke att intervjuerna ska vara 

avslappnade samt ge spelrum för våra respondenter. Vi har också efter varje intervju 

tillsammans kunnat se över den aktuella intervjuguiden för att sedan se vilka intervjufrågor 

som varit relevanta och vilka frågor som vi kunnat formulera om för att bemöta kommande 

respondenter på bästa möjliga sätt. 

7.4.2. Intervjuerna  

Vi har intervjuat tio stycken högstadielärare för denna studie och det har inte blivit något typ 

av bortfall. Eftersom det fanns tidsmässiga och ekonomiska begränsningar var det fördelaktigt 

med bekvämlighetsurval, vilket medförde att vi valde att intervjua de lärare som vi lättast 

kunde komma i kontakt med. Respondenterna fick bestämma tid och plats för intervjuerna 

och i de flesta fallen genomfördes intervjuerna på skolan i ett grupprum eller klassrum. Två 

stycken av intervjuerna genomfördes via telefon för att respondenterna hade den önskan. Med 

brist på tid blev det smidigast för respondenten att genomföra intervjun via telefon. Enligt oss 

fanns en nackdel med telefonintervjuerna på grund av att vi inte kunde se ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk vilket vi annars tyckte förstärkte respondenternas uttalanden. Trots detta 

upplevde vi att intervjuerna gav oss mycket material och data att arbeta med. En av 

intervjuerna genomfördes hemma hos respondenten då även det önskades.  

 

När vi i intervjusituationen upplevde att vi inte fick ett djup i svaren utifrån våra frågor 

försökte vi ställa frågorna på ett annat sätt, för att få till en djupare reflektion av 

respondenternas uppfattningar. Genom att utveckla frågan skapades möjligheter för 

respondenterna att tänka på ett annat sätt kring det tema som behandlades. Detta resulterade i 

att vi vid några tillfällen hoppade över en fråga för stunden för att sedan komma tillbaka till 

den när respondenten fått tid till för reflektion.   

En av respondenterna uttryckte efter intervjun att det hade varit fördelaktigt att ta del av 

intervjufrågorna innan intervjun genomfördes. I efterhand inser vi att vi hade kunnat vara 

tydligare med att erbjuda respondenterna ta del av frågorna, för att de skulle känna sig 
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förberedda inför intervjun. Tanken var dock att det inte skulle finnas några förbestämda svar 

utan det skulle vara en öppen dialog då vi utgick från en semistrukturerad intervju. Vi ansåg 

även att missivbrevet gav den information som respondenterna behövde veta innan 

genomförandet av intervjuerna.  

 

7.4.3.Transkribering  

Syftet med att transkribera var att översätta ljudinspelningen till text för att utvinna det 

signifikanta i respondenternas uppfattningar som vi sedan skulle komma att arbeta med. Vid 

transkriptionen av materialet har vi valt att använda oss av en så kallad bastranskription som 

Norrby (2014) rekommenderar. Att använda bastranskriptionen har lämpat sig väl för vår 

studie då vi var ute efter respondenternas uppfattningar. Uttal i detalj och exempelvis pauser 

och djupa andetag påverkade inte datainsamlingen utan skapade för oss istället en god 

överblick (a.a). Detta genererade i att texten blev mer lättarbetat vid analysen för att verkställa 

kategorierna.  

  

8. Förslag till fortsatt forskning  

I vår studie har det blivit uppenbart att lokalerna och scheman skapar olika former av 

konfliktmiljöer. När eleverna befinner sig i rörelse i kombination med trånga utrymmen 

tenderar konflikter lätt att uppstå. Något som vi inte berört i denna studie är elevernas 

perspektiv på fenomenet konflikter. Ett förslag till vidare forskning är att studera elevernas 

uppfattningar eller erfarenheter gällande konflikter samt hur de påverkas av skolans lokaler, 

utrymmen och scheman.  
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BILAGOR  

Bilaga 1  

Missivbrev  
_________________________________________________________________ 

Hej!  

Vi är två studenter vid Mälardalens högskola som studerar Beteendevetenskap och ska nu 

påbörja vårt examensarbete i pedagogik. I vårt examensarbete kommer vi att fokusera på 

lärares uppfattningar om konflikthantering mellan elever. Syftet med studien är att ta reda på 

hur lärare uppfattar att de hanterar konflikter som uppstår mellan elever.  

 

Vi har fördjupat oss i både forskning och litteratur kring ämnet men vi vill också genom 

intervjuer fördjupa oss ytterligare. Vi önskar därför att genomföra en intervju med dig som 

kommer ta 30–45 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Intervjuerna kommer 

att spelas in och det är du som bestämmer tid och plats för intervjun.   

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som helst avbryta 

intervjun och därmed också ditt deltagande. Deltagande och personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast användas i forskningsändamål.  

 

När examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras på DiVA (www.diva-portal.org). 

Det är ett digitalt arkiv för vetenskapliga artiklar. Vill ni ta den av det färdiga arbetet kan ni 

söka där eller kontakta oss.  

 

Om du har några frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss eller 

vår handledare. 

 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar 

Clara Lindberg & Nada Aldeeb  

 

Kontaktuppgifter  

Clara Lindberg clg17002@student.mdh.se  

070–7816301   

 

Nada Aldeeb nab16001@student.mdh.se  

070–8605940 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig handledare: 

Hans Öberg hans.oberg@mdh.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org)/
mailto:clg17002@student.mdh.se
mailto:nab16001@student.mdh.se
mailto:hans.oberg@mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
_________________________________________________________________ 
 

Intervjuguide/Teman + intervjufrågor  

 

Intervjun beräknas ta 30–40 min och kommer att behandla lärares uppfattningar om konflikter 

som uppstår mellan elever.  

Intervjun kommer att spelas in med mobiltelefoner och du har rätt att avbryta intervjun när du 

vill utan angiven anledning. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Efter intervjun samt bearbetning av insamlade data har du rätt att ta del av transkribering och 

utskrift av intervjun. Det kommer även finnas möjlighet att läsa rapporten när den är färdig.  

 

Tema 1: Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Hur många år har du arbetat som lärare?  

Hur många år har du arbetat på skolan? 

 

 

Tema 2: Konflikthantering  

Vad är en konflikt för dig? 

Hur ser konflikterna ut som uppstår mellan elever? – Vad handlar konflikterna oftast om?  

När uppstår de flesta konfliktsituationerna?  

Hur ser du på din roll som lärare när konflikter uppstår? 

Kan du berätta hur du uppfattar att du hanterar konflikterna? 

Kan du redogöra för en specifik situation där du har positiva erfarenheter av 

konflikthantering?  

Kan du redogöra för en specifik situation där du har negativa erfarenheter av 

konflikthantering?  

Vilka styrkor respektive svagheter ser du dig själv ha i hanteringen av konflikter? 

På vilket sätt skulle du kunna utveckla ditt sätt att hantera konflikter? 

 

Tema 3: Förebyggande arbete mot konflikter 

Hur ser det förebyggande arbetet ut? 

Kan du försöka beskriva hur du arbetar för att förebygga konflikter? 

Kan du beskriva en situation där du arbetat aktivt med konflikthantering ur ett förebyggande 

syfte? 

På vilket sätt har det förebyggande arbetet givit resultat bland eleverna?   

På vilket sätt uppfattar du att eleverna hanterar konflikter utifrån det förebyggande arbetet? 

 

Avslutning 

Utifrån det vi pratat om, har du några ytterligare reflektioner som du vill lägga till? 
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