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Syftet med uppsatsen är att se hur verkligheten som är skolan som organisation tar 
till sig idealet som innebär de olika styrdokumenten. Ett annat syfte är att se om två 
olika skolor skiljer sig i att förebygga och hantera konflikter. Undersökningen delas 
på två studier. Den första är en dokumentanalys. Detta innebär att jag tittar på de 
olika dokumenten från staten, kommunen och den lokala arbetsplanen och jämför 
dessa med varandra. Den andra delen är intervjuer där viktiga nyckelpersoner på 
skolor intervjuas. Detta för att jag ska kunna ta del av respondenternas tankar, 
erfarenheter och se hur verkligheten är ur ett lärarperspektiv. Resultatet av studien 
visade att idealet kan tolkas på olika sätt och att verkligheten inte ser ut som idealet. 
Resultatet från intervjuerna visade att lärare kände sig trygga med att hantera 
konflikter och att de arbetade i ett förebyggande syfte. I en av skolorna var arbetet 
under utveckling medan den andra skolan var väl organiserade i sitt förebyggande 
syfte. Detta gör att skolorna skiljer sig från varandra i några punkter. Resultatet 
visade också att lärarna önskade mer tid för att hantera konflikter och de önskade sig 
mer fortbildning inom området.    
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1 Inledning 
 
Konflikter i skolan är enligt De Klerk en konflikt när ”Det rör sig alltså om kollisioner 
– mellan intressen, viljor och känslor - som uppstår mellan människor som är 
beroende av varandra för att kunna utföra sina arbetsuppgifter” (De Klerk, 1991, 
s.15). Konflikter uppstår eftersom vi är sammansatta i olika gruppkonstellationer där 
vi måste samarbeta och ha ett samspel mellan personerna. Men det är inte alltid det 
fungerar och speciellt inte med yngre barn eftersom de inte alltid har lärt sig att 
samspela med varandra. Det ställs stora krav på att lärarna ska kunna lösa problemen 
som uppstår i skolan. Man ska som lärare kunna hantera och förebygga konflikter 
samtidigt som man ska visa elever hur man går tillväga för att lösa en konflikt. Under 
min verksamhetsförlagda utbildning har jag många gånger kommit i direkt kontakt 
med konflikter där jag personligen har löst problemen och jag har också deltagit när 
lärare försökt lösa konflikter. Hur lärarna hanterar konflikten är olika beroende på 
läraren. Därför är det svårt att se en speciell strategi eller mönster för hur konflikten 
hanteras. Konflikterna kan uppstå under rasten men även i klassrummet och det kan 
finnas en mängd olika anledningar och nivåer över hur allvarlig konflikten är. I vissa 
fall lyckas läraren lösa konflikten men ibland fungerar inte kommunikationen mellan 
elev och lärare. Kommunikationen är viktigt och går hand i hand med konflikten. 
Enligt Wallström (1996) ska man kunna utrycka sig så att andra förstår vad man 
menar det vill säga att det är viktigt med en kommunikativ kompetens. Hon menar 
också att det är en kompetens som ungdomarna har glädje av att ha med sig ut i livet. 
”Det är också en viktig förutsättning för att kunna hantera konflikter” (Wallström, 
1996, s. 68). Alla konflikter stora som små i det vardagliga livet måste man lösa allt 
vart eftersom genom att kompromissa med varandra. Wallström (1996) menar också 
att alla våra dagliga småkonflikter löser man oftast med kompromisser och genom att 
ge och ta lite var. Ibland kan inte läraren lösa problemen i lugn och ro för att man har 
brist på tid eller man har ingen bra miljö för att kommunicera. Tiden är den största 
faktorn till att samtalet mellan de inblandade inte genomförs på bästa sätt. Men då 
kan man fråga sig vad skolan gör som verksamhet för att hjälpa och stödja lärarna 
och känner lärarna att de får den stöd de behöver i sådana situationer. Denna studie 
kommer att behandla hur två (en kommunal och en fristående) enskilda skolor 
jobbar med konflikthantering i relation till statens och kommunens krav och 
intentioner. SOU 2004:16 (2005) anser att staten genom läroplanen visar de olika 
krav som skolan ska följa för att skolan ska vara en trygg miljö för eleverna. Skolan 
måste inte bara följa statens regler utan måste också följa kommunens regler som 
visas genom en utbildningsplan som varje kommun har. Att skolan måste sträva efter 
idealet som det framställs i styrdokumenten är inte lätt men då kan man fråga sig om 
det finns någon skillnad mellan olika skoltyper, nämligen en kommunal skola och en 
fristående skola. Eftersom en friskola inte behöver följa kommunens regler och 
utbildningsplan kan detta vara intressant att se om de skiljer sig mellan skolorna. 
Friskolor får enbart ekonomisk hjälp från kommunen.  Kan detta innebära att det 
finns en skillnad mellan den kommunala skolan och friskolan eftersom den 
kommunala skolan måste följa utbildningsplanen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att se hur två skolor, en kommunal och en friskola, 
arbetar med konflikthantering samt att jämföra idealet som är de olika styrdokument 
med verkligheten det vill säga skolan som organisation. 
De frågeställningar som studien ska besvara är 
  

• Hur ser lärare på skolans arbete med konflikthantering? 
• Hur förebygger och hanterar skolan konflikter? 
• Vad gör skolan för att hjälpa och stödja lärare? 

 
 
 
1.2 Begreppsdefinitioner  
 
 
Konflikt: Konflikt är olika kollisioner mellan intressen, viljor och känslor som 
uppstår mellan människor som är beroende av varandra för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. (De Klerk, 1991, s. 15)  
 
Friskola: ”Privat skola vanligtvis med inriktning som avviker från den allmänna 
skolans.” (Bonniers svenska ordbok, 2000, s. 162) 
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1.3 Studiens uppläggning  
  
Studiens uppläggning illustreras översiktligt enligt följande: den första delen visar en 
kort sammanfattning av problemområdet och här presenteras också de 
frågeställningar som ska besvaras i slutet av studien. Sedan ska idealet och 
verkligheten jämföras med varandra vilket blir de två olika studierna. Inom studien 
som innebär att undersöka verkligheten tas två olika skolor upp. En kommunal skola 
och en friskola i Västerås. Dessa två jämförs med varandra.    
 
 
 
Problemområde: 
 
Syftet är att undersöka hur två skolor arbetar med konflikthantering och vad ett 
idealt arbete med konflikthantering innebär. Eftersom skolan är en statlig institution 
med kommunen som huvudman blir ”idealet”, det som framgår av formella statliga 
och kommunala styrdokument.  Detta ”ideal” avses att jämföras med ”verkligheten” 
det vill säga skolan som organisation. Ett annat syfte är att se om det finns någon 
skillnad mellan den kommunala skolan och friskolan i sättet att hantera konflikter. 
De frågeställningar som studien ska besvara är 
  

• Hur ser lärare på skolans arbete med konflikthantering? 
• Hur förebygger och hanterar skolan konflikter? 
• Vad gör skolan för att hjälpa och stödja lärare? 

 
 
 

              

                    ⇔⇔⇔⇔                  
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2 Litteraturgenomgång  
 
Ett relevant exempel på ett tidigare examensarbete från 2008 är uppsatsen 
”Konflikthantering i skolan, att förebygga och hantera” skriven av Holm och Larsson 
från Mälardalens Högskola. Uppsatsen belyser hur två skolor arbetar med 
konflikthantering i skolan. Syftet var att ta reda på lärarnas tankar och erfarenheter 
angående konflikthantering samt att se hur de arbetar för att förebygga och hantera 
konflikter. Uppsatsens slutsats var att de flesta lärare uppfattade konflikter som 
positivt och samtidigt negativt. De kom också fram till att alla lärare som undersöktes 
arbetade i ett förebyggande syfte genom att använda sig av olika metoder och 
arbetsmaterial. Lärarna diskuterade mycket med eleverna i klassen för att skapa en 
gruppsammanhållning. Till slut visade forskningen på att lärare upplever 
konflikterna som lärorika och utvecklande men tidskrävande och att konflikter är en 
en väldigt stor del av vardagen. 
 
Ett annat examensarbete är uppsatsen ”Lärarrollen och konflikthantering – En studie 
av lärares tillvägagångssätt och reflektioner” skriven av Henriksson (2008). 
Uppsatsens syfte var att se hur lärare ser på arbetet med att hantera konflikter. 
Henriksson fick fram i sitt resultat att lärarna anser att de behöver mer tid för 
konflikthantering och att det förväntas ett socialt ansvar av lärare. Lärarna menar 
också att de inte fått någon utbildning om konflikthantering i lärarutbildningen och 
att vissa har lärt sig genom fortbildning medan de andra har lärt sig att hantera 
konflikter genom erfarenheter. 
 
Enligt De Klerk (1991)  finns konflikter överallt men främst inom oss själva och att 
möta motstånd är att ställas inför en konflikt. Det vill säga att alla möten är en 
kollision mellan olika intressen. Han menar också att ”Största delen av våra liv är vi 
sysselsatta med att hantera, bearbeta, undvika och lösa medvetna och omedvetna 
personliga konflikter” (De Klerk, 1991, s. 9) Detta tar också Wahlström (1996) upp 
och menar att konflikterna är som en naturlig del av livet och att de flesta människor 
har varje dag små konflikter med andra. Det kan vara att man har olika åsikter, idéer 
eller att man tolkar den andra personen fel. Hon tar också upp att vi människor har 
en benägenhet att lägga över ”skulden” för missförstånd på den andra personen. 
Wahlström (1996) anser också att de dagliga små konflikterna kan man oftast lösa 
med kompromisser utan att de uppstår större konsekvenser. 
 
Wahlström (1996) menar att i en konflikthantering är det svårt att definiera vad 
konflikten handlar om och det är ännu svårare att skilja på person och problem och 
att när man ska berätta eller försöka reda ut en konflikt fastnar man oftast vid var det 
var som hände. Wahlström anser att för att få en bra lösning på en konflikt behöver 
båda partnerna sätta sig in hur den andra personen upplever situationen och detta 
gör att man kan förstå varför den personen handlade som den gjorde. Hon menar 
också på att om man sätter sig in i en annan människas situation och känslor uppstår 
det möjligheter och en förutsättning till lärande och växande och lösningen ska vara 
tillfredsställande för båda parter. Detta tar också De Klerk upp och menar att 
”Förutsättningen för alla typer av problemlösning är insikt i problemets uppkomst. 
Ju mer man vet om bakgrund, sammanhang och funktion, desto större möjlighet har 
man att hitta lösningar.” (De Klerk, 1991, s. 13) Han menar också att de flesta 
konflikterna nästan aldrig upptäcks direkt utan man ser de genom symptom och när 
de väl har brutit ut. 
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Wahlström (1996) anser att i en konfliktsituation är det extra svårt att lyssna 
eftersom man själv är upprörd och att man har starka känslor samt att man har en 
egen tolkning av situationen. Hon menar också att ”Medlingen är en process där en 
tredje part ingriper i konflikten – inte för att bestämma vad som ska göras eller 
fastställa bindande överenskommelser (det kallas för skiljedom) utan för att vägleda 
de inblandade till en lösning, som de själva har formulerat, valt och kommit överens 
om tillsammans.” (Wahlström, 1991, s. 124) De Klerk (1991) hävdar att om en 
utomstående så kallad ”konfliktlösare” vill angripa har inte konflikten kunnat lösas av 
de drabbade. Det handlar om att kunna upptäcka ett mönster, en ond cirkel eller en 
kedjereaktion. Han menar också att konflikten är en följd av ett samspel av olika 
saker och att varje konflikt har en huvud orsak och en eller flera biorsaker. Det är 
också viktigt att ”konfliktlösaren” undersöker hur de berörda mår och hur de har 
påverkas samtidigt se om situationen är allvarlig.  
 
Angående skolans uppdrag anser De klerk (1991) att det är ledningsansvarige som i 
fösta hand bär ansvaret för att något görs, även de personer som inte är direkt 
inblandade bär ett ansvar för att försöka lösa konflikten på något sätt. Han menar 
också att det dock är ytterst chefen som måste se till verksamheten fungerar och att 
ge all stöd och hjälp som behövs till sin personal. 
 
Wahlström (1996, s. 11) menar att ”Vi pedagoger har fått ett uppdrag att fostra och 
utbilda nästa generation så att den kan hantera sitt vuxenliv och fungera i världen 
som den då ser ut” Hon menar också att man också ska lära elever att öka förståelsen 
för andra och där bygga nya relationer och att lära känna sig själv är en väldigt lång 
resa utan slut. Wahlström (1996, s. 17) anser att ”Barn och ungdomar som har en 
sund självkänsla och är medvetna om sina egna unika egenskaper upplever inte 
avvikande åsikter som hotfulla. De är trygga i sin uppfattning om sig själva och sin 
omvärld och är nyfikna på andra människor och deras idéer och värderingar.” 
Författarna Frost och Sköld (1995, s. 7) skriver att lärarrollen är mångfacetterad 
eftersom läraren får ta hand om ”Allt från att knyta skosnören och snyta näsor till att 
möta barn och föräldrar i kritiska livssituationer”. Lärarna känner sig maktlösa 
eftersom de får ta på sig ansvaret för de egentligen varken kan eller ska ta. 
 
Enligt Frost och Sköld (1995) förväntas det att klassföreståndaren ensam ska ta hand 
om allt när det uppstår problem med en elev, som kan vara allt från skolk till bråk. 
Författarna menar också att det är ett stort behov från lärarna att dela ansvaret och 
att få samråda med någon om problemen. ”Syftet med samrådet är att dela ansvaret  
på flera och försöka komma till ett gemensamt beslut.” (Frost och Sköld 1995, s. 50) 
Klassföreståndaren är den bäst tillämpad för att informera föräldrarna eftersom den 
känner både eleven och föräldrarna. 
 
Frost och Sköld (1995) menar att det kan vara svårt att veta hur långt skolan och 
klassföreståndaren har ansvar för eleverna. Den största delen av barns tid är i skolan 
och därför anses att skolans ansvar är stort och tungt. De menar också att det är 
viktigt att varje skola tar sitt ansvar genom att ha riktlinjer för hur man ska agera i 
konflikter och hur man ska skydda eleverna. 
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2.1 Sammanfattning av litteraturgenomgången   
 
Lärarna uppfattar konflikterna som både positiva och negativa. De arbetar i ett 
förebyggande syfte genom att bland annat diskutera med eleverna i klassen för att 
skapa en gruppsammanhållnning skriver Holm & Larsson ( 2008). Lärarna tycker att 
det behöver mer tid för konflikthantering och att det behövs mer fortbildning inom 
ämnet skriver Henriksson (2008). Skolan har en konfliktlösare när konflikter uppstår 
och det handlar om att kunna upptäcka ett mönster, en ond cirkel eller en 
kedjereaktion hävdade De Klerk (1991). Han menar också att i första hand är det 
ledningsansavarig som bär ansvaret för att något görs men att det är dock ytterst 
chefen som måste se till skolan ska fungera och att stödja och hjälpa personalen i 
konflikt situationer. Frost och Sköld (1995) menar att klassföreståndaren ensam ska 
ta hand om konflikterna och att klassföreståndaren ska informera föräldrarna 
eftersom den har en mer personlig kontakt med eleven och föräldrarna. Frost och 
Sköld (1995) skriver också att skolan har ett stort och tungt ansvar för eleverna. De 
menar också att det är viktigt att varje skola tar sitt ansvar genom riktlinjer för hur 
man ska agera i konflikter och man ska skydda eleverna.  
 
 

3 Metod 
 
Under denna punkt presenteras bl.a. datainsamlingsmetod, urval och hur jag gick 
tillväga med undersökningen. 
 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
Metoden för denna undersökning är den kvalitativa som enligt Stukát (2005) innebär 
att man tolkar och förstår resultatet som framkommer. Man ska inte generalisera, 
förklara och förutsäga utan man vill karakterisera eller gestalta något och detta görs 
genom intervjuer. I min undersökning används intervjuer för att fånga tankar, 
känslor och erfarenheter. Syftet är att upptäcka och beskriva hur verkligheten som är 
intervju personerna i skolan tycker om idealet som är staten och kommunen.  
 
Enligt Denscombe (2000, s.259-260) finns det olika fördelar med en kvalitativ 
analys. Den första fördelen är att ”Det finns en ”förankring” i datamaterialet och 
analysen.” Det vill säga att alla teorier, idéer och beskrivningar som undersökningen 
ger utrymme för, finns i verkligheten. Denna fördel passar in i undersökningen 
eftersom den slutsatserna och teorierna samt idéer finns förankrade i verkligheten. 
Den andra fördelen som Denscombe (2000) tar upp är att ”Datamaterialet är 
rikhaltigt och detaljerad”. Man får många detaljer av att göra intervjuer och med 
hjälp av följdfrågor kan man få mer information av respondenten. Detta gör att det 
berikar resultatet och undersökningen. Eftersom undersökningens syfte var att se hur 
lärare ser på skolans arbete med konflikthantering var det lämpligt att använda 
intervjuer som datainsamlingsmetod för att kunna få en mer detaljerad information 
utifrån frågor och följdfrågor. Den tredje fördelen som är att ”Det finns tolerans för 
tvetydighet och motsägelser” Detta uppstår eftersom det är en återspegling av den 
sociala verkligheten som undersöks. Det vill säga eftersom undersökningen görs i 
skolansverksamhet  med olika perosner som är delaktiga i den sociala verkligeheten 
med olika åskter tankar och ideer.  Den sista fördelen som Denscombe (2000) tar 
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upp är att ”Det finns möjligheter till alternativa förklaringar.” det vill säga att olika 
forskare kan komma fram till olika resultat beroende på tolkningsskickligheten trots 
att man använder samma metoder. Detta kan skee efersom man intervjuar olika 
personer och det gör att alla har olika åsikter om olika punkter. Ett resultat kan 
variera från person till person och beronde på tid, plats, omgivning, osv.  
 
Denscombe (2000) tar också upp nackdelar med en kvalitativ analys och jag är dock 
medveten om dessa. En nackdel kan vara att data som man får fram kan vara mindre 
representativ och att forskarens ”jag” kan presenteras i tolkningen. Detta gäller inte i 
den här undersökningen eftersom intervjuerna handlar om hur lärarna ser på skolan 
arbete och hur skolan hanterar och förebygger konflikter.   
 
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Den första undersökningsmetoden som har använts till studie är en dokumentanalys. 
Syftet med dokumentanalysen var att visa hur idealet ser ut utifrån de olika 
dokumenten. Det gjordes en analyserade och en jämförelse av olika dokument som 
läroplan, den kommunala utbildningsplanen och skolans lokala arbetsplan under de 
punkter som behandlar konflikter och konflikthantering. Det vill säga en komparativ 
studie. Ur dessa dokument togs ut delen om konflikthantering och jämförde dessa 
med varandra. Genom en dokumentanalys fick man en mer tydlig, enkel och direkt 
uppfattning om vad som sägs i de olika dokumenten.      
 
Den andra undersökningsmetoden som jag har använt till studien är intervjuer. 
Intervjuer är en lämplig metod för denna undersökning för att man kan nå ett 
djupare svar och man kan få information som är svårt att nå med skriftliga svar. 
Genom att intervjua en mindre antal människor får man en mer detaljerad 
information om ämnet. Denscombe (2000, s. 132) skriver att när man har valt att 
göra intervjuer så anser man att man ” – tjänar på att erhålla material som ger mer 
djupgående insikter i ämnet, men som bygger på information från ett färre antal 
informanter.” Detta passar till undersökningen eftersom man ska undersöka hur 
lärare ser på skolans arbete med konflikthantering. Valet att minska på antalet 
intervjuer var för att de personer som ska intervjuas anses vara nyckelpersoner som 
kan ge mer intressant och specifik information till min underökning. Intervjun ska 
vara semistrukturerad och med detta menas att intervjuaren har en del frågor men är 
flexibel på ordningsföljden samt att det är öppet för följdfrågor. Detta gör att 
respondenten och intervjuaren utvecklar nya tankar och svar gällande ämnet. Dessa 
intervjuer är personliga dels för att det är lättare att arrangera och för att som 
Denscombe (2000, s. 136) skriver ”de uppfattningar och synpunkter som kommer till 
uttryck under intervjun härstammar från en källa: den intervjuade.” samtidigt som 
det är lättare att kontrollera intervjun och sedan att bearbeta svaren. För att kunna få 
en fullständig information av svaren valdes att använda en bandspelare som fångar in 
de som sägs.  
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3.3 Urval 
 
Det genomfördes sammanlagt sex intervjuer med olika personer. Denscome (2000, s.  
142) menar att ”[...] är syftet att gå på djupet i en speciell situation för att utforska det 
specifika, ligger tyngdpunkten på att välja nyckelpersonerna på fältet”. De personer 
som valdes ut för intervjuer valdes ut medvetet. Det valdes ut två lärare och en 
elevstödsamordnare på en kommunal skola i Västerås och urvalet i friskolan gjordes 
av rektorn på plats som ansåg att de personer som intervjuades var relevanta för 
undersökningen. Sedan valdes två respondenter utifrån deras tid och vilja att delta i 
undersökningn. En av respondenterna valdes medvetet eftersom denna person var en 
nyckelperson för studien. I båda fallen hade intervjupersonerna något särskilt att 
bidra med och hade en position i skolan som är intressant för undersökningen. Det 
vill säga att elevstödsamordnaren tar hand om konflikter när det uppstår och lärarna 
är antingen med i mobbningsgruppen eller har erfarenheter gällande konflikter. När 
det gäller dokumentanalysen användes samanlagt tre dokument från den kommunala 
skolan och två dokument från friskolan. De olika dokumenten är läroplanen, 
kommunala arbetsplanen och den lokala arbetsplanen. 
  
 
3.4 Databearbetning och analysmetoder 
 
Informationen från dokumentanalysen har bearbetats genom att analysera varje 
dokument där konflikthantering behandlas. Sedan togs det viktigaste rörande 
konflikthantering ut i varje dokument för att sedan jämföras med varandra. Gällande 
informationen av intervjuerna gjordes en sammanfattning av det som kom fram. Det 
finns alltid en risk när man sammanfattar intervjuerna för att man kan förlora viktig 
information. Men i detta fall och undersökning skulle resultatet inte påverkas och 
man skulle inte förlora viktig information. Genom att lyssna noggrant och flera 
gånger på de bandade intervjuerna och tagit ut de som är relevant för min 
undersökning undviker man att missa information. Viktiga delar togs också ut från 
intervjun och citat i vissa fall där de behövs.  
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet betyder mätnoggrannhet och tillförlitlighet det vill säga om 
mätinstrumentet som man använder i en undersökning är tillförlitlig. Stukát skriver 
att ”Reliabilitet kan översättas till hur bra mitt mätinstrument är på att mäta.” 
(Stukát, 2005, s. 125). Reliabilitet används oftast i kvantitativa undersökningar. På 
grund av detta har undersökningen en låg reliabilitet eftersom undersökningen är 
kvalitativ och detta gör att det är svårt att undvika variationer och tolkningar. 
Undersökningen har däremot en hög validitet som betyder giltighet, det vill säga att 
man mäter de man avser att mäta. Undersökningen fick de svar som jag hade 
förväntat mig och jag fick svar till mitt syfte och foskningsfågorna. Enligt Denscombe 
(2000) är validitet de data och metoder som man har använt sig av i sin 
undersökning som är ”riktiga”. Det vill säga att ” Validitet handlar om i vilken 
utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data avses exakta, riktiga 
och träffsäkra” (Denscombe, 2000, s.283). Denscombe tar också upp några frågor 
som man kan använda sig av för att kontrollera undersökningens validitet. Den första 
punkten är att göra slutsatserna från undersökningen rättvisa, det vill säga att 
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slutsatserna svarar på de frågeställningar som ställs. Denna punkt uppfylls i 
undersökningen eftersom frågorna besvaras. Den andra frågan är ”Har forskarens jag 
erkänts som en influens i forskningen, men inte som en anledning till snedvriden 
eller ensidig rapportering?”. Jag har insätt att man har påverkat undersökningen 
genom att känna respondenterna och genom att man använde sig av följdfrågor 
under intervjun. Men man har inte påverkat resultatet och objektivitet vid analysen 
av resultat och slutsatsen har varit en självklarhet. Den tredje frågan som Denscombe 
tar upp är ”Har undersökningsenheterna valts ut på rimliga och tydliga redovisande 
grunder när det gäller forskningsyftet?” Denna punkt uppfylls genom att redovisa 
under urval hur och varför undersökningen gjordes. Frjärde frågan som man kan 
ställa sig själv är ”Har eventuella alternativa förklaringar undersökts?” Utifrån 
resultatet av underökningen försökte  jag hitta och se olika vinklar och förklaringar 
till problemet. Den näst sista frågan som Denscombe (2000) tar upp är ”Har 
resultaten ”triangulerats” med andra källor som ett sätt att säkerställa validiteten?” 
Denna punkt gäller inte denna undersökning eftersom det inte har gjorts någon 
undersökning just med denna infallsvinkel. Sista frågan som författaren tar upp är ”I 
vilken utsträckning överensstämmer resultaten och slutsatserna med existerande 
kunskaper inom området.” Denna punkt stämmer till en viss del eftersom det inte 
finns några tidigare forskningar som styrker hela undersökningen. Man kan bara 
styrka vissa beteende eller tankar från den tidigare forskningens slutsats.  
 
 
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Det finns fyra etiska krav som man ska ta ställning till i en undersökning och dessa är 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att ”De som berörs av studien skall informeras, både 
om studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt 
att avbryta sin medverkan.” (Stukát, 2005, s.131). Detta krav innebär också att man 
måste informera att all information ska användas i forskningssyfte. Det är viktigt att 
informera syftet med undersökningen och hur resultatet ska redovisas samt att deras 
deltagande är anonymt. De personer som ska intervjuas kommer att informeras vad 
syftet är och vilka frågor som kommer att ställas under intervjun. Detta görs innan 
intervjun sker för att respondenten ska kunna förbereda sig. En annan viktig del är 
att respondenterna informerades om att deras deltagande är anonyma och är 
frivilliga samt upprepar informationen om undersökningen på plats innan intervjun 
sker.  
 
Samtyckeskravet innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan.” (Stukát, 2005, s.131). I vissa fall behövs ett samtycke 
från förälder eller vårdnadshavare, men detta gäller inte för min undersökning 
eftersom jag intervjuar lärare. Stukát menar också att de personer som medverkar i 
undersökningen ska ha rätt att bestämma själva på vilka villkor de ska delta och de 
ska kunna avbryta sin medverkan utan större problem. Detta krav var ett naturligt 
och självklar för min undersökning, eftersom respondenterna blev frågade innan och 
de fick gott om tid för att tänka på och ta ställning om de ville medverka i 
undersökningen. Respondenterna informerades vid första mötet om vad som gällde 
för intervjun och syftet med undersökningen.  
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Konfidentialitetskravet innebär att ”Personen som ska undersökas ska vara 
införstådd med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att de privata data som 
kan identifiera informanten inte kommer att redovisas.” (Stukát, 2005, s.132). Innan 
intervjuerna genomfördes informerades respondenterna att deras deltagande skulle 
vara anonyma och därmed inga uppgifter om skolan skulle utelämnas.     
 
Nyttjandekravet innebär att ”Den information som samlats in får endast användas 
för forskningsändamål” (Stukát, 2005, s.132). All information som kom fram från 
intervjuerna och från undersökningen skall bara användas till forskningen. Denna 
information förklarades för respondenterna innan intervjuerna gjordes. 
 
 

4.0 Resultat av Studie 1/Dokumentanalysen 
 
Den fösta delen av undersökningen det vill säga studie 1, var att analysera olika 
formella styrdokument som läroplan, kommunal utbildningsplan och den lokala 
utbildningsplanen från den kommunala skolan och friskolan.   
 
 
4.1 Statlig nivå 
 
Den statliga nivån gäller för båda skolorna och båda styrs av staten, läroplan och 
skollagen. 
 
Gällande konflikt och konflikthantering tar skollagen upp att skolan ska ”aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden” (Lag, 1999, s.886). Detta kan man också se i läroplanen (Lpo 94, s.3) som 
skriver att man ska aktivt motverka olika tendenser till trakasserier och annan 
kränkande behandling och att man ska bemöta dessa olika tendenser med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser. Det vill säga att man ska aktivt motverka 
trakasserier och förtyck av individer eller grupper. 
 
Läroplanen menar att skolan skall stäva efter att varje elev ska ta avstånd från de 
olika trakasserier och hjälpa de elever som utsätts för kränkande behandling. Därmed 
skall läraren kunna öppet diskutera och visa upp olika värderingar, problem och olika 
uppfattningar. Läraren skall också ”uppmärksamma och i samråd med övrig 
skolpersonal vidta nödvändiga återgärder för att förebygga och motverka alla former 
av kränkande behandling” (Lpo 94, s.9)  
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4.2 Kommunal nivå 
 
Denna nivå gäller bara för den kommunala skolan inte friskolan eftersom skolan är 
oberoende av kommunens regler.  
 
I utbildningsplanen för Västerås stad står det att ”I Västerås skolor råder nolltolerans 
mot all form av kränkande behandling.” (Utbildningsplan 2007, s.6). Den tar också 
upp att varje skola ska ha en plan som är lika för alla för att kunna motverka all 
kränkande behandling som uppstår. De menar också att i skolan har alla vuxna ett 
ansvar för att reagera och agera när det uppstår kränkande handlingar. De skriver 
också att ”Alla verksamhetsformer ska bedrivas i en miljö där det råder trygghet och 
arbetsro”(Utbildningsplan 2007, s.12) 

 

4.3 Lokal nivå 
 
Här presenteras de olika dokument som varje skola har, det vill säga den lokala 
arbetsplanen. 
 
 

4.3.1 Kommunala skolan 

 
Den lokala arbetsplanen för den kommunala skolan står det att de har som vision att 
skolan ska vara ”en skola för alla – där vi med glädje skapar trygghet, utveckling och 
framtidstro tillsammans.” (Lokal arbetsplan 2008/2009, s.2). De tar också upp att 
skolans mål är att man ska ha så många elever som möjligt som upplever att skolan är 
trygg och har en lugn arbetsmiljö. 
 
Den lokala arbetsplanen för den kommunala skolan (Lokal arbetsplan 2008/2009, 
s.4) har som mål att minska antal elever som känner sig kränkta, öka förståelsen för 
omvärlden och olika kulturer, att fler elever och föräldrar ska känna till 
likabehandlingsplanen och till sist att ge elever möjligheten att stärka sitt 
självförtroende och sin självbild. För att kunna uppfylla dessa mål har skolan olika 
aktiviteter den fösta aktiviteten är stående punkt på klassråden och 
trygghet/stämningen i korridorerna. En annan aktiviteten är regelbundna 
kompissamtal i alla årskurser och visa RAMP-filmer om mobbning. En annan 
aktivitet är att fler vuxna vistas regelbundet ute bland eleverna under raster samt ska 
skolan upprätta en ”arbetsplan” för livskunksap det vill säga en pärm med 
informatrion och att livskunskap ska ingå som en obligatorisk kusrs i elevens val. 
Skolan ska också öka samarbetet med externa aktörer som t.ex. kyrkan, muslimska 
församlingen, idrpttsföreningar m. fl. En annan aktivitet som skolan jobbar med är 
att skapa en internationell inriktning i elevens val och jobba med globala frågor i 
elevens val m.m samt att redovisa och informera erfarenheterna från den globala 
resan som visa från skolan utförde. (Lokal arbetsplan 2008/2009, s.4):   
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4.3.1 Friskola 

 
I förväntansdokumentet för friskolan står det att ”Alla elever och personal känner 
trygghet och glädje i skolan. Respekt, hänsyn och ansvar ingår som en naturlig del i 
skolvardagen.” (Förväntansdokument, 2009, s.2) De står också i 
förväntansdokumentet att värdegrundsarbetet ska fullständigt uppfylla skolan och 
det ska ingå som en naturlig del i alla ämnen.   
 
I den likabehandlingsplanen står det att ”Alla på skolan tar avstånd från alla typer av 
kränkande behandling exempelvis mobbning, våld och hot. Vi tar också avstånd från 
diskriminering på grund av ras, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning och 
funktionshinder.” (Likabehandlingsplan, 2008/2009, s.1).  
 
För att förebygga konflikter har skolan olika punkter som de arbetar med. Skolan 
arbetar med att ha en trygghetsteam, mentorstid, elevråd och kamratstödjare för att 
kunna förebygga konflikter. Skolan har också enkäter varje läsår samt har ett 
dokumment med trivselregeler. En annan punkt för att förebygga konflikter är att 
personalen utbildar sig och att alla vuxna är tydliga mot eleverna, då det gäller frågor 
som handlar om vänskap, solidaritet och tolerans. Skolan har också nolltolerans vad 
gäller svordomar och andra kränkande ord och skolan ska också jobba med 
värdegrunden samt att föräldrarna ska få möjligheten att delta och påverka det vill 
säga föräldraråd. (Likabehandlingsplan, 2008/2009, s.3): 
 
 
 

5.0 Resultat från Studie 2/Intervjuerna  
 
 
Den andra delen av undersökningen var att göra intervjuer med olika personer som 
arbetar i skolan. Det tre första intervjuerna är från en kommunal skola och de andra 
tre är gjorda på en fristående skola i Västerås.  
 
 
5.1 Resultat från intervjuerna av den kommunala skolan  
 
Vad som framkom av svaret på frågan om läraren känner stöd från skolan svarade 
elevstödsamordnaren att hon känner stöd från skolan och att hon känner sig själv 
ganska trygg i att hantera konflikter eftersom hon oftast hamnar i konflikter. Hon 
säger själv att hon sitter i ledningsgruppen där man kan ta upp och diskuterar olika 
frågor. Däremot svarade Lärare 1 på samma fråga att de känner alltid stöd från 
famförallt sina kollegor och att ibland behövs det inte mer hjälp än av kollegorna eller 
arbetslaget. Läraren påpekar också att när det är en större konflikt så skulle läraren 
önska mer hjälp och snabbare återgärder. 
 

”Man känner alltid att man har stöd från sina kollegor när det uppstår en situation. 
Men beroende på storleken på konflikten så är det inte säkert att det går något längre 
än så man kanske kan lösa de i arbetslaget och man behöver inte ta hjälp av 
skolledningen eller elevvårdsteamet de beror på hur stor grejen bli. Är det en större 
grej så måste man kanske ha hjälp från något annat håll, och då kan man kanske ha 
olika åsikter om hur man tycker att den hjälpen sen, vad de är för hjälp man får. Det 
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är inte så att jag känner att någon struntar i de men ibland kan man väll känna 
kanske att det inte händer lika mycket så snabbt som man skulle önska.”  

 
Lärare 2 svarade på frågan om de kännde stöd från skolan svarade läraren att det 
berodde på hur stor konflikten var. Läraren menar också att ibland kan man lösa 
konflikten själv som när det sker en konflikt i klassrummet eller att om det är en 
större konflikt så vänder läraren sig till elevstödsamordnaren. Läraren säger att hon 
tycker att absolut att hon får stöd från skolan och rektorn. Hon säger att det är viktigt 
att man kartlägger problemet med skolledningen eller elevstödsamordnaren. Hon 
menar också att konflikter kan vara på otroligt olika nivåer och att det kan vara lika 
jobbigt vilken nivå det än är.  

 
Det svar som jag fick fram på frågan om hur läraren eller elevstödsamordnare ser på 
skolans arbete med konflikthantering svarade elevstödsamordnaren att man borde ha 
mer fortbildning i ämnet konflikthantering.  
 

”Det är viktigt att det sker på rätt sätt och där skulle jag önska och det har vi pratat 
om att vi skulle behöva ha mer fortbildning i det här med konflikthantering. För det är 
väldigt lätt som vuxen att gå in och lägga egna värderingar i en konflikthantering och 
att man tar parti för den ena eller den andra parten och det får vi absolut inte göra i 
en konflikthantering. Vi försöker förmedla våran kunskap i de här med 
konflikthantering. Men den normala som du säger det är väll de att man först som 
klassföreståndare går då till skolans kurator eller mig eller till någon från 
mobbningsteamet/kamratstödjarna” 

 
Det som framkom av intervjun svarade lärare 1 på hur läraren ser på skolans arbete 
med konflikthantering. Läraren svarade att elevvårdsteamet och skolledningen 
jobbar med konflikter. Hon säger också att det sker många samtal med de berörda 
elever och deras föräldrar. I detta fall gör man en kontrakt som säger att eleven ska 
sköta sig. Detta kontrakt sker mellan elever och skolan. Läraren känner däremot att 
ibland det inte räcker med att bara prata med de inblandade i konflikten och att hon 
önskade sig att det hände lite snabbare, tydligare lösningar. Men hon säger också att 
det är svårt att säga eftersom hon inte vet vad som gäller och vilka steg som 
elevstödsamordnaren eller skolans ska ta för att lösa konflikten. Däremot svarade 
lärare 2 att hon tycker att skolan jobbar bra med konflikthantering. Läraren  tar upp i 
intervjun att skolan har och jobbar med livskunskap som är en återkommande 
moment i alla klasser under en så kallad elevensval. Skolan och arbetslaget har 
tillsammans hjälpt att ta fram en pärm om livskunskap för alla årskurser. Läraren 
anser att det är viktigt speciellt i sjuan eftersom eleverna inte känner varandra från 
början. Genom att använda olika övningar gör att eleverna hittar sin roll i gruppen 
och de lär känna varandra. Hon anser att det är en bra metod för att förebygga 
konflikter men att vissa lärare inte känner sig bekväma i denna roll som vägledare.  
 
Vad som framkom av svaret på frågan om hur skolan förebygger och hanterar skolan 
konflikter svarade elevstödsamordnaren att livskunskap ska finnas under hela 
högstadiet. Det ska finnas som en röd tråd och att livskunskap finns nu på schemat 
samt att detta är i ett förebyggande syfte. Elevstödsamordnaren säger att vid en 
konflikt så ska man kartlägga problemet genom att göra individuella samtal med de 
elever som är inblandade.  Elevstödsamordnaren tycker att eleverna klarar mycket 
själva vid en konflikt men uppstår det en större konflikt ska man ta kontakt med 
föräldrarna för att informera om problemet. På samma fråga svarade lärare 1 att hon 
viste att det fanns ett dokument om konflikthantering. Läraren berättar också att om 
det händer något är fösta steget att prata med klassföreståndaren och sedan ska 
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klassföreståndaren ta kontakt med föräldrarna. Samtidigt ska klassföreståndaren 
prata med eleven som sedan går vidare till elevvårdsteamet och skolledningen. 
Läraren menar också att om problemen är större så krävs det mer återgärder än bara 
samtal med de olika parter och vi vissa fall känner läraren att det behövs vidtas fler 
återgärder, något som ger större effekt. De aktiviteter som görs på skolan i ett 
förebyggande syfte berättar läraren att det är aktuellt att starta med Here for you, att 
lärarna ska vara mer ute i korridorerna och livskunskap som är schemalagt. Vissa 
lärare tycker inte om att jobba med livskunskapsletioner och andra tycker att det är 
viktigt. Läraren anser också att man skulle kunna få mer utbildning i 
konflilkthantering och att man skulle kunna prata mer om de i lärarutbildningen. 
Tillsist svarade lärare 2 att livskunskap ligger på hela skolan och att man har bestämt 
att ett vist antal veckor eller gånger ska man jobba med detta. Skolledningen har 
beslutat att skolan ska prioritera arbetet.  Läraren berättar ock så att de som man 
skulle kunna tänka på är att man ska involvera eleverna mycket mer för att de ser och 
hör så mycket mer än vad vi hör, genom detta kan man stoppa innan det hinner bli en 
konflikt. Läraren tycker också att personligen borde jobba mer med det förebyggande 
syftet samt att få eleverna att hitta verktyg med samtal i hur de ska kunna undvika 
konflikter.         
 
Svaret som framkom på frågan om den intervjuade viste om skolans arbete med 
konflikter är i linje med formella styrdokument från stad och kommun. 
Elevstödsamordnaren svarade att i den lokala arbetsplanen står det under kränkande 
behandling att nolltolerans skall gälla och att man ska  jobba mot all kränkande 
behandling. Elevstödsamordnaren berättar också att skolan ska försöka mminska 
andelen elever som känner sig kränkta osv. Respondenten menar att skolan jobbar 
med olika aktiviteter för att förebygga och otverka konflikter.  
 

”De aktiviteter som vi gör för att förebygga är att man på varje klassråd pratar om 
trygghet och stämning i korridorerna. Att vi genomför kompissamtal den 
samtalsmetod för att lära sig och lösa konflikter. Att vi använder sådana här 
rampfilmer som handlar om mobbing, konkreta fall att man kan ha diskussion 
underlag kring de i klasserna. Det är viktigt att flera vuxna vistas regelbundet ute 
bland eleverna under raster för det är ju då det händer oftast. Att man försöker ringa 
in på skolan vad finns de här otrygga miljöerna någonstans är det i trapphus och 
korridorer där det inte finns några vuxna. Och sen att vi har livskunskap som 
obligatorisk kurs i elevens val och att vi ska öka samarbetet med extärna aktörer det 
kan till exempel vara kyrkan som vi har rakt över gården som samarbetspartner. 
Eller andra föreningar, idrottsföreningar till exempel och att vi ska försöka skapa en 
internationell inriktning i elevens val för att få mer förförståelse, hur de kan vara i 
andra länder. Jag tror att ju mer elev delaktighet och elevdemokrati vi har på skolan 
desto lugnare blir det liksom att de får känna att de är delaktiga i arbetet på skolan 
att de får vara med.” 

 
Lärare 1 svarade på samma fråga angående om den personen viste om skolans arbete 
med konflikter är i linje med formella styrdokument. Läraren svarade att de skulle 
skulle aldrig tänka sig att det inte var så. Läraren berättar också att skolan gör sitt 
bästa för att hålla sig i linje med de formella dokumenten. Men att man inte kunnde 
lova att allt görs däremot så har skolan sina riktlinjer och alla gör sitt bästa för att 
följa de. Det sista svaret på samma fråga svarade lärare 2 att hon tror att sklna följer 
de olika dokumenten och läraren säger att skolan verkligen strävar efter att förlja de. 
Läraren anser att man inte involverar elevrna tillräckligt. ’ 
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Svaret på sista frågan om den intervjuade viste vas som stod i de olika styrdokument 
och konflikthantering som till exempel läroplanen, komunala och lokala arbetsplaner. 
Eleverstödsamordnaren svarade på fråga att de tyckte hon att viste. Däremot svarade 
läraren 1 att man har jobbat mycket med den lokala aebtesplanen i arbteslagen. Men 
att den intervjuade inte kunnde säga på rak arm vad som står i dokumenten. Läraren 
påpekar att den vet vad dokumenten finns och att man vet vart man ska börja leta. 
Tillsist svarade lärare 2 att man inte kan rabbla upp de på rak arm men att den 
intervjuade vet vad de finnas och hur man ska ta reda på dokumenten.  
 
 
5.2 Resultat från friskolan  
 
Svaret som framkom på frågan om hur den intervjuade kände stöd från skolan vid en 
konflikt. Kuratorn svarade ja att de kände stöd från skolan och lärare 1 svarade på 
samma fråga att de känner stöd men att läraren inte har haft så mycket konflikter där 
man har behöft ta hjälp av skolan. Däremot svarade lärare 2 att de kände stöd när det 
gäller elever men när det gällde konflikter inom tjensten så tyckte läraren att man 
inte får tillräcklig med stöd. Läraren berättar också att konflikterna löser man inom 
arbetslaget, förädrarna och menotrn. 
 
Med avseende på frågan om hur den intervjuade ser på skolans arbete med 
konflikthantering svarade kuratorn att det inte var en så stor grej eftersom enlig 
kuratorn hade denne en annan bakgrund och utbildning samt att perosnonen jobbar 
med detta. Kuratorn berättar också att det finns en modell för lärare där de kan se de 
olika steg och hur de ska jobba med konflikter. Lärare 1 svarade på samma fråga att 
skolan jobbar bra ed konflikthantering och att skolan löser konflikterna på en gång så 
fort det uppstår. Däremot svarade lärare 2 att det önskas mer fortbildning inom 
området eftersom man får för lite kunskap och information om konflikthantering. 
Läraren berättar att man lär sig istället med åren att hantera konflikter.  
 
Enligt de svar som jag fick fram på frågan om hur skolan förebyggar och hanterar 
konflikter svarade kuraton att man inte ska vara rädd för konflikter och det hör till 
tånårstiden. Konflikter är också inlärning, utveckling och man testar sig fram. 
Kuratorn berättar också att det kan finnas sunda och osunda konflikter. De sunda 
konflikterna kan vara mellan kompisar och de osunda konflikterna kan utvecklas i 
västa fall till mobbning. Respondenten berättar osckå att i år fyra lligger fokus på att 
eleverna ska lära känna varandra, skapa tyggjet med varandra i skolan och att detta 
är viktigt eftersom de ska vara tillsammans under deras skolgång. Kuratorn menar 
också att man använder mycket av värderinsgövningar detta jobbar mentorn med.  
 
 

”Man pratar också mycket om värderingar och mentorn jobbar med 
värderingsövningar på den tiden som de anser passar bäst. I vissa fall gör några 
mentorer mer än andra och vissa tycker att det är jobbigare än andra. Det är upp till 
var och en att planera och utföra detta med sin mentorklass. Ett annat sätt att 
förebygga och hantera  konflikter är att prata mycket om respekt för varandra, 
skolan och för omgivningen som är en röd tråd genom livet. Det finns också 
kamratstödjare på skolan, man väljer ut de bästa eleverna som har skinn på näsan 
som väljs av lärare. Dessa elever är våra ögon och öron de ser och hör saker om vi 
lärare inte gör. Eleverna ska föröka lösa konflikterna själva om inte detta går ska 
mentorn i första hand lösa konflikten. Om detta inte går att lösa ska mentorn 
kontakta föräldrarna och i extrema fall rektorn.” 
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Lärare 1 svarade på samma fråga om hur skolan förebygger och haterar konflikter är 
att skolan genom olika regler, värderingsövningar, pratar, kommunicerar förebygger 
konflikter. Ett annat sätt är att skolan har ett förväntansdokument som både skolan, 
läraren och eleverna förvändas av varandra samt att prata med klassen direkt när 
konflikten uppstår. Lärare 2 svarade på samma fråga att det finns en mobbningsplan 
och problemlösningsplan i skolan. Elevvåsrdsteamet finns tillhands och att man 
jobbar med värdegrunden på lektionerna. Läraren berättar att det inte finns någon 
speciell tid till värdegrundsfrågor eller för att jobba med andra viktiga delar. Läraren 
tycker att det är bra med värdegrundsövningar och detta anväder läraren på svenska 
lektionerna.  
 
Svaret som framkom på frågan om den intervjuade viste om skolans arbete med 
konflikthantering är i linje med de formella styrdokument från stat och kommun. Här 
svarade kuratorn att de är tvugna och att det är en förutsättning för att kunna sriva 
verksamheten. Kuratorn menar att skolan styrs av skollagen och inte från 
kommunen. Lärare 1 svarade att de tror de och att de kan tänka sig att de gör. Lärare 
2 svarade samma sak som lärare 1. 
 
Enlig svaret som jag fick fram på sista frågan som handlade om de viste vad som stod 
i de olika stydokument om konflikthantering som läroplanen, kommunala och lokala 
arbetsplanen. Här svarade kuratorn att de inte kunnde säga i detaljer vad som står i 
dokumenten men att likabahandlingsplanen, handlingsplanen och 
förväntansdokumentet grundar sig i läropllanen och dessa dokumnet styr kuratorns 
jobb. Däremot svarade lärare 1 att de kan inte de utantill men att de vet vad de finns 
och att läraren går igenom förväntansdokumentet med eleverna. Lärare svarade 
samma som den tidigare och menar att det finns ett dokument där det står om de 
olika stegen som man ska ta vid en konflikt.  
 
 
6.0 Resultatanalys 
 
Under denna rubrik analyseras resultatet från de olika dokumenten och intervjuerna 
som gjordes på de två skolorna i Västerås. 
 
 
6.1 Kommunala skolan  
 
När respondenterna blev tillfrågade om de kände att de fick stöd från skolan vid en 
konflikt svarade samtliga att de känner stöd från skolan och framför allt att de känner 
stöd från sina kollegor. Men allt beror på storleken av konflikten för att om konflikten 
är liten försöker man lösa det själv eller inom arbetslaget 
 
En av respondenterna ansåg att skolan jobbar bra med konflikthantering med 
livskunskap som görs klassvis. Den andra respondenten tycker att skolan jobbar bra 
med konflikthantering men att ibland skulle personen önska att det behövs göra 
något mer men samtidigt så kände respondenten att den inte hade stor insyn i allt 
som görs. En annan respondent tyckte att man borde får mer fortbildning i 
konflikthantering. Detta resonemang kan man se i en tidigare forskning som kom 
fram till att lärare anser att de behöver mer utbildning inom området (Henriksson, 
(2008)  
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Samtliga av respondenterna svarade att de har livskunskap på schemat. De menade 
också att det är olika hur lärare jobbar med detta. Vissa tycker att det är bra och 
andra har en negativ inställning till att jobba med livskunskap. Det är viktigt att 
eleverna från första början har värderingsövningar och lära känna övningar. 
Elevstödsamordnare menar att eleverna i första hand ska försöka lösa konflikter. De 
resterande respondenterna svarade att först försöker klassföreståndaren lösa 
konflikten och om inte det går så tar man kontakt med föräldrarna. Frost och Sköld 
(1995) menar att klassföreståndaren är den som ska informera föräldrarna eftersom 
de känner eleven och föräldrarna bäst. Ett annat steg enligt respondenterna är att ta 
kontakt med elevvårdsteamet om konflikten fortsätter och tillsist med skolledningen. 
Enligt Wahlström (1996) är medlingen ett sätt för att vägleda och hjälpa att lösa 
konflikterna. Detta tar De Klerk (1991) också upp och menar att man ska upptäcka ett 
mönster, en ond cirkel eller en kedjereaktion. Ett annat svar för att förebygga 
konflikter enligt respondenterna var kamratstödjargrupper som ”Here for you”, att 
vuxna är mer ute i korridorerna och visa elever olika verktyg som kan användas för 
hur de ska undvika konflikter.  
 
Angående frågan om respondenterna vet om skolan är i linje med de formella 
styrdokument som finns svarade alla att de tror att skolan följer dem och att de inte 
skulle tänka sig att skolan inte gör det. De svarade också att de tycker att skolan gör 
sitt bästa och att de stävar efter att följa styrdokumenten.  
 
Under den sista frågan om de visste vad som stod i de olika styrdokumenten svarade 
respondenterna att de inte kan säga exakt vad som står i de olika dokumenten men de 
vet var de finns. 
 
 
6.2 Friskola  
 
Respondenterna ansåg att de får stöd från skolan och att de känner att de inte har 
haft så många konflikter men när de uppstår blir de bara extra samtal. De Klerk 
(1991) anser att det är ytterst chefen som måste se till att verksamheten fungerar och 
att ge stöd och hjälpa sin personal som behöver hjälp. 
 
Gällande frågan om hur de ser på skolans arbete så svarade en av respondenterna att 
de inte var några problem. En av respondenterna svarade att skolan arbetar bra med 
konflikthantering och att skolan löser konflikterna snabbt när de uppstår. Den andra 
respondenten anser att man borde få mer fortbildning inom området.  
 
När respondenterna svarade på frågan om hur skolan förebygger och hanterar 
konflikter svarade de att skolan jobbar mycket med värderingsövningar. Detta jobbar 
mentorn med. En annan svarade också att vissa är villiga att jobba med 
värderingsövningar medan andra inte är det. Detta kan man också se i tidigare 
forskning där de kom fram till att de flesta lärare uppfattade konflikterna som 
positiva samt att vissa tyckte att det var jobbigt. (Holm & Larsson, 2008). 
Respondenterna tog också upp att det finns kamratstödjare, förväntansdokument, 
elevvårdsteamet, extra samtal osv. Men i första hand ska mentorn ta hand om 
konflikten sedan tar den hjälp av arbetslaget för att gå vidare till kurator om det är ett 
allvarligt fall. Tillsist i extrema fall till rektorn. Frost och Sköld (1995) menar att det 
förväntas att klassföreståndaren ska ta hand om konflikten helt ensam men att det 
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finns ett stort behov från lärare att dela på ansvaret och prata med någon om 
problemen.  
 
Två respondenter svarade på frågan om skolans arbete är i linje med formella 
dokumenten att det tror jag och en svarade att de var tvungna att göra det och att det 
är en förutsättning för att driva en verksamhet.  
 
Ingen kunde säga på rak arm vad som stod i de olika styrdokumenten men de visste 
var de fanns.  
 

 

7 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet samt om syftet har uppnåtts.    
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Efter sökandet av ämnet till undersökningen var det dags att fundera vilken metod 
som skulle passa till just denna undersökning. Jag ansåg att den kvalitativa metoden 
skulle passa bäst till studien eftersom jag inte skulle generalisera eller hitta ett 
mönster. Utan att syftet med undersökningen var att se och för att kunna förstå hur 
två enskilda skolor jobbar med konflikter och vad lärarna anser om  skolans arbete 
med konfdlikthantering just iden skolan. Stukát (2005) menar att man ska tolka och 
förstå resultatet som framkommer istället för att generalisera. Eftersom syftet var att 
få en djupare förståelse för lärares tankar, erfarenheter och kunskap om 
konflikthantering valde jag att använda mig av intervjuer. För intervjuerna valdes 
semistrukturerade frågor för att få mer djupgående svar och detta gör att man kan få 
följdfrågor som gör att man kan få reda på mer detaljerad information. Innan urvalet 
gjordes kontaktades rektorerna i respektive skola för att informeras om 
undersökningen och för att få ett godkännande. Urvalet för denna undersökning var 
både slumpmässigt och medvetet. Två av intervjuerna var slumpmässigt utvalda 
genom att välja de lärare som var just då tillgängliga och en av respondenterna var en 
rekommenderad person från rektorn. Eftersom det var brist på tid fick jag snabbt 
välja ut de respondenterna. De resterande tre personer som valdes ut medvetet till 
undersökningen var tre nyckelpersoner som var intressanta för undersökningen. Att 
vissa respondenter blev utvalda och vissa blev slumpmässigt utvalda var bra eftersom 
man fick en mer bredare syn på konflikthantering. Om man hade valt alla medvetet 
skulle resultatet kanske inte ha varit detsamma.     
 
Undersökningen gick till en viss del som planerat. Intervjuerna på första skolan 
gjordes snabbt och respondenterna var villiga att delta samt att de accepterade 
bandinspelningen under intervjun. Bandspelaren var ett hjälpmedel som jag ansåg 
var en bra metod för att lättare kunna sammanfatta intervjuerna och att intervjuaren 
kunde fokusera på respondenten. Nackdelen med bandinspelning är att det tar tid att 
transkribera därför valdes det att sammanfatta intervjuerna och ta ut utsagor som var 
viktiga och som svarade på frågan. Detta gjordes eftersom det är en kvalitativ 
undersökning och därmed så är dessa utsagor det viktigaste för underökningen. Detta 
gör också att undersökningen som jag förklarade tidigatre så har undersökningen en 
låg reliabilitet på grund av att man undersöker hur lärare tycker och tänker just vid 
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detta fall. I den andra skolan var det svårare  i början att få intervjuerna gjorda, men 
respondenterna var villiga att delta, när det blev frågade om de ville bli intervjuade. 
Det som skiljde dem mot de andra respondenterna var att de inte ville bli bandade 
under intervjun. Detta försvårade arbetet eftersom jag var tvungen att skriva ner 
olika stödpunkter som respondenten sade samtidigt som jag lyssnade aktivt för att 
sedan kunna ställa följdfrågor. Kvalitén på intervjun blev inte densamma som de 
resterande intervjuerna på grund av att man utifrån antekningarna fick skriva en 
sammanfattande text. Till skillnad med de bandade intervjerna där jag fick tillfället 
att lyssna på bandet så många gånger som det behövdes. I de fallen som intervjun 
inte bandades blev sammanfattningen kortare samtidigt som jag inte fick riktiga och 
exacta utsagor från svaren.   
 
För att komplementtera och förstärka undersökningen valdes att göra en 
dokumentanalys där syftet är att se hur idealet ser ut jämfört med verkligheten. 
Denna del av undersökningen behandlades näst intill utan problem. Alla dokument 
från den kommunala skolan var klara och tydliga samt att det var ett dokument till 
varje del som stat, kommun och den lokala. Det var enkelt att hitta och man kunde 
genast se och jämföra de olika delar som behandlade konflikthantering. Däremot från 
friskolan var det lite svårare att få tag i ett specifikt dokument som behandlade just 
konflikthantering. Det fanns många bra dokument om konflikthantering och olika 
modeller samt likabehandlingsplan men det var svårt att hitta den exakta 
informationen. Denna komparativa studie var ett bra komplement till den tidigare 
studien och man fick en klar, enkel och en direkt uppfattning om de olika 
dokumenten.  
 
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Slutsatsen av denna undersökning är att styrdokumenten visar en ideal bild av hur 
konflikter ska hanteras i skolan. Läroplanen visar i stora drag vad som ska gälla och 
det blir en tolkningsfråga för skolan, lärarna och för kommunen. I våra lagar står det 
att skolan ska ”aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
mobbning och rasistiska beteenden” (Lag, 1999:886). Sedan utformar läroplanen 
sina punkter utifrån lagen och skriver att skolan ska aktivt motverka olika tendenser 
till trakasserier och annan kränkande behandling. Läroplanen tar också upp detta och 
menar att man ska aktivt motverka olika tendenser till trakasserier och annan 
kränkande behandling. (Lärarens handbok, 2006). Därefter måste kommunen tolka 
läroplanen för att kunna ge ett dokument till skolorna om vad som gäller för 
kommunen. I utbildningsplanen (Utbildningsplan 2007) står det att i Västerås skolor 
ska det råda nolltolerans mot all kränkande behandling. Vidare ska skolan tolka detta 
för att forma sin egen arbetsplan. Allt detta gör det svårt speciellt för skolan som ska 
titta på alla tidigare dokumenten. Det blir svårt för skolorna att veta vad som krävs 
för att förebygga och hantera konflikter samtidigt som det ger möjlighet för skolan att 
prioritera och se vad som behövs på den skolan.  
 
Det sker ett stort glapp mellan de olika dokumenten som är ett ideal för hur skolorna 
ska vara i jämförelse med verkligheten. Syftet med undersökningen var att se om 
idealet överensstämmer med verkligheten. Undersökningen visar på att skolorna har 
svårt att tolka de olika dokumenten men att man kan se hur de har försökt att ha 
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klara och tydliga mål som skolan ska följa. Jag anser att läroplanen och den 
kommunala utbildningsplanen borde vara mer klar och specifik för att det inte ska 
finnas svårigheter när man som skola eller lärare vill ta hjälp av dessa dokument.  
 
Det andra syftet var att se om det fanns någon skillnad mellan den kommunala 
skolan och friskolan. Jag anser att när man ser i den lokala dokumentationen ser 
skolorna lika ut. De har fångat bra punkter från styrdokumenten och visat tydliga och 
enkla punkter för att förebygga och hantera konflikter. Dessa dokument gör att vem 
som helst kan gå in och titta och förstå vad de vill säga. Det som skiljer skolorna åt är 
att friskolan inte har kommunal dokumentation att gå efter eftersom det är en 
friskola det vill säga skolan är inte styrd av kommunen.    
 
Sammanfattningsvis visar intervjuerna att lärarna anser att skolan jobbade bra med 
konflikthantering. Men att i vissa fall skulle de önska mer och snabbare återgärder 
samt mer fortbildning till lärarna. Detta tar Henriksson (2008) också upp i sin 
uppsats att lärare tycker att de behöver mer fortbildning och att de önskar och 
behöver mer tid för jobba med konflikter. Jag anser att detta är något som skolan bör 
tänka på att lärare önskar mer utbildning i området konflikthantering. Jag tror det är 
för att lärare får vara med om detta varje dag. Det är en del av vardagen och därför 
borde det finnas mer kunskap om hur man ska hantera konflikterna och vad man ska 
göra vid en specifik situation. Att hantera konflikter upplevs av lärare som 
utvecklande med tiden men att det tar tid. Detta kan man också se i uppsatsen 
skriven av Holm och Larsson (2008) som tar upp att lärare upplever konflikterna 
lärorika och utvecklande men tidskrävande och att konflikter är en stor del av 
vardagen.  
 
Skolan har ett dokument, det vill säga en metod där det står hur personalen på skolan 
ska jobba med en konflikt och hur de ska göra för att förebygga konflikter. Detta 
dokument är viktigt att varje skola har för att konflikterna ska kunna förebyggas. 
Frost och Sköld (1995) tar upp att det är viktigt att skolan tar ansvar genom att ha 
riktlinjer för hur man ska hantera konflikter och hur man ska skydda eleverna. I 
friskolan fick jag se en mer klarare bild hur man ska hantera konflikterna och vad 
som görs på skolan för att förebygga. Skolan involverar alla som är på skolan som 
lärare, elever, föräldrar osv. Detta tycker jag gör att skolan ger och utstrålar en mer 
organiserad och engagerad verksamhet just i detta område. I den kommunala skolan 
däremot så känns deras lokala dokument lite mer borta från verkligheten. Skolan 
kanske behöver jobba vidare med att försöka förebygga konflikter. Här ser man en 
skillnad i att friskolan har kommit längre i det förebyggande syftet än den 
kommunala skolan. 
 
På båda skolorna fick jag känslan av att skolan stödjer och hjälper läraren på skolan. 
Resultatet visade också på att lärarna känner att skolan finns där om något skulle 
hända och om de behöver hjälp. Detta gäller för båda skolorna, det finns ingen 
skillnad på vad lärare tycker om sin skola. Alla var positiva och tyckte att skolan gör 
ett bra jobb i den mån den kan. Frost och Sköld (1995) menar att skolan har ett stort 
och tungt ansvar för eleverna. 
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Bilaga  
 
Frågor till intervjun: 
 

1. Vid en konflikt känner du att du får stöd från skolan? 
2. Hur ser du som lärare/elevstödsamordnare på skolans arbete med 

konflikthantering? 
3. Hur förebygger och hanterar skolan konflikter? 
4. Vet du om skolans arbete med konflikthantering är i linje med formella 

styrdokument från stat och kommun? 
5. Vet du vad det står i de olika styrdokument om konflikthantering som t.ex. i 

läroplanen, kommunala och lokala arbetsplaner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


