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I studien ingick sex stycken respondenter, studien är en kvalitativ studie, där 

ostrukturerade intervjuer utifrån ett Case har genomförts. Studien berör vad tidigare 

forskning tagit upp kring konflikthantering, Wahlström (2005) skriver att konflikter hör 

till livet förutsatt att vi lever i en social gemenskap, konflikter är en central del i sociala 

sammanhang, konflikter är också en rörlig process mellan människor, det uppstår alltid 

konflikter mellan människor då alla individer har olika viljor, mål och idéer. 

 

Resultatet visar att de strategier som är vanligast i denna studie är enskilda samtal, 

klassdiskussioner eller gruppsamtal. Resultatet visar att respondenterna väljer att ta tag i 

konflikten direkt och att låta den inplanerade lektionen vänta och att erfarenheten många 

gånger styr valet av strategi. I resultatdiskussionen har resultatet och litteraturen 

diskuterats och problematiserats utifrån syftet och frågeställningarna. 

 

De implikationer som konflikthantering innebär för undervisningen tror vi är att 

arbetsmiljön i klassrummet kan påverkas negativt om konflikter inte hanteras på ett 

tillfredställande sätt. Eleverna kan må dåligt på olika sätt och ibland kanske det inte 

alltid märks på dem, utan att det kan visa sig genom andra saker som att eleverna får 

svårigheter i att koncentrera sig eller att de helt enkelt är nedstämda och ledsna. Därför 

anser vi att det gäller för lärare att försöka förhindra konflikter, och att lärare arbetar 

med ett förebyggande arbete där eleverna får lära sig att ta hänsyn till sina kamrater och 

medmänniskor.  
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In this study were six respondents included, the study is a qualitative study, where 

unstructured interviews on the basis of a Case has been implemented. The study handles 

what previous research has handled about how to handle conflicts. Wahlström (2005) 

writes that conflicts is a part of life, required that we live in a social community. 

Conflicts are an essential part of social contexts, conflicts are also a movable process 

between people and there are always conflicts between people when all individuals have 

different wills, goals and ideas. 

 

The result shows that the strategies that are most common in this study is individual 

deliberations, class discussions or group deliberations. The result shows that the 

respondents choose to handle the conflict directly and to let the planned lesson wait and 

that the experience often governs the choice of strategy. In the discussion of the result 

we handle the result and the literature which has been problematized on the basis of the 

aim and the issues. 

 

We believe that the implications that conflict handling means for the education in the 

work environment and in the class room can be influenced negatively if conflicts not is 

handled in satisfying ways. The students can feel bad in various ways and sometimes 

perhaps it is not always to be seen, but you can sense that through other things, that the 

students get difficulties in concentrating or that they are mellow or sad. Therefore, we 

consider that it applies for teachers to try to prevent conflicts, and that teachers work in 

preventive ways where the students get to learn how to take consideration to their 

friends and fellow creatures. 
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”En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror att de har fått den största biten.” 

(Winston Churchill i Maltén 1998 sidan 174.) 

 

1. Bakgrund/Inledning 
 

 

 

Att fokusområdet konflikthantering valts beror på att vi under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har sett ett stort antal konflikter som uppstått har tagit mycket tid i 

förhållande till det inplanerade skolarbetet. Genom erfarenheter har vi sett att konflikter 

kan skapa negativa förhållanden mellan elever om läraren inte hjälper eleverna att reda 

ut konflikten. Vi tror det är bra om läraren uppmärksammar konflikterna och diskuterar 

konflikterna som dykt upp tillsammans med eleverna. Vi anser att det är viktigt att göra 

det för att göra eleverna uppmärksamma på hur en konflikt kan lösas och att eleverna 

även ska kunna lösa konflikter på egen hand utan läraren. Enligt Jordan (2007) är det 

inte säkert läraren kan hjälpa till att lösa en konflikt där alla inblandade blir 

tillfredsställda, även om läraren har kunskaper och färdigheter inom konfliktområdet.  

 

Konflikthanteringsfärdigheter kan ha stor betydelse för hur läraren löser konflikten detta 

enligt Jordan (2007). Jordan betonar även vikten av att lärare bör arbeta på ett 

målmedvetet sätt kring konflikthantering. Läraren bör enligt Jordan bygga upp ett 

klimat där samarbetet mellan elever fungerar på ett bra sätt så att konflikterna inte får 

chans att skapa en negativ atmosfär i klassrummet. Vi tycker lärare ska vara medvetna i 

sitt sätt och sina val att agera vid konfliktsituationer, detta för att vara goda förebilder 

mot sina elever, genom sitt beteende och sitt handlande visa vad som är rätt och fel. För 

att skapa goda relationer till sina elever och mellan elever anser vi att läraren även 

måste reflektera kring sina val av strategier och varför de agerade på det ena eller andra 

sättet för att kunna lösa konflikter. Orlenius (2001) anser att värdegrundsarbete i skolan 

handlar lärarens yrkesetik. Orlenius menar att värdegrundsarbetet och lärarens yrkesetik 

handlar om att läraren i sitt arbete sätter eleverna och deras lärande i centrum. 

Författaren lyfter fram att vid en konflikt är det inte säkert att konflikten går att lösa, 

men den kan hanteras på ett sätt så att de inblandade känner sig respekterade och 

delaktiga. 
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1.1. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
 

 

I Lpo-94 står det att skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors 

egenvärde. Vidare står det i Lpo-94 att skolan ska sträva efter att varje elev tar avstånd 

från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att 

hjälpa andra människor. Vi anser att eleverna ska lära sig att visa respekt för sina 

kamrater och medmänniskor, för att de skall lära sig detta måste dialoger föras där både 

läraren och eleverna är delaktiga och kommer med sina perspektiv och tankar för att 

vidareutvecklas. Vid dessa samtal där eleverna bör vara delaktiga anser vi att läraren 

måste var en god förebild för sina elever. I Lpo-94 står det att läraren ska klargöra och 

med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och konsekvenser det kan ha 

för det personliga handlandet och andra om man inte följer samhällets värderingar. 

Enligt Lpo-94 skall läraren prata med eleverna om människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män, samt solidaritet med svaga och utsatta. Vi menar att läraren har ett ansvar 

gentemot eleverna, det är att göra dem medvetna om vad deras personliga handlande 

kan få för konsekvenser för sig själva och samhället. 

 

 

1.2. Definition  
 

De begrepp vi använder i studien och som vi valt att definiera är konflikt, 

konflikthantering och strategier. Vi har valt att definiera orden då det kan förekomma 

olika tolkningar på ett och samma ord.  

 

1.2.1. Konflikt 
Det finns olika tolkningar av vad en konflikt är, vilket till exempel kan bero på vilken 

kultur man tillhör. Det svenska ordet konflikt kommer ifrån latinets conflictus och det 

översätts till sammanstötning enligt Lind (2001). Vi har i vår studie använt oss av 

Malténs (1998) och Öhmans (1996) definition på ordet konflikt, detta eftersom vi anser 

att det överensstämmer med vår syn på begreppet och dess betydelse. ”en konflikt 

uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, 

intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (Malten, 1998 

s 145). Enligt Öhman (1996) är en konflikt ”När två eller fler inte tycker lika om något 

som är viktigt för dem uppstår meningsskiljaktigheter” (s 12) 
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1.2.2. Konflikthantering 

Vi väljer att använda begreppet konflikthantering för att vi anser att vissa konflikter inte 

går att lösa. Detta påpekar även Maltén (1998) som menar att en konflikt däremot går att 

acceptera och behandla. Wahlström (2000) menar att när en konflikt uppstår fokuserar 

läraren ofta på vad det var som hände. Det är en viktig del i konflikthantering, men för 

att förstå varför det blev en konflikt måste läraren förstå varför de inblandade 

individerna reagerade som de gjorde. 

1.2.3. Strategier 
I studien kommer begreppet strategi att användas då vi anser att det är ett starkare och 

mer lämpligt ord än ordet metod. Nordstedts uppslagsbok (2005) beskriver ordet strategi 

så här; ”konsten att föra ett krig, konsten att planlägga i stort”. I vår studie avser ordet 

strategi det sätt lärarna använder sig av då de löser en konflikt samt de överväganden de 

gör för att komma till handling. 
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2. Syfte 
 

 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares övervägande om en konfliktsituation utifrån 

ett fiktivt ’case’ i skolan. Studien fokuserar på de strategier som lärare uppger att de 

skulle använda sig av för att hantera konflikten mellan elever i årskurs 1-4. 

 

 

2.1. Frågeställningar  
 

Hur anger lärarna i studien att de vill agera i en konfliktsituation? (se bilaga 1) 

Vad grundar läraren detta val på? 
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3. Litteraturgenomgång 
 

 

 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning som anses vara relevant för studiens syfte 

och frågeställningar. det  

 

 

3.1. Olika konflikter  
 

Enligt Rosenberg (ref. i Lind 2001) uppstår konflikter av att våra grundläggande behov 

inte är tillgodosedda. Wahlström (2005) menar att ”En konflikt kan uppstå när mål, 

intressen, synsätt, värderingar, behov eller personlig stil konkurrerar med varandra”(s 

104). Wahlström lyfter även fram att konflikter hör till livet, förutsatt att vi lever i en 

social gemenskap. Konflikter är en central del i sociala sammanhang, konflikter är 

också en rörlig process mellan människor enligt Uhlinger Shantz (1987). Rosenberg 

(ref. i Lind 2001) lyfter fram att konflikter inte enbart uppstår mellan två människor 

utan konflikter finns inom varje enskild individ. 

 

Lind (2001) delar upp konflikter i olika grupper beroende på vad det är för typ av 

konflikt, till exempel faktakonflikter som är konflikter som grundar sig på fakta, där det 

finns ett rätt svar. Ytterligare några exempel som tas upp är territoriella konflikter, 

principer, fördomar, politiska ståndpunkter, status, religion, tro och förhållanden mellan 

människor eller förändringar som vi inte riktigt har anpassat oss till. Lind åberopar att 

det även finns konflikter som inte behöver grunda sig på bakgrundsfakta, utan det kan 

handla om projiceringar som innebär att vi överför känslor eller syften omedvetet på 

någon annan som vi inte själva behöver fundera på. Författaren menar att personen 

flyttar över sina tankar och sin energi som kan vara i form av ilska till ett annat objekt 

eller person än det som från början orsakat känslan. En annan aspekt av en konflikt som 

författaren nämner är beteendemönster, som enligt författaren innebär att människor är 

olika i det avseendet att en del gillar att umgås och vara bland människor medan andra 

fördrar att vara ensamma. En annan synpunkt som författaren tar upp är att personen 

ifråga alltid har rätt och aldrig gör fel, personen skyller ifrån sig, och menar att det är 

här som fördomar och rasism kan uppstå. Lind (2001) delar upp konflikter i olika 

grupper beroende på vad det är för typ av konflikt.  

 

Maltén (1998) påpekar också att det finns olika kategorier av konflikter. Författaren 

skriver att det kan förekomma konflikter på individnivå, gruppnivå och 

organisationsnivå. På individnivå menar Maltén att det sker inom individen. På 
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organisationsnivå anser Maltén att det handlar om resurser och möjligheter, alltså 

förutsättningarna som är beroende av ett beslut som sedan ska tillämpas i skolans 

verksamhet. När det gäller gruppnivå skriver Maltén att konflikterna sker mellan 

individer. 

 

3.1.1. Konflikter på individnivå 
Konflikter på individnivå är enligt Maltén (1998) då det sker en inre strid hos individen 

och att individen kan ha svårt att till exempel välja mellan två olika val. Maltén menar 

att en lärare kan känna sig kluven när det gäller de förväntningarna som finns hos 

skolledning, föräldrar och elever i förhållande till de krav som lärarfack och 

arbetskamrater ställer.  

 

3.1.2. Konflikter på gruppnivå 
När det gäller konflikter på gruppnivå anser Maltén (1998) att konflikten förorsakas av 

att människor har olika åsikter eller olika viljor. Författaren menar att konflikter på 

gruppnivå handlar om makt, vem ska bestämma. Maltén menar att konflikter på 

gruppnivå även kan handla om dålig verbal kommunikation, otydlighet mellan mål och 

medel, tvetydigt kroppsspråk och språksvårigheter. Maltén lyfter fram att konflikter på 

gruppnivå även kan handla om sakkonflikter och att personerna då är oeniga om vad 

som är ett problem, eller att personerna är oense om vad för spelregler som ska gälla. 

Vidare skriver författaren att konflikter på gruppnivå kan handla om rollkonflikter, då 

personerna inte är överens om vem som ska göra vad. För att hantera konflikter på 

gruppnivå måste man enligt Maltén ta tag i problemet på ett öppet sätt genom att vara 

opartisk och att lyssna på alla inblandade, för att inte konflikten ska resultera i en 

konflikt som blir svårare att lösa då det är många inblandade. 

 

3.1.3. Konflikter på organisationsnivå 
Maltén (1998) anser att konflikter på organisationsnivå beror på samhällets och 

organisationers idéer och mål som inte uppfattas stämma med verkligheten. När det 

gäller i skolan så har den länge varit hårt reglerad från centrala och regionala håll enligt 

författaren. Skolledningen har enligt Maltén en huvuduppgift att se till att 

bestämmelserna följs. Maltén (1998) skriver att konflikter på organisationsnivå kan 

skapa hinder då läroplansskrivarnas visioner och syften strider mot hur lärares faktiska 

förmåga till konstruktiv måldebatt och målformulering ser ut. Samhällskraven och 

verkligheten krockar och detta kan resultera i att lärare kan känna sig utbrända. 

Fortsättningsvis skriver Maltén att det kan beror på att läraren ska sätta individuella 

betyg samtidigt som läraren ska fostra till demokratiskt samarbete. Läraren ska enligt 

författaren ansvara för kursplanens genomförande och samtidigt som läraren ska 

tillmötesgå elevernas önskemål och önskningar om hur undervisningen ska se ut.
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3.2. Mål och värderingar kan bidra till att det uppstår 

en konflikt 
 

Lind (2001) framhåller att det finns många orsaker till konflikter. Människor har olika 

mål, intressen och värderingar. Om en person hindrar någon från att nå sitt mål kan en 

konflikt uppstå. Den största orsaken till att konflikter uppstår är förmodligen att 

människor missförstår varandra, enligt Lind (2001). Även Wahlström (2000) framhåller 

att missförstånd är den största orsaken till konflikter. Uhlinger Shantz (1987) lyfter fram 

att om våra tänkta mål blir hindrade av en händelse eller en person kan det uppstå en 

konflikt, antingen inom individen eller mellan individer. 

 

 

3.3. Konflikter i skolan 
 

Wahlström (1996) skriver att många av de konflikter som uppstår i skolan är 

bagatellartade, och tar onödig kraft och tid från lärare och elever. Författaren synliggör 

att det kan vara små konflikter som ”Det där är min penna!” ”Du blev visst bränd!” ”Du 

gick före mig!” ”Jag var här först!”(s 13) Författaren påpekar att man kan se en skillnad 

mellan hur flickor och pojkar löser sina konflikter. Flickor och pojkar har olika 

strategier och de flesta flickor löser sina konflikter privat och indirekt ofta med sin 

närmaste vän. Flickor pratar mycket om varandra och sällan med varandra då rak 

kommunikation inte är vanlig. Vidare skriver författaren att pojkar löser sina konflikter 

genom våld, hotelser, hån och i motsats till flickorna vänder sig pojkar direkt till den 

berörda personen. Wahlström (2005) betonar också att det skiljer mellan hur pojkar och 

flickor löser konflikter. Författaren har tittat på hur pojkar leker och hur flickor leker. 

Flickors lekar går enligt författaren ut på att alla ska vara delaktiga på lika villkor, ha 

relationer och att man anpassar sig efter leken När pojkar leker menar författaren att 

reglerna följs och det gäller att vinna. Om eleverna inte bearbetar sitt sätt att hantera 

konflikter kan pojkars och flickors beteenden följa med upp till vuxen ålder. Författaren 

skriver att man måste se konflikter som ett sätt att lära sig och utvecklas.  

 

Wahlström ger förslag på färdigheter som man kan träna på för att bli bättre på att 

kommunicera. Vi väljer att ha med begreppet kommunicera då vi anser att det är viktigt 

för eleverna att kunna diskutera och kommunicera för att kunna reda ut en konflikt. 

 

 Att inse att alla inte är som man själv. 

 Att ha tillgång till sina egna känslor - och förstå andras. 
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 Att bli medveten om betydelsen av kroppsspråket. 

 Att tala att andra förstår vad man menar. 

 Att lyssna så man förstår vad andra menar. 

 Att kunna följa konflikthanteringsmetoden i fyra steg - att kunna skilja på person 

och problem.   (Wahlström 1996, s 15) 

 

 

3.4. Elevers sätt att agera vid en konflikt 
 

När en konflikt uppstår mellan elever händer det att eleverna vänder sig till en annan 

elev eller lärare och berättar vad som hänt. Det är vanligt att eleven vänder sig till en 

person som de tror är sympatisk och ställer sig på deras sida av konflikten som uppstått. 

Att en person reagerar på detta viset, alltså söker sig till en annan person är en vanlig 

reaktion. Ofta leder inte detta till någon lösning på problemet, eftersom den tredje 

personen ifråga då förväntas lösa konflikten. Ofta blir det då istället bara fler personer 

som dras in i konflikten och konflikten kan på så vis bli större än vad den var från 

början (Lind 2001). 

 

 

3.5. Konflikthantering i skolan 
 

Wahlström (2000) menar att när en konflikt uppstår fokuserar läraren ofta på vad det var 

som hände. Det är en viktig del i konflikthanteringen men för att förstå varför det blev 

en konflikt måste läraren förstå varför de inblandade individerna reagerade som de 

gjorde. Läraren behöver ta reda på vad för känslor de inblandade individerna har som 

ligger till grund för konflikten, för att alla är olika individer och reagerar olika. Att få 

bekräftat att ens känslor är ens egna och att inte alltid alla tycker likadant är viktigt, 

enligt Wahlström (2000). Författaren tar fram att när man klargjort vad man känner kan 

man ta tag i känslorna och verkligheten. Författaren skriver att det är meningslöst och 

kränkande att tillrättavisa andras känslor. Läraren bör enligt författaren aldrig säga att 

en elev inte ska känna på ett visst sätt, även fast det är väl menat, för det läraren gör i 

det läget är att underkänna elevens känslor, enligt Wahlström (2000). Vikten av att ta 

reda på hur de inblandade eleverna känner sig skriver även Lind (2001) om. Författaren 

menar att det är lätt att glömma bort att ta reda på hur eleverna känner sig när en 

konflikt uppstått. Likaså Maltén (1998) menar att om en konflikt ska kunna redas upp 

måste personen göra en ordentlig konfliktanalys. Maltén beskriver att konflikten måste 

synliggöras och personen som vill lösa konflikten måste även ta reda på vad konflikten 

handlar om. En annan aspekt som författaren tar upp är att alla inblandade måste få vara 

delaktiga i att lösa konflikten detta för att stärka varje individs självkänsla. Maltén 



9 

 

påstår att det är viktigt för gruppens vänskap att alla inblandade är överens om de beslut 

som fattas. Författaren menar att det är betydelsefullt att allas åsikter får komma fram 

även från dem som är tystlåtna och att alla får tala till punkt, det är även viktigt att alla 

inblandade lyssnar på varandra. När alla har fått säga sitt påpekar Maltén att det går att 

göra avvägningar och dra slutsatser. Om det blir aktuellt att göra en omröstning kan en 

strategi vara att låta eleverna räcka upp handen och rösta menar Maltén. Om det gäller 

känsliga frågor kan det vara en fördel att dela upp kassen i mindre grupper på 5-7 elever 

i varje grupp. I dessa smågrupper menar författaren att det är bra om grupperna 

antecknar sina känslor och tankar. Smågrupperna kan sedan enligt Maltén redovisa sina 

funderingar i den övriga gruppen. Maltén menar att det kan ta tid att lösa en konflikt på 

detta sätt, men att det är en bra strategi då chanserna ökar att det blir en bra diskussion 

och att man på så vis kan lösa konflikten. Maltén skriver att kroppsspråket är en viktig 

del att ta hänsyn till vid konflikthantering, då människor kommunicerar omedvetet även 

när personen inte säger något. Vidare skriver författaren att vårt kroppsspråk talar om 

mer än vad ord gör. Det som bland annat går att se via kroppsspråket är minspel, 

ögonuttryck och gester. 

 

 

3.6. Strategier vid konflikthantering 
 

Lind (2001) tar upp en strategi som hon kallar skolmedling som går ut på att eleverna 

ska föra en dialog med varandra och att ta hänsyn till varandras känslor kring 

konfliktsituationen. En grundtanke i detta tillvägagångssätt är enligt Lind att om 

individernas känslor och lösningar inte blir bekräftade vill eleverna inte heller förhålla 

sig till lösningar som någon annan föreslår. Maltén (1998) påpekar att strategierna är 

beroende av personernas förhållande till varandra och till konflikten. Författarna tar upp 

följande strategier så som defensiv strategi, makt- och tvångsstrategi, kompromisstrategi 

och konstruktiva samtal. Dessa strategier kommer att beskrivas i följande stycke. 

 

3.6.1. Defensiv 
Om läraren väjer att hantera konflikten genom att använda sig av en defensiv strategi 

anser Maltén (1998) att läraren är feg. Författaren påpekar att läraren döljer konflikten 

eller ignorerar problemet precis som om det inte fanns. Författaren skriver att läraren då 

inte tar upp problemet i en diskussion utan istället kanske säger att nu pratar vi inte mer 

om detta. En annan aspekt som Maltén tar upp är att läraren kan välja att flytta isär 

eleverna de slipper sitta bredvid varandra och inte ha med varandra att göra. Maltén 

synliggör att läran kan välja att utse en syndabock. Om läraren väljer att göra detta 

menar Maltén att läraren anser att endast en elev är orsaken och att problemet är löst och 

man funnit en lösning på konflikten. Författaren lyfter fram att om läraren väljer att 



10 

 

undvika problemet eller utse en syndabock är det endast en strategi för att styra undan 

och undvika att ta tag i konflikten. Författaren hävdar att problemet fortfarande finns 

kvar och eleverna kan ha ångest och skuldkänslor inom sig för att en elev blev utpekad. 

Även Kihlman (ref. i Nordenmark 2002) synliggör att om läraren väljer att undvika 

problemet och hoppas på att konflikten ska lösa sig av sig själv kan läraren anse att 

konflikten inte var viktig. Författaren lyfter även fram att ett annat perspektiv kan vara 

att lämna konflikten för att låta de inblandade lugna ner sig och se på problemet med 

”nya” ögon. Detta kan även ge läraren tid att samla in mer information om konflikten 

som behövs för att kunna hantera situationen på ett bättre och effektivare sätt än om det 

skulle ske direkt och utan eftertanke.  

 

3.6.2. Makt och tvång 
Maltén (1998) påstår att här finns det alltid en vinnare och en förlorare, att en av 

parterna i konflikten då istället kan vänta på rätt tillfälle att ge igen och konflikten är då 

inte löst. Författaren påpekar att makt och tvångs – strategier inte får användas under en 

längre tid, för då kan den underlägsne förtränga sin ilska och sitt hat. Det kan enligt 

Maltén leda till att personen i fråga håller alla ilska inom sig, som vilket i sin tur kan 

leda till att personen agerar med trots och när eleven blir äldre kan det resultera i att 

eleven i tonåren utövar sabotageverksamhet. Även Kihlman (ref. i Nordenmark 2002) är 

skeptisk till denna strategi och menar att om strategin anses vara försvarbar i vissa 

speciella situationer kan den användas. Det kan vara beslut som fattas här och nu som 

blir nödvändiga. Tidspillande och långa diskussioner med mera kan vara skadliga för 

situationen och verksamheten. Vid denna strategi används då alla medel som är 

nödvändiga för att driva igenom sin egen linje. 

 

3.6.3. Kompromiss  
Här skriver Kihlman (ref. i Nordenmark 2002) att det ligger i vår beslutskultur att 

kompromissa eller att diskutera. Författaren anser att denna metod kan användas när det 

är två starka parter som agerar mot varandra. Båda parterna blir då garanterade ett visst 

inflytande utan att behöva ge upp något helt och hållet.  

 

3.6.4. Konstruktiva samtal 
I denna strategi hävdar Kihlman (ref. i Nordenmark 2002) att personen strävar efter att 

alla parter skall vara nöjda. Tillsammans finner läraren och eleverna en linje för att nå 

en lösning där alla känner sig nöjda. Strategin kan vara tidskrävande men leder ofta 

fram till en hållbar och komplett lösning. Författaren anser att eleverna behöver vara 

tränade i att kunna kommunicera och lyssna på varandra då en god kommunikation är 

ett måste. Det kräver även att eleverna kan förstå och tänka sig in i den andra elevens 

situation och känslomässiga bakgrund. För att kunna gå vidare skriver författaren att 
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samtalet måste återkopplas för att se att alla förstått det man samtalat om på ett korrekt 

sätt. Maltén (1998) skriver att problemlösningssamtal är bra att använda sig av. Maltén 

benämner denna strategi för samverkansmodeller där alla som är inblandade är 

delaktiga. Maltén menar att alla tjänar på denna strategi där alla blir vinnare. 

 

Jordan (2007) menar att när en person befinner sig i en konfliktsituation och ska försöka 

prata med den andra personen i konflikten är det ytterst viktigt att personen gör klart för 

sig vad man vill få ut av samtalet. Jordan betonar att om personen vill få ur sig sina 

känslor och sin frustration genom att gapa och skrika på någon, så är inte konstruktiva 

samtal viktiga för personen då personen på så vis inte bryr sig om vad det får för 

konsekvenser att gapa och skrika. Författaren fortsätter och påpekar att det är en konst 

att föra konstruktiva samtal vid konflikter som leder mot vissa mål som att undvika 

andra konsekvenser av konflikten, det kan vara svårt att föra ett samtal där en person är 

väldigt upprörd. Författaren ger uttryck för att förmågan att föra ett konstruktivt samtal 

vid en konflikt inte är medfödd utan det är något man måste lära sig. En aspekt som 

författaren nämner är att alla individer kan lära sig att hantera konflikter genom att 

härma och att träna på denna förmåga. Jordan framhåller två huvudsakliga mål vid 

konstruktiva samtal. 

 

Maltén (1998) påpekar också att det är viktigt att kommunicera och samtala. Även 

Edling (2002) anser att det är viktigt med samtal vid konflikter. Författaren påpekar att 

en form av samtal är kompissamtal där eleverna får en modell för att lösa konflikter 

med ord istället för med våld eller tystnad. Fortsättningsvis synliggör författaren att 

kompissamtal förebygger mobbning och ger en övning i att sätta ord på sina tankar och 

känslor. Maltén (1998) menar att eleverna genom kompissamtal får övning i att prata 

inför en grupp och de får öva på att använda ett tydligt kroppsspråk, även övning av sin 

empatiska förmåga och att lyssna på sina kompisar enligt författaren. Författaren skriver 

att inga straff delas ut under ett kompissamtal utan här ska bara det positiva betonas att 

ta ansvar för sina handlingar och i att förstå vad sina handlingar orsakat. Vid ett 

kompissamtal är det viktigt enligt Edling (2002) att läraren har ett mål med 

konflikthanteringen. Författaren skriver att ett mål med kompissamtal är att det ska leda 

till att eleverna själva ska kunna mötas i konflikten och reda ut den. Edling (2002) 

hävdar att läraren ska visa respekt för eleverna och att läraren inte får välja sida. Läraren 

ska heller inte enligt författaren värdera elevernas handlingar och läraren ska undvika att 

moralisera. För att se om kompissamtalen är på rätt väg är det enligt Edling även bra om 

läraren frågar hur föräldrarna uppfattar situationen kring den berörda konflikten. 
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3.7. Individers inställning till konflikter 
 

Wahlström (2005) skriver att människors sätt att reagera på en konflikt är beroende av 

vad individen har för erfarenheter av konflikter och vad individen har för känslomässiga 

erfarenheter med sig. En persons uppväxt kan påverka vad personen har för inställning 

till konflikter. Författaren skriver att om en individ kommer från en familj där det är 

tillåtet att slänga igen dörrar, skrika ut sina känslor och påstå sin rätt och sen är det bra 

och man kramas och glömmer konflikten, menar författaren att personens inställning till 

konflikter är att de är tillåtna och inte är farliga. Om individen däremot kommer från en 

familj där det inte är accepterat med konflikter och man undviker att ta tag i konflikten 

för att man oroar sig för vad andra ska tycka, är individen enligt författaren rädd för 

konflikter och ångestladdade känslor när det gäller bråk och olika uppfattningar kring 

saker. Författaren hävdar att de flesta människor förknippar konflikter som negativa.  

 

 

3.8. Inställningar till hur konflikter hanteras mellan 

individer 
 

Wahlström (2005) lyfter fram att vi dagligen kommer i kontakt med konflikter antingen 

i våra liv eller genom massmedia. Våra olika värderingar som finns i våra hem, i skolan 

och på arbetsplatsen ställer vissa olika regler för hur vi ska bete oss i olika situationer. 

Författaren påpekar att när barn är små lär dem sig att en auktoritetsperson hjälper till 

att lösa konflikter. Det kan vara föräldrar, läraren eller rektorn och om ingen 

auktoritetsperson finns vinner i regel den starkaste individen. Förr uppmuntrades inte 

barn och ungdomar till att lösa konflikter på egen hand och detta fick betydelse för hur 

de kom att hantera konflikter senare i livet enligt författaren. Författaren menar att 

attityderna i dag ha ändrats och att målet idag är att barn och ungdomar ska lära sig att 

reda ut konflikter på egen hand, trots detta verkar det som om det ändå är tvärt om i 

samhället idag enligt författaren. Författaren hävdar att människor idag mer än tidigare 

polisanmäler varandra för små saker istället för att försöka lösa konflikterna gemensamt. 

 

3.9. Värdegrunden i skolan 
 

”Skolan ska vara en plats där kunskap inhämtas, där lusten för ett livslångt lärande 

skapas och där grunden för en framtida yrkeskarriär läggs. Men skolan är också något 

annat, inte minst för alla barn och unga.” (Zackari & Modigh 2000, s 14) Författarna 
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skriver vidare att elever skapar sig olika sociala kontakter mellan elever och vuxna på 

skolan, då relationerna sker både i klassrummet, på rasterna i korridorerna och på 

skolgården. Vidare skriver författarna att barnen tillsammans med andra skapar sin 

självbild, sina ideal och sina drömmar. Författarna menar att begreppet värdegrund 

utgör en grund i läroplanerna och ska ligga till grund för verksamheten i förskola och 

skola. Författarna skriver att skolans uppgift är att gestalta och förmedla det som står 

skrivit i läroplanerna. Det som skolan ska förmedla är människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män, samt solidaritet med svaga och utsatta. När det gäller en lärares yrkesetik 

menar Orlenius (2001) att yrkesetiken utgör en del av värdegrundsarbetet i skolan. 

Orlenius synliggör att de värderingar och normer som finns inom en yrkeskår är vad 

yrkesetiken handlar om. Arbetet med värdegrundsarbete är enligt Zackari & Modigh 

(2000) en pedagogisk fråga och värdegrunden kan på så vis stärkas genom en medveten 

pedagogisk verksamhet. Vidare skriver författarna att det ställs stora krav på 

skolledningen kring arbetet med värdegrunden. Författarna menar att skolledningen 

måste skapa förutsättningar för möten och samtal i skolan som organisation och var ska 

tiden läggas till värdegrundsarbetet. 

 

I Lpo-94 står det att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

 

Enligt Lindell och Hartikainen (2001) är formuleringarna i Lpo 94 för abstrakta för att 

fungera i skolans verklighet. Författarna anser att det därför är viktigt att varje skola 

formulerar om och bryter ner det som står i Lpo 94 för att kunna tillämpa det i skolans 

vardag och att detta arbeta hela tiden måste löpa på. Lindell och Hartikainen lyfter fram 

att de flesta människor är överens om att det är viktigt att ha en gemensam värdegrund, 

men att vi ofta tolkar den på olika sätt. Författarna påpekar att varje skola måste komma 

överens om begrepp och en gemensam ram där alla elever, föräldrar, personal och det 

omgivande samhället förstår vad värdegrunden handlar om. Författarna menar också att 

om skolor inte har en gemensam värdegrund kan konsekvenserna bli ett ”egoistiskt 

handlande, utanförskap, okamratligt beteende, kränkningar, våld” (a.a., s 70). 

Författarna menar att om det inte finns en god värdegrund på gruppnivå kommer inte 

det individuella arbetet heller att fungera. Läraren kommer då enligt författarna att få 

lägga mycket energi på frågor som handlar om ordning och på diskussioner om social 

respekt. Författarna menar att värdegrunden måste bli tydlig i vardagen och synas i 

skolans trivsel och ordningsregler, elever och föräldrar måste få vara delaktiga i att 

utforma trivsel och ordningsreglerna. 
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4. Metod 
 

 

 

I detta kapitel redogörs för vilken metod vi valde och varför. Fortsättningsvis kommer 

vi även beskriva hur genomförandet av studien gått till och slutligen redovisas även 

trovärdighet, forskningsetik och vår analys för att få fram ett resultat.  

 

 

4.1. Kvalitativ metod 
 

Stukát (2006) anger att om man använder sig av den kvalitativa metoden är 

huvuduppgiften att tolka och förstå resultatet som fram kommit. Bell (2000) skriver att 

målet med en kvalitativ metod hellre är att få insikt än en statisk analys. Författaren 

skriver vidare att man väljer den metod som passar för att ge den informationen man är 

ute efter. Stukát (2006) påpekar att resultatet inte ska generalisera, förklara eller vara 

förutsägande gentemot respondenterna. Genom att koncentrera sig på en speciell 

händelse eller företeelse vill forskaren försöka få ut kunskap och en djupare förståelse 

för det speciella fenomenet.  

 

 

4.2. Metodval 
 

Utifrån syftet och de frågeställningar som skall besvaras blev valet av metod att 

genomföra en kvalitativ undersökning, eftersom vi vill få en djupare förståelse av 

fenomenet konflikthantering. Syftet är inte att göra en studie där slutsatser kan dras som 

gäller för alla lärare i hela Sverige. För att kunna angripa det valda ämnet har vi valt att 

utforma och presentera ett case och utifrån det använda ett antal grundfrågor vid varje 

intervju. De fördelar vi ser med en kvalitativ metod är att vi vill ta reda på hur 

undersökningsdeltagarna hanterar konflikten som ryms i caset och även vad lärarna 

grundar sina handlingar på. Genom att göra intervjuer anser vi att vi får bättre insikt i 

lärarnas tankar än om vi till exempel gjort en kvantitativ undersökning i form av att 

delat ut enkäter. 
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4.2. Case 

 

I studien kommer respondenterna att få ett case att läsa igenom, efter det kommer 

intervjuaren att ställa frågorna. Caset handlar om några elever som kommer i konflikt 

med varandra under en rast. (Se bilaga 1). 

 

 

4.3. Intervju 
 

Stukát (2005) påstår att en forskningsintervju kräver mer än vanliga intervjuer. Frågorna 

måste kunna motiveras, varför forskarna ställer dem och vad de får ut av just dessa 

frågor. Innan forskarna kan använda sig av frågorna skall de göra testintervjuer för att 

pröva om alla kan förstå frågorna. Ledande, förutsättande och värdeladdade frågor skall 

man undvika enligt Stukát (2005). Författaren anser att forskarna även skall undvika 

frekvensord som; ibland, ofta, regelbundet och brukar. Forskarna skall undvika dessa 

ord för att det kan vara svårt att veta vad respondenterna menar med dessa ord. För att få 

större chans till korrekta svar skriver Bell (2006) att det är bra att spela in sina 

intervjuer. En aspekt att ta hänsyn till när man spelar in sina intervjuer som Bell (2005) 

påpekar är att respondenterna inte alltid godkänner att intervjuaren spelar in intervjun. 

Därför är det viktigt att intervjuaren i förväg frågar om respondenten går med på att 

intervjun spelas in. Slutligen skriver författaren att för att få bra möjligheter till nytt och 

spännande material behöver man kunna ge intervjupersonen ett stort utrymme att få 

möjlighet att uttrycka sig fritt. 

 

4.3.1. Ostrukturerade intervjuer 
Stukát (2005) lyfter fram att intervjuaren vid en ostrukturerad intervju måste vara 

medveten om vilket ämnesområde som skall beröras och ställer frågorna utefter hur 

situationen ser ut. Författaren menar att intervjuaren har en lista med ett antal frågor 

som berör det ämne som ska studeras och frågar det som passar in under samtalets gång. 

Författaren påpekar även att intervjuaren följer upp frågorna på ett sätt som passar 

situationen och respondenten. Stukát tydliggör att intervjuaren kan ställa följdfrågor och 

att samspelet utnyttjas för att få så mycket information som möjligt. En fördel som 

författaren belyser med ostrukturerade intervjuer är att intervjuaren kan få en djupare 

förståelse på frågorna. En nackdel som författaren lyfter är att intervjuaren bör vara van 

vid att göra denna sorts intervjuer för att få fram djupare svar. En annan nackdel som 

Stukát belyser är att ostrukturerade intervjuer kan ta mycket tid då de ska hanteras och 

skrivas ut.  
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Vi har valt att använda oss av en ostrukturerad intervju (Se bilaga 2), för att behandla 

frågorna på ett korrekt sätt och på så vis kunna få svar på det bestämda syftet och 

frågeställningarna. Stukát (2005) skriver att det kan vara svårt att jämföra svaren av 

intervjuerna om man ger personen för stort utrymme. Det är även därför vi använt oss 

av ett antal grundfrågor för att kunna rama in frågeområdet, och få personen i fråga att 

hålla sig inom ramarna. Vi hade dock fortfarande möjlighet att sväva ut genom att vi 

använde oss av ostrukturerade intervjuer. För att undvika skevhet, som Bell (2006) 

beskriver, var det samma person som ställde frågor vid intervjuerna. Då intervjuerna 

spelades in kunde intervjuaren ägna all sin uppmärksamhet åt vad respondenten sa. I 

efterhand transkriberade intervjuaren hela intervjun. (Bell 2006). 

 

 

4.4. Urval 
 

I studien ingick sex lärare från årskurs 1 till 4. Lärarna arbetar på en medelstor skola i 

en kommun i mellansverige. Respondenterna utgörs av två män och fyra kvinnor i ett 

ålderspann mellan 30-65 års ålder. De olika erfarenheterna inom området 

konflikthantering har de fått genom att de haft varierande klasser med olika individer 

och på så vis stött på olika konflikter i skolans vardag. 

 

 

4.5. Genomförande 
 

Respondenterna kontaktades via mail och fick frågan om de var villiga att ställa upp. I 

mailet förklarades det vad intervjuerna skulle användas till, hur de skulle gå till och 

frågan om vilken tid som skulle kunna passa respondenterna. Efter mailkontakten 

bestämdes några olika tider och intervjuerna genomfördes på de tider som var bestämda. 

Alla som blev tillfrågade ställde upp att medverka i studien. Vid intervjuerna var två 

intervjuare närvarande, den ena ställde frågorna och den andra antecknade de svar som 

respondenten gav. Platsen för intervjuerna var respondenternas egna klassrum. 

Intervjuaren satt vid samma bord som respondenten medan den person som antecknade 

satt lite mer i bakgrunden. Respondenten informerades till en början om vad som 

förväntades av dem samt vilka rättigheter de själva hade.(Se stycket om forskningsetik) 

Intervjuaren bad även om tillåtelse för att banda samtalet, eftersom respondenten skall 

ha möjlighet att säga nej till detta om det känns obehagligt. Efter det fick 

respondenterna i lugn och ro läsa igenom caset så många gånger de ville. Intervjun 

påbörjades genom att intervjuaren utgick från grundfrågorna och sedan fångades ord 

och tankar upp. I slutet fick den som antecknade möjligheten att ställa frågor och fånga 
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upp sådant som intervjuaren eventuellt missat. Under en intervju blev respondenten 

avbruten av en elev vilket gjorde att respondenten kom av sig i sitt resonemang. 

 

4.6. Trovärdighet 
 

Vi anser att det kan vara svårt att komma ifrån feltolkningar av svaren i intervjuerna 

eftersom man inte kan erbjuda respondenterna likadana förutsättningar, man kan till 

exempel ställa frågorna på olika sätt, i olika tonläge och i olika ordningsföljd. 

Respondenterna har inte likadana förutsättningar då det kan ha hänt olika saker under 

dagen som kan påverka deras status inför intervjun. Om personen i fråga är trött och det 

har hänt mycket under dagen kan det vara svårt att fokusera. Stukat (2006) nämner att 

dagsformen hos respondenten kan påverka utfallet av svaren på frågorna. Genom att ha 

ett antal grundfrågor kan vi få resultatet mer sanningsenligt. Det är dock inte säkert att 

dessa frågor ställs på exakt samma sätt vilket kan leda till sämre trovärdighet av 

resultatet. Stukat nämner även några orsaker som kan påverka trovärdigheten vid en 

undersökning. Frågorna kan tolkas på fel sätt, det kan komma in någon och störa under 

intervjun och det gäller att forskarna är medvetna om detta vid tolkningen av resultatet. 

Även intervjuaren kan vara trött efter många intervjuer och då kan det påverka 

resultatet. För att minska feltolkning av de svar vi fick ställde intervjuaren följdfrågor 

och svaren spelades både in och antecknades. Stukat (2006) skriver att forskarna måste 

ställa sig frågan om respondenterna svarar utifrån sina egna tankar eller om de svarar 

det som de tror att forskarna vill ha som svar. Bell (2006) skriver att det krävs 

kunskaper och erfarenhet för att kunna utföra en korrekt intervju. Då vi saknar goda 

kunskaper i att intervjua kan detta ha påverkat resultatet. När det gäller 

generaliserbarheten för studien gäller resultatet endast för den undersökta gruppen, 

eftersom man inte kan säga att det är svar som gäller för hela lärarkåren. 

 

 

4.7. Forskningsetik 
 

Vetenskapsrådet lyfter fram att respondenterna ska bli informerade om vad de kommer 

att ha för betydelse i forskningen och vad studien har för syfte. Även Bell (2006) 

påpekar att forskarna har skyldighet att förklara för respondenterna vad studien handlar 

om och varför man vill intervjua dem och vilken typ av frågor som ska ställas och vad 

som skall göras med svaren. Respondenterna i denna studie bestod av sex lärare i var sin 

klass mellan årskurs 1 till 4, de blev informerade om vad studien har för syfte, vad syftet 

med intervjuerna är och vad det är för typ av studie som ska genomföras. 
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Ytterligare en viktig aspekt som Vetenskapsrådet tar upp är att ta hänsyn till att 

respondenterna har rätt att bestämma hur länge de vill medverka och respondenterna har 

rätt att bestämma var intervjun ska genomföras. Detta betyder även att respondenterna 

får avbryta intervjun när de vill utan att det får några följder. Respondenterna i studien 

blev informerade om att de när som helst fick avbryta intervjun. 

 

Vetenskapsrådet (2008) tar upp att respondenterna måste bli informerade om vem 

forskningen kommer att visas för. Vid intervjuerna informerades respondenterna om att 

deras namn och arbetsplats inte skulle redovisas någonstans i studien. Det visar sig i 

studien genom att det inte går att se vem som har svarat vad, det som går att se i 

resultatet är om det är en man eller kvinna som svarat, det visar så då genom olika citat 

för att få ett trovärdigare resultat. 

 

Bell (2006) skriver att begreppen anonymitet och konfidentilalitet inte får användas 

synonymt då de betyder olika saker. Om forskarna kommer överens om att studien skall 

vara konfidentiell ska de bestämma vad det innebär med att svaren hanteras på ett 

konfidentiellt sätt enligt Bell (2006). Då vår studie är konfidentiell kommer vi inte att 

uppge några namn, vi kommer heller inte att redovisa vilken skola vi varit och intervjuat 

på. Bell skriver vidare att om en studie skall vara anonym skall inte ens forskarna veta 

vem som har svarat vad, då studien genomfördes genom en kvalitativmetod i form av 

inspelade intervjuer finns ingen möjlighet att erbjuda anonymitet då vi vet vem som har 

svarat vad. 

 

 

4.8. Analys 
 

Syftet med studien är att undersöka lärares övervägande om en konfliktsituation utifrån 

ett fiktivt case i skolan. Studien fokuserar på de strategier som lärare uppger att de 

skulle använda sig av för att hantera konflikten mellan elever i årskurs 1-4. 

 

Stukát (2005) skriver att det erhållna resultatet måste levandegöras och kommenteras, 

det är forskarens uppgift att berätta vad resultatet pekar mot. För att redovisa resultatet i 

studien har svaren på intervjuerna skrivits ut i olika färger och stilar. Därefter har de 

utskrivna intervjuerna klippts isär och grupperats in i olika grupper för att lättare kunna 

urskilja och hitta mönster som svarar på syftet och frågeställningarna. Utifrån syftet har 

respondenternas svar delats upp efter hur respondenterna väljer att hantera och agera vid 

konflikten. Resultatet har också bearbetats utifrån varför de väljer att agera på ett 

speciellt sätt. Det övriga resultatet som inte gick att placera under de två första frågorna 

organiserades i högar som vi ansåg kunde bli ”underrubriker” eller tillföra djup till 

syftet och frågeställningarna. Under intervjuerna och när den sista intervjun avslutats 
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hade vi redan börjat bearbeta svaren i tanken, då vi redan kunde se att flera lärare valde 

att ta diskussionen direkt eller att de ansåg att deras kunskaper om konflikthantering var 

baserad på egna erfarenheter. 
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5. Resultat  
 

 

 

Under denna rubrik kommer resultatet att redovisas från intervjuerna. För att belägga 

studiens resultat kommer respondenternas svar att visas med kursiv stil och fiktiva 

namn. Vi väljer att dela in resultatet utifrån frågan hur läraren hanterar konflikten och 

vad de grundar sina val på utifrån hur vi ser att deras svar hamnar på individ-, grupp- 

och organisations nivå.  

 

 

5.1. Hur och när hanterar lärarna konflikten? 
 

Resultatet visar att av respondenterna vill ta tag i konflikten direkt och att låta den 

inplanerade lektionen vänta, eller låta eleverna lugna ner sig och hantera konflikten 

nästa dag, eller som Melker sa, jag hade kunnat ta ut dem en och en och prata med dem. 

Eller köra lektionen och låtsas som ingenting och hoppas att det är en 

engångsföreteelse. Men jag känner att jag hade velat ta ut dem, det gänget som lekte 

och kolla läget. Ett annat svar som visar sig i studien är att det inte finns något annat 

alternativ än att prata med de eleverna som varit inblandade i konflikten, och hantera 

den på bästa sätt, Astrid sa nej, inte nog utan det ska man… annars gör jag fel i min 

yrkesroll… tjänstefel. Melker säger om det är något som är planerat, det är ju inget som 

är så planerat att det inte går att tänka om. Tankar som framkommer är att det är svårt 

att säga vilken strategi man ska använda sig av vid just denna konflikt.  

 

5.1.1. Enskilda samtal  
I studien visar det sig även att det kan vara svårt att prata tillsammans med de 

inblandade i konflikten. Det framkommer att läraren istället menar att det kan vara 

bättre att prata enskilt med varje elev då vissa elever inte vågar säga sin version av vad 

som hänt inför de andra eleverna. Vissa elever talar inte om hela sanningen inför sina 

kompisar och ser inte sin roll i konflikten. Ester säger att då kanske de ser sin egen del i 

det hela det är så lätt att skylla på kompisen. Men konfronteras du med pedagogen själv 

så måste du själv fundera på vad gjorde jag i det hela? Vad var det jag egentligen 

gjorde så att det blev så här? Det kan ta lång tid att få varje elev att inse att det inte går 

att skylla ifrån sig utan alla måste ta ansvar för sina handlingar. Resultatet visar att om 

vissa elever har svårt att erkänna sin del då är det bättre att tala enskilt med varje berörd 

elev för att få fram vad som verkligen hänt. 

 



21 

 

5.1.2. Gruppdiskussion med de inblandade eleverna 
En annan strategi som visar sig är att prata i grupp med de elever som var inblandade i 

konflikten. Lärarna väljer då att först prata med de 4 fyra elever som lekte tillsammans 

för att få deras bild av vad som hände de väljer att ta diskussionen utanför klassrummet 

om det finns möjlighet. Lärarna vill även få fram hur dessa 4 elever upplever situationen 

och hur de känner sig, för att få fram det väljer lärarna att låta eleverna berätta sin 

version. När lärarna har pratat med dessa 4 elever väljer läraren att prata med de elever 

som kom och störde i leken och få deras version av konflikten. Efter det pratar läraren 

med alla 8 elever och försöker lösa problemet tillsammans. Det visar sig i studien att 

lärarna vill att varje elev ska få tala färdigt, att eleven inte ska bli avbruten av de andra 

eleverna och att de ska lyssna på allas version av vad som hänt. För att komma fram till 

vad som hänt vid konflikten vrider och vänder läraren på frågorna som ställs, för att få 

eleverna att erkänna sin del i konflikten och inte skylla ifrån sig. För att få de 4 elever 

som störde leken att förstå hur det känns framkom det i studien att en strategi är att 

genom samtal sätta in dem i en situation där dem brukar leka, och ställa frågan hur dem 

skulle känna om det kom några andra elever och störde i deras lek. 

 

5.1.3. Gruppsammansättning 
Studien visar att lärarna väljer att hantera konflikten beroende på vad det är för grupp av 

elever. Selma menar att det är beroende på vad det är för grupp och vad det är för barn 

som är inblandade. En del barn kan man aldrig sätta sig och försöka prata med inför en 

grupp, även om det bara är de 4 utan dem måste man ändå prata med en och en. Hur 

gjorde du nu, hur tänkte du nu? Så det måste man ta hänsyn till också. Studien visar att 

lärarna behöver lära känna sin klass och att lärarna då väljer att agera på ett visst sätt i 

en grupp men på ett annat sätt i en annan grupp för att alla elever och 

gruppsammansättningar är olika. 

 

5.1.4. Klassdiskussion 
Vårt resultat visar att det kan vara bra att ta en klassdiskussion, men att det beror på hur 

allvarlig konflikten bedöms vara och vad det är för elever som finns i klassen. Studien 

visar att det kan vara bra med en klassdiskussion så att resten av klassen också får reda 

på vad som hänt och att klassen gemensamt kommer på en strategi att hantera konflikten 

på. Ett motargument som visas i studien är att inte diskutera i helklass utan att endast ta 

upp diskussionen med dem inblandade, då det kan finnas elever som aldrig är 

involverade i diskussioner och som på så vis alltid får sitta med och lyssna på andras 

konflikter, men det visar sig även att en strategi kan vara att låta alla vara med och 

lyssna för att alla elever förr eller senare kommer att hamna i en konflikt. Som Selma sa. 

Samtidigt så är det ju bra för det är ju situationer som alla kan hamna i förr eller 

senare och då gör det ju inget alla får var med heller. Genom en klassdiskussion där 
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alla får vara delaktiga framkom det i studien att det är bra om alla får vara med för att på 

vis kunna återkoppla till detta tillfälle när det dyker upp liknande konflikter. 

  

Studien visar att om man har elever i sin klass som inte ser sin del i konflikten eller 

förstår att beteendet är felaktigt får läraren visa hur man ska uppföra sig. Läraren 

förklarar vad varje elev gjort och att det inte är acceptabelt. Alfred menar då får jag gå 

in och säga hur det ska vara. Man får tala om att man till exempel om det är någon som 

ber en att sluta så får man ta och sluta. Blir det ingen ändring är en strategi enligt 

studien att läraren får vakta på sina elever under rasterna om läraren tror att det kommer 

uppstå en konflikt igen. Läraren menar att man får vara med ute på rasterna och hålla ett 

extra öga på eleverna och om det behövs gå emellan och avleda. Det visar sig i studien 

att det går att avleda de yngre eleverna innan det uppstår en konflikt, men att det inte är 

lika lätt att avleda de äldre eleverna. Då talar läraren om att det inte är accepterat att 

agera på det här viset, och om eleven fortsätter får läraren be eleven gå in och sätta sig 

eller göra något annat. Alfred sa att det är precis som i domstol du vet, du kan få ett 

domstolsutslag. Håll dig på 25 meters avstånd..  

 

 

5.2. Vad grundar lärarna sina handlingar på? 
 

I det kommande kapitlet kommer det att redogöras för vad lärarna har för tankar kring 

sitt handlande. Vad grundar de sina val av strategier på och varför hanterar de 

konflikten på ett specifikt sätt? 

 

5.2.1. Erfarenheter  
Det som kommer fram i resultatet är att respondenterna grundar sina val av strategier 

genom sin erfarenhet. Selma sa att hon grundar sina val på egna erfarenheter som jag 

tycker fungerat bäst genom åren. Resultatet visar att erfarenheten har betydelse för hur 

respondenterna väljer att hantera konflikten, lärarna väljer den strategi som fungerat 

bäst under deras år som verksamma lärare. Tekla säger att det är sånt som hänt under 

åren, så skulle jag inte gjort när jag börja. Då skulle man nog mer… men så här efteråt 

nu så känner jag att det finns ingen anledning att bli arg på någon och skälla ut någon 

och bli arg utan genom ett samtal få dem att förstå varandras situation skulle nog lugna 

ner dem och prata och få insikt i varandra. Det brukar liksom hjälpa och lugna. 

Respondenterna menar att erfarenheten präglar deras sätt att hantera konflikter och att 

gruppen har betydelse för hur och varför lärarna väljer att göra på ett visst sätt. Melker 

förde fram en tanke att man får lära känna en klass och eleverna och man får pröva sig 

fram, ibland då märker man det där blev inget bra och försöka dra lärdom av det och 

göra på ett annorlunda sätt nästa gång. 
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5.2.2. Trygga elever 
Att lärarna väljer att ta upp och diskutera med de berörda eleverna om konflikten visar 

sig i studien genom att lärarna anser att det inte går att släppa något om man inte har 

pratat om det som hänt. I studien visar det sig att om man inte tar tag i konflikten kan 

det hända att elever går runt och är uppröra och funderar på vad som har hänt. Lärarna 

säger att eleverna inte mår bra av att gå runt med sådana tankar. Melker säger att 

grunden är ju först och främst att alla ska känna sig trygga i skolan och tycka det är kul. 

Jag tror inte det blir så mycket gjort på lektionen om de funderar över det som har hänt. 

Respondenterna lyfter fram att eleverna inte ska behöva gå omkring med aggressioner 

inom sig, eller behöva gå runt och känna sig misslyckad och vara sur och må dåligt. En 

allmän tanke som kom fram var att eleverna måste känna att lärarna finns för alla 

eleverna och om inte konflikten tas upp menar lärarna att de inte visar någon hänsyn till 

elevernas känslor och tankar. 

 

 

5.2.3. Konflikter bra för den sociala utvecklingen 
En annan tanke som kom fram i resultatet är att lärarna väljer att hantera konflikten för 

att elever behöver träna sig i att fundera över hur de ska uppföra sig mot varandra. 

Eleverna får fundera på hur de själva vill bli behandlade och vad som är rätt och fel i 

olika situationer. Melker lyfter fram under intervjun att de kan få tänka till och fundera 

lite över hur de ska vara mot varandra och hur de själva vill bli behandlade. Så det är 

väl social kompetens på hög nivå som de får lära sig. Det framkommer i studien att 

lärarna anser att det är viktigt att arbeta med EQ i det dagliga arbetet som till exempel 

att vi ska behandla alla lika och på ett bra sätt och stå för våra handlingar. Lärarna 

berättar att de vill att eleverna ska lära sig att prata med varandra när det uppstår en 

konflikt, istället för att springa iväg eller börja slåss. Ester säger att Vårt mål när vi löser 

konflikter är att de så småningom ska kunna klara ut det själva. Det visar sig i studien 

att om man arbetat med samarbetsövningar och EQ redan i årskurs 1 och under de första 

veckorna på höstterminen byggs en stark grupp upp och lärarna har igen detta när det 

uppstår konflikter. Tekla säger jag upplever inte att konflikter tar så mycket tid men det 

kan nog vara för att vi jobbat med det mycket redan i 1: an. Det visar sig i studien att 

lärare tar upp konflikten för att alla ska tänka på hur man tar hand om varandra och att 

man ska lyssna på när kompisen pratar. 
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5.3. Konflikthanteringen är beroende av vad det 

finns för resurser 
 

Resultatet visar att strategierna som lärarna väljer är att ta diskussionen kring konflikten 

utanför klassrummet eller i klassrummet. Det visar sig att lärarna väljer ett av 

alternativen beroende av vad de har för tillgång till en resurs till exempel en 

fritidspersonal eller en kollega som kan titta till den övriga klassen. Under tiden som 

lärarna hantera konflikten med de inblandade eleverna får eleverna arbeta med eget 

arbete som de klarar av på egen hand. Lärarna säger att om dem inte hittar en kollega 

som kan titta till klassen väljer lärarna att ta diskussionen kring konflikten i 

klassrummet, fast de övriga eleverna som inte var inblandade får sitta på sina platser 

och arbeta. 

 

5.3.1. Ta hjälp av en kollega  
Studien visar att lärarna väljer att ta hjälp av kollegan som var ute på rasten och såg vad 

som hände. Om kollegan har tid är ett alternativ att låta kollegan vara med vid 

diskussionen för att på så vis få kunna hantera konflikten på bästa sätt. När läraren vet 

vilka som var inblandade säger lärarna att det är bra att meddela sina kollegor om vad 

som hänt och be dem som är ute på rastvakt att hålla extra uppsikt över de berörda 

eleverna. 

 

5.3.2. Ringa föräldrarna 
Resultaten i studien visar att en strategi som lärarna väljer är att ringa föräldrarna vid en 

konflikt som är svår att hantera. Lärarna säger att det är viktigt att föräldrarna får reda 

på vad som har hänt, speciellt om det är saker som upprepar sig ofta i skolan. Lärarna 

väljer att ringa till föräldrarna för att höra om det hänt något hemma som kan ligga till 

grund för konflikten. Lärarna väljer även att ringa hem för att se om föräldrarna kan 

hjälpa till att hantera konflikten. Lärarna säger att det är viktigt att först ha skrivit ner 

vad alla elever har sagt för att kunna förklara för föräldrarna om de ringer läraren. 

Lärarna säger att det inte är lätt att komma ihåg vad alla sa vid diskussionen men har 

man dokumenterat vet man vem som sa vad. Skrivit ner tid och det här hände, då har 

man det och kan se om det blir fortsättning på konflikten, hamnar det här barnet alltid i 

bråk eller en konflikt. För man kommer ju inte ihåg hela samtalet men har du skrivit det 

så. (Ester) Några lärare menar att om de dokumenterat vad som kommit fram under 

diskussionen vid konflikten kan ingen förälder säga att läraren inte tagit tag i konflikten 

från början. 
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5.3.3. Friendsgrupp 
På skolan finns det en Friendsgrupp som arbetar aktivt med att motverka all kränkande 

behandling och förebygga konflikter. Att ta kontakt med Friendsgruppen är en strategi 

som lärarna väljer att ta hjälp av om lärarna känner att konflikten inte går att lösa. Det 

Friendsgruppen kan bidra med är att ge tips och råd på hur konflikter kan hanteras och 

komma med förslag på gruppstärkande lekar och samarbetsövningar i klassen. Ifrån 

årskurs 2 upp till årskurs 6 utses även två elever i varje klass som är Friendsare, vilka 

får delta i möten om hur man motverkar all kränkande behandling och mobbing. 

 

 

5.4. Slutsats 
 

Resultatet visar att alla lärare väljer att hantera konflikten, men beroende av vad det är 

för en klass kan valet av strategi variera. Antingen väljer lärarna att ta konflikten med de 

berörda eleverna utanför klassrummet genom en gruppdiskussion med de inblandade. 

Om läraren inte kan få hjälp av en kollega som bevakar den övriga klassen, väljer 

lärarna att ta diskussionen avskilt i klassrummet. Resultatet visar att lärarna kan välja att 

föra ett konstruktivt samtal med hela klassen för att hantera konflikten. För att få fram 

vad som har hänt, enligt  resultatet, väljer lärarna att fråga varje individ vad som hänt 

för att få fram en bild av konflikten. De resurser som finns att ta hjälp av är avgörande 

för om lärarna väljer att hantera konflikten i eller utanför klassen. Resultatet visar att 

erfarenheterna styr hur lärare väljer att hantera konflikten. Att konflikten behandlas 

beror på att lärarna vill att alla elever ska känna sig trygga i skolan och hur man beter 

sig mot sina kompisar. En konflikt kan vara bra i det avseendet att eleverna får fundera 

på hur man är en bra kompis. Att ta hjälp av kollegan som var ute på rast är ett alternativ 

för att hantera konflikten. Vid en konflikt kan det vara bra att ringa föräldrarna för att 

tala om vad som hänt. Om en konflikt inte går att hantera kan lärarna ta hjälp av 

Friendsgruppen som finns på skolan, som kan komma med råd och tips på hur 

konflikten kan behandlas. 
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6. Diskussion 
 

 

 

I kommande stycken kommer metoden och resultatet att diskuteras utifrån studiens syfte 

och frågeställningar och tidigare forskning som presenterats i studien. 

 

 

6.1. Metoddiskussion  
 

Då vi har använt oss av intervjuer i form av en kvalitativ metod har vi haft möjlighet att 

ställa djupare frågor och även följdfrågor till dessa. Det finns risker med att ha använt 

sig av intervjuer, till exempel att lärarna kan ha gett oss sådana svar som de trodde att vi 

ville ha. De kanske inte svarade riktigt ärligt. Om man istället använt enkäter som 

datamaterial kanske vi hade fått ett annat svar på vissa frågor. Detta är endast 

spekulationer, det vill säga vi har inget belägg för att det skulle vara på detta viset.  

 

En annan viktig företeelse att tänka på, enligt Bell (2005), är att om man har starka 

åsikter om ett ämne bör man vara observant på hur intervjufrågorna formuleras. Vi 

anser att vi inte har starka åsikter om ämnet konflikthantering utan att intervjuaren har 

ställt frågorna med målet att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Vidare menar 

författaren att det är lättare att ställa ledande frågor under en intervju än vid enkäter. En 

och samma fråga som ställs till olika personer men med olika tonfall kan ge upphov till 

annorlunda utslag från respondenternas sida. Det är viktigt att fokus ligger på målet och 

att man är neutral som intervjuare.  

 

Att valet blev en ostrukturerad intervju berodde på att intervjun utgick från ett bestämt 

case. Vi ansåg att det var svårt att endast ha bestämda frågor vi utformade sex 

grundfrågor att utgå från, och sen fick intervjuaren ställa frågor utifrån respondentens 

resonemang kring grundfrågan. Det som kan ha påverkat resultatet är att grundfrågorna 

har ställts i olika följd beroende på vad respondenterna har pratat om, likaså har även 

följdfrågorna varierat efter de olika respondenternas svar. 

 

Under intervjuerna satt vi i respektive respondents klassrum vilket kan ha bidragit till att 

lärarna hade tankarna någon annanstans, till exempel att de hade fokus på tidigare 

händelser och lektioner. En annan aspekt som vi har funderat på är att lärarna kan ha 

haft fokus på saker som de skulle göra efter intervjun då vi satt i deras klassrum. Under 

en av intervjuerna blev vi avbrutna av en elev, respondenten kom av sig i sitt 
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resonemang och det var svårt att återigen fånga upp lärarens tankar. Detta kan ha 

påverkat vad som framkom vid det tillfället. 

 

Bell (2006) menar att forskarna måste föra ett resonemang om hur undersöknings-

grupperna har sett ut för att få ett så bra resultat som möjligt. I vår studie ingick sex 

stycken lärare, fyra kvinnor och två män, anledningen till att könsfördelningen inte var 

jämn beror på att vi ville ha åldersspannet mellan årskurs 1-4 och det fanns inga fler 

manliga lärare i de lägre årskurserna. Vi tror dock inte att det har haft någon större 

betydelse för resultatet då vi inte är ute efter att se skillnaden mellan hur män och 

kvinnor löser konflikter utan hur lärare i allmänhet ställer sig i frågan kring konflikten i 

caset. 

 

6.2. Resultatdiskussion 
 

Studien fokuserar på de strategier som lärare använder sig av för att hantera konflikter 

mellan elever, alltså både hur lärarna hanterar situationen samt varför de gör som de gör 

utifrån ett bestämt case.  

 

Resultatet visar att några lärare väljer att ta och diskutera konflikten med de berörda 

eleverna direkt, antingen i klassrummet eller utanför. I resultatet kommer det även fram 

att en klassdiskussion används för att engagera alla elever för att hjälpa sina vänner att 

hantera konflikten och att några respondenter anser att alla elever förr eller senare 

kommer att hamna i en konflikt, och att det då är bra att alla får vara delaktiga i 

konflikthantering. Det som visade sig var också att några väljer att samtala enskilt med 

de berörda eleverna eftersom några respondenter anser att vissa elever har lättare att då 

erkänna sin del i konflikten än om de övriga eleverna är med. Resultatet visar att lärarna 

eftersträvar att använda sig av konstruktiva diskussioner i de enskilda samtalen med de 

berörda eleverna eller i klassdiskussionen, och detta är något som Jordan (2007), Maltén 

(1998) och Edling (2002) tar upp. Författarna behandlar frågan om att hantera konflikter 

genom ett samtal där läraren för en dialog med de berörda eleverna där alla ska få 

chansen att komma till tals och få föra fram sina känslor. Vidare menar Jordan (2007) 

att läraren måste öva sina elever i att hantera konflikter genom konstruktiva samtal för 

att klara av kommande konflikter.  

 

Det är spännande att se att resultatet visar att konflikten väljs att hanteras genom samtal 

med samtliga berörda elever, enskilda samtal eller genom en klassdiskussion. Det visar 

att det finns många olika sätt och strategier att ta till för att hantera en konflikt. Vi tror 

efter att ha gjort denna studie att det inte går att säga vilken strategi man skall använda 

sig av då det handlar om vad man har för grupp av elever, vilka erfarenheter man själv 

har som lärare och vad det finns för resurser och möjligheter att ta till på skolan. 
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Samtidigt som lärare kan behöva få en modell för vad som är bra att tänka på när de 

skall ta sig an en konflikt. 

 

6.2.1. Konflikter 

Vi kan se att det som tydligt framkom i resultatet är att lärarna väljer att hantera 

konflikten direkt, antingen i klassrummet eller utanför klassrummet eller låta eleverna få 

lugna ner sig och hantera konflikten nästa dag, ingen av respondenterna väljer att helt 

ignorera konflikten. Resultatet visar att lärarna vill att alla elever ska säga sin version av 

vad som hände i form av en diskussion. I pedagogiska magasinet nr 4 (2008) står det att 

konflikter som inte hanteras när de dyker upp, sällan försvinner utav sig självt utan de 

har snarare en tendens att trappas upp och kan på så vis bli större än vad den var från 

början. Fortsättningsvis står det att om konflikten inte hanteras kan det hända att 

konflikten återkommer vid ett annat tillfälle eller kan vara en bakomliggande orsak till 

en ny konflikt. Vi anser att det därför är viktigt att lärare tar tag i konflikter, även om vi 

anser att det bara är bagateller för oss. Konflikten kan ha en stor betydelse och kan på så 

vis påverka eleverna på ett negativt sätt, i form av att de presterar sämre i skolan än vad 

de vanligtvis skulle göra genom att de går och mår dåligt. Wahlström (2005) betonar att 

om inte elever bearbetar sitt sätt att hantera konflikter kan negativa beteenden följa med 

upp i vuxen ålder. Därför anser vi att lärare ska vägleda och uppmuntra sina elever att 

hantera och ta tag i konflikter. 

 

 

6.2.2. Elevernas känslor är viktiga 
Det visar sig även att flera av lärarna vill få fram vad eleverna känner kring det som 

hänt. Flera av lärarna säger att det är viktigt att varje elev som är inblandad får säga sin 

version av vad som hände. Wahlström (2000) påpekar att en viktig del i 

konflikthantering är att läraren måste ta reda på hur eleverna upplever situationen. När 

det gäller autonomiprincipen skriver Orlenius och Bigsten (2006) att det är viktigt att 

läraren visar respekt för varje elevs integritet, genom att visa respekt för elevernas 

känslor. Vi anser att läraren kränker sina elever om inte läraren respekterar elevernas 

känslor vid en konflikt för att läraren då inte ser till elevens bästa. 

 

Edling (2002) anser att det är viktigt med samtal för att kunna hantera konflikten på 

bästa sätt. Elevernas tankar och känslor måste få synas i en diskussion där alla 

inblandade tillsammans får komma på ett sätt att hantera konflikten så att alla känner sig 

nöjda. Det är viktigt att alla individer får tala om sina känslor och vad det kan bero på 

att min kompis är ledsen, vad kan jag ha gjort? Maltén (1998) skriver att eleverna 

behöver öva sig i att sätta ord och tankar på sina känslor, och att lösa konflikter genom 

att samtala och inte att slåss. Därför anser vi att det är betydelsefullt att ha kompissamtal 

med sina elever. Det är en viktig del för elevernas utveckling att kunna förstå hur andra 
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känner sig och se det ur någon annans synvinkel. Det framkommer i Pedagogiska 

magasinet nr 4 (2008) att kompissamtal har sin grund i Piaget kognitiva 

utvecklingspsykologi, där det handlar om att kunna sätta sig in i den andra personens 

känslor och tankar. 

 

 

6.2.3. Erfarenheten styr hur lärarna hanterar konflikter 

Resultatet visade att lärarna ofta grundar sitt val av strategi genom sin erfarenhet. Enligt 

våra tolkningar gäller det att handla fort vid en konflikt och att lärarna inte hinner 

fundera på olika strategier i stunden då varje konflikt är unik, utan att det snarare 

kommer efteråt, när de fått reflektera kring sina val. Detta är något som vi känner att vi 

fått uppleva under den verksamhets förlagda utbildning. När det dykt upp en konflikt 

gäller det att agera snabbt, och det är egentligen efteråt som vi har funderat på om det 

var ett bra eller ett mindre bra sätt att hantera konflikten på. Det som vi ändå känner är 

att vi vid konflikter måste få en överblick över vad som hänt och att vi sedan ut efter det 

får välja sitt sätt att agera. Vi tror att lärare på något vis ändå funderar ut en strategi 

omedvetet eller medvetet som lämpar sig för stunden. Vi anser att det är då som lärare 

använder sina erfarenheter genom att de kanske har stött på liknande situationer tidigare 

och vet hur de handlade då. Sen finns det fler faktorer som lärare måste ta ställning till 

under den korta tid de har. Det är kanske dessa ställningstaganden som gör det svårt för 

en lärare att kunna använda en specifik strategi och gör att de då använder sina 

erfarenheter istället. Med faktorer menar vi gruppens status och hur eleverna reagerar 

vid vissa situationer. Efter ett tag lär lärarna känna sina elever och kan utläsa till viss del 

vad de tänker och hur de kommer att agera. Det vi kan se i resultatet är att 

respondenterna väljer att hantera konflikten utifrån elevernas bästa. Kihlman (ref. i 

Nordenmark 2002) påpekar att konflikter skall hanteras på ett sätt som är 

tillfredställande för alla inblandade. 

 

6.2.4. Förebyggande arbete i klassen 
Det vi har sett genom vår verksamhetsförlagda utbildning är att elever i de lägre 

årskurserna 1-2 kan ha svårt att lösa konflikter genom att själva försöka komma fram till 

varför det blev som det blev. Det är därför viktigt att arbeta mycket med 

konflikthantering, framför allt med det förebyggande arbetet i form av 

samarbetsövningar och gruppstärkande övningar. Vi anser att det är viktigt att ha en 

trygg grupp där alla elever känner att de blir uppmärksammade av sina klasskompisar 

och av sina lärare. Webster – Stratton (2004) skriver att ett led i att skapa ett positivt 

klimat i klassen är att varje relation som läraren skapar måste bygga på en stor grund av 

förtroende från både läraren och eleverna. Orlenius och Bigsten (2006) skriver att 

omsorgsprincipen behandlar vikten av att se elevens behov, läraren måste se sina elever 

som olika individer med olika förutsättningar och bygga upp tilltro och närhet. Vidare 
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menar författarna att den moraliska utvecklingen inte grundar sig på förnuftiga beslut 

utan på uppbyggnad av tillit och omsorg. Vi anser att det är viktigt att bygga upp ett 

förtroende mellan lärare och elever för att eleverna skall känna trygghet och trivas i 

skolan. Det är enligt Orlenius och Bigsten (2006) lärarens uppgift att skydda eleverna 

mot fysisk och psykisk skada. Sedan tror vi att goda band skapar mindre konflikter och 

missförstånd. Som vi tidigare resonerat väljer lärarna hur de ska agera beroende av vad 

det är för en klass och hur klassen ser ut. Några lärare menar att när de har lärt känna 

gruppen är det lättare att agera när det uppstår en konflikt för att man då känner eleverna 

och vet hur de reagerar i vissa situationer. Webster – Stratton (2004) påpekar att det 

första en lärare måste göra med sin klass är att skapa positiva relationer och lära känna 

sina elever. Författaren skriver även att ett bra sätt för lärare att lära känna sina elever 

och visa att man bryr sig om sina elever är genom att visa intresse och engagemang för 

det som intresserar dem.  

 

Något som även visar sig i resultatet som lärarna nämner är att de arbetar mycket med 

förebyggande arbete i form av EQ. Enligt pedagogiska magasinet nr 4 (2008), står EQ 

för emotionell intelligens, som innebär att eleverna får träna på sin sociala kompetens i 

klassen. EQ behandlar frågor kring livskunskap, empati och perspektivtagande och man 

arbetar även med elevernas självtillit och självkännedom. Begreppet EQ kommer från 

USA och utvecklades i början av 1990-talet av bland annat två beteendevetenskapliga 

forskare Peter Salovey och Daniel Goldman. Enligt deras tolkning av EQ kan den 

beskrivas genom ”förmågan att tolka och förstå andra människors 

känslor”(Myndigheten för skolutveckling 2003, s 53). Bodil Wennberg har presenterat 

EQ-modellen i Sverige och den utgår ifrån fem steg och stegen beskrivs av fem 

nyckelord ”självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och konflikthantering”. 

(a.a., s 54) 

 

Arbete med EQ är något som vi själva har varit med om under den verksamhetsförlagda 

utbildningen, och vi anser att det är en bra metod om eleverna förstår att de lär sig något 

och vad de kan använda sina kunskaper till. Vidare tror vi att arbetet med EQ för 

tillfället är en så kallad modefluga, just för att det pratas mycket om denna metod. Det 

gör att fler och fler skolor använder sig av materialet, men vet de egentligen varför de 

skall använda det? Vi tror att det kan vara lätt för lärarna att säga att de arbetar med EQ, 

men arbetar de på ett sätt som resulterar i att eleverna får ut något av det, eller gör 

lärarna det bara för görandet? Är det inte så att lärare arbetar dagligen med 

värdegrundsarbete och inte ska behöva utöva det under en specifik EQ- lektion. Vi tror 

att det är viktigt att väva in det i allt arbete som man gör i de lägre årskurserna, dels för 

att det är viktigt att börja tidigt men även för att möjligheterna finns. Vi anser att i 

dagens samhälle har skolan en stor och viktig roll genom att de skall undervisa eleverna 

till att bli goda medborgare och ta eget ansvar. Thors skriver i Pedagogiska magasinet nr 
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4 (2008) att grunden i läraryrket är att kunna socialisera och att lärarna skall få eleverna 

att fungera i samhället. Vidare skriver författaren att det innebär att läraren skall hitta en 

lösning och kunna ge eleverna hjälp till självhjälp för att senare kunna lösa konflikter 

själva. Det är hjälp till självhjälp som vi anser vara en stor del av EQ arbetet, frågan är 

bara vad man gör med de elever som inte klara de krav som samhället ställer på dem 

och gör att de hamnar utanför ramarna. Det som vi vill ha sagt är att allt arbete med 

eleverna är viktigt och det gäller för läraren att arbeta målinriktat och även göra 

eleverna uppmärksamma på vad som gäller i dagens samhälle. 

 

 

6.3. Avslutning 
 

Vi anser att studien har bidragit till att vi blivit mer medvetna om att konflikter hör till 

skolans vardag, och att det är viktigt att visa hänsyn till sina elever. Vi hävdar också att 

konflikter måste hanteras på ett sådant sätt som gör att de inblandade känner att de har 

fått vara med och påverkat hur konflikten hanteras. Enligt vår mening får inte läraren 

strunta i konflikter utan visa sina elever hur man hanterar konflikter innan de kan spåra 

ur och leda till ett negativt beteende. Det är viktigt att läraren bryter negativa beteenden 

och lär sina elever att hantera konflikter på ett sätt som gör att de klarar av att handskas 

med konflikter på egen hand i framtiden. Vi anser att läraryrket är komplext då 

konflikter hör till vardagen. Som lärare kan du aldrig veta hur dagen ska börja eller 

sluta. Det kan hända mycket under en dag som gör att du som lärare måste agera snabbt 

och resulterar i att du inte hinner tänka efter och bestämma dig för en strategi. Vi tror 

ändå att om lärare arbetar med att förebygga konflikter blir de mer medvetna om hur de 

skall agera när en konflikt uppstår. Vi tror som blivande lärare att vi kommer att komma 

i kontakt med många olika konflikter under våra år som aktiva i yrket, men känner att vi 

själva inte har fått mycket kunskaper om det i vår utbildning. Kan det vara därför våra 

respondenter talar om att de utgår från sina erfarenheter, har de inte heller fått någon 

vidare utbildning i konflikthantering. Är det endast ute på fältet som konflikter ses som 

ett problem? Enligt Hakvoort i Pedagogiska magasinet nr 4 (2008) utförde 

Lärarförbundet en undersökning som berörde konflikthantering och studiero i 

grundskolan respektive gymnasieskolan under 2005. Resultatet av den studien visade att 

78% av de lärare som deltog inte var nöjda med sin utbildning vad gällde 

konflikthantering och i en rapport från Lärarnas riksförbund och lärarförbundet var 56% 

av lärarstudenternas åsikt att de inte hade fått någon utbildning alls i konflikthantering. 

Vi tycker att det är skrämmande att se att det inte har hänt så mycket på de här tre åren 

vad gäller lärarstudenternas utbildning då det tillsynes verkar vara ett viktigt ämne att 

beröra.  
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Utifrån syfte och frågeställningar har vi fått nya infallsvinklar om konflikthantering och 

insett att det är ett komplext område. Förslag på fortsatt forskning som vi anser skulle 

kunna vara intressant; Finns det en gemensam värdegrund i skolan? Hur ser den ut och 

strävar lärarna efter samma mål? Prioriterar skolledningen värdegrundsfrågor och 

konflikthantering vid planering av kompetensutveckling? 
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Bilaga 1 Case 

 

En konflikt uppstår på skolgården 

 

Lektionen är slut och eleverna går ut på rast, Emma, Elin, Rebecka och Carl leker borta vid 

buskarna på skolgården. Plötsligt kommer det fram fyra andra från klassen och börjar störa 

leken på ett lekfullt sätt. Först skrattar Emma, Elin, Rebecka och Carl åt dem för det tycker att 

de ser roliga ut. Men efter ett tag vill de leka vidare och de fyra andra är inte roliga längre. De 

ber dem skrattande att sluta eftersom de inte tycker att det är roligt längre och Emma, Elin, 

Rebecka och Carl vill gärna fortsätta sin lek tillsammans. De andra barnen vill inte alls sluta de 

tycker att det är jätteroligt att störa leken. Emma, Elin, Rebecka och Carl blir arga och skriker åt 

dem att sluta och säger samtidigt fula ord. Då blir de andra också arga och sura och säger fula 

ord tillbaka. Det ringer plötsligt in och rasten är slut. På lektionen efter rasten är det många som 

är nedstämda, arga och ledsna. 

 

Nu skall du börja lektionen du hade planerat att starta med ett nationellt prov i svenska. På 

vägen till klassrummet får du höra av en kollega att det uppstått en konflikt mellan några elever 

i din klass under rasten. Det har dock inte framgått exakt vad som hänt men du ser och hör att 

eleverna är upprörda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Grundfrågor 

 

1. Hur tänker du? 

2. Vad grundar du det på? 

3. Varför gör du det valet? 

4. Skulle du kunna göra på något annat sätt? 

5. Ser du andra möjligheter? 

6. Kan någon annan hjälpa till? 


