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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur verksamma lärare ser på sin egen 
roll vid elevkonflikter, då jag under den verksamhetsförlagda utbildningen upplevt hur 
dessa upptar en stor del av skoldagen. Mitt intresse har även varit att undersöka vilka 
verktyg lärare upplever att elever behöver i konfliktsituationer. Som bakgrund till 
undersökningen har jag studerat tidigare forskning inom området, samt tagit del av 
utarbetade konflikthanteringsmodeller. Jag har gjort en kvalitativ undersökning, där 
kvalitativa intervjuer gjorts med sex verksamma lärare i grundskolans tidigare år. 
Resultaten visar på en relativt samstämmig syn mellan lärarna. Ingen av dem gav 
uttryck för att vara konfliktlösare, utan snarare att vara ett stöd för eleverna i 
konfliktsituationen. Samtliga lärare berörde lyssnandet som en viktig del, där det dels 
handlar om att lyssna till de inblandade eleverna, men även att hjälpa eleverna att 
lyssna på varandra. Slutsatsen som dras är att kommunikationen har en central roll i 
konfliktsituationer. Lärarens roll handlar främst om att genom kommunikativt stöd 
bekräfta eleverna, synliggöra konflikten samt hjälpa eleverna att nå varandra. 
Därigenom skapas även förutsättningar för eleverna att utveckla sin egen 
kommunikationsförmåga, vilket är ett av de verktyg de behöver för att hantera 
konflikter på ett konstruktivt sätt. 
 
Sökord: Grundskola, Pedagoger, Konflikthantering, Konflikthanteringsmodeller,  

Kommunikation 
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1. Inledning 
I denna inledande del presenteras utgångspunkten för arbetet, samt studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter ges en begreppspresentation för att undvika oklarheter och 
missförstånd i det fortsatta läsandet.  
 
Ordet konflikt är för mig ett negativt laddat ord och något som helst bör undvikas. 
Konflikter har alltid varit något som jag försökt hålla mig borta från, snarare än att ta 
tag i och hantera. Som blivande lärare ser jag detta som en nackdel, eftersom jag 
känner stor osäkerhet när det gäller konflikter och hanteringen av dessa. Jag har börjat 
inse hur viktigt det är att jag får mer kunskap inom området, för att vara bättre rustad i 
mitt kommande yrke. Denna insikt har successivt ökat under mina år på 
lärarutbildningen, främst under den verksamhetsförlagda utbildningen. Mina 
erfarenheter därifrån är att stora delar av skoldagen innehåller konflikter av olika slag, 
främst konflikter mellan elever. Dessa konflikter påverkar såväl elever och lärare, som 
undervisning. Några av de lärare som jag mött, har upplevt att konflikter upptar alltför 
mycket av både tid och energi i skolan. I mötet med denna verklighet har jag börjat 
fundera kring vilken lärarens roll egentligen är, när det gäller hanteringen av 
elevkonflikter. Är lärarens uppgift att hantera och lösa konflikterna, eller är det att ge 
eleverna förutsättningar för att själva klara av detta?  
 
Att konflikter är en del av verkligheten i skolan, är något som bland annat forskaren 
Roger Ellmin konstaterat:  

 
Men konfliktorsaker, meningsmotsättningar och samarbetsproblem kommer alltid att 
finnas i skolan. En skola som är en ”konfliktfri zon”, skild från samhället omkring, är 
något utopiskt.1 

 
Ellmin menar att det finns en mångfald i skolan, som få arbetsplatser har. Skolan är, 
enligt honom, ”en mötesplats för barn och vuxna, för människor med olika bakgrund, 
för olika åsikter och värderingar.”2 Liksom varje skola och varje lärare är unik, är 
varje elev unik. De kommer till skolan med olika personligheter och med olika 
uppväxtvillkor. Detta gör att det i skolan, liksom i livet i övrigt, uppstår konflikter av 
olika slag. Ellmin menar att konflikter är viktiga för människans utveckling. Utsätts 
man inte för konflikter är man dåligt förberedd för att hantera den föränderliga och 
komplexa tillvaron som livet innebär.3 
 
När det gäller forskning kring konflikter och konflikthantering är den relativt utbredd, 
så även när det gäller konfliktproblematiken i skolans värld. Ellmin, som nämns ovan, 
har bedrivit forskning kring elevers och lärares konfliktsituationer i skolan. En annan 
forskare är Karin Utas Carlsson. Hon är barnläkare och har gjort sin forskarutbildning 
i pedagogik. Under åren 1993-1996 genomförde hon en fältstudie i sju klasser. Med 
detta som utgångspunkt har hon utarbetat ett undervisningsprogram för 
konflikthantering, där syftet är att eleverna ska lära sig att hantera vardagliga 
konflikter.4  
 

                                                 
1 Roger Ellmin, Att hantera konflikter i skolan (Helsingborg 1985) s. 20. 
2 Ibid. s. 19. 
3 Ibid. 
4 Karin Utas Carlsson, Lära leva samman (Jonstorp 2001). 
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Den forskning som gjorts är, enligt min åsikt, oerhört viktig och betydelsefull för både 
blivande och verksamma lärare att ta del av. Det finns även intressanta 
examensarbeten att ta del av i detta ämne. Många av dessa handlar om hur det 
förebyggande arbetet ser ut i skolan, samt vilka metoder som använts för att hantera 
konflikter.5  Jag har dock inte funnit någon forskning som direkt fokuserar på hur 
lärare ser på sin roll och uppgift i konfliktsituationer. Därför ser jag denna studie som 
ett viktigt bidrag till det stora ”forksningspuzzlet”.  
 
Mitt intresse för konflikter och konflikthantering har alltså väckts under den 
verksamhetsförlagda utbildningen, i takt med att jag börjat inse att det ingår som en 
del i läraruppdraget. Jag anser därför att det är viktigt att studera detta och har således 
valt att skriva mitt examensarbete inom det området.  Det övergripande syftet är att ge 
ökad insikt i vilken roll jag som lärare bör inta i konfliktsituationer mellan elever. Min 
önskan och förhoppning är att jag efter avslutat arbete inte längre ska undvika 
konflikter, utan vara bättre förberedd inför det kommande läraryrket.  
 
När det gäller läraruppdraget, är läroplanen den förordning som innehåller bindande 
föreskrifter för skolans verksamhet.6 Forskaren och pedagogen Kathrine Käller har 
studerat läroplanerna från Lgr 62 till Lgr 80 och funnit att skrivningar om konflikter 
för första gången nämns i Lgr 80. 7 Denna läroplan har till och med en rubrik som 
heter ”konflikter och konflikthantering”.8 Där står tydligt och klart att skolan har i 
uppgift att göra eleverna medvetna om detta område. Följande citat får belysa detta: 
 

Diskussion om konflikter och konfliktlösningar skall utgöra ett naturligt inslag i många 
sammanhang i skolans undervisning. […] Detta är aktuellt i alla ämnen, i klassråd och 
i andra sammanhang, när man diskuterar och bearbetar relationer mellan människor 
och de regelsystem människor tillsammans skapar.9 

 
När jag granskar den läroplan som lärare idag har att hålla sig till, Lpo. – 94 
(läroplanen för det obligatoriska skolväsendet), finner jag ett innehåll som är långt 
ifrån så detaljerat skrivet. I och med decentraliseringen bygger läroplanen idag på 
övergripande mål och riktlinjer från staten, som kommunerna sedan har ansvar för att 
genomföra.10  Nedan lyfter jag fram några av dessa allmänna riktlinjer:  
 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling.11 

 
Läroplanen föreskriver vidare att skolan har i uppgift att dels förmedla kunskaper, 
dels förbereda eleverna för ett liv i samhället. Skolan ska ansvara för barnens fostran 
samt utveckla deras förmåga att förstå andra människor och leva sig in i andras 
situation. Vidare har läraren i uppgift att öppet diskutera olika värderingar, 
uppfattningar och belysa problem. Ett av de mål som skolan har att sträva mot, är 
formulerat på följande sätt i läroplanen: 
                                                 
5 Se bl.a. Sofia Andersson & Petra Nordkvist, Konflikthantering – pedagogers arbete för att förebygga    

  och hantera konflikter (Kristianstad 2004). 
6 Lärarförbundet, Lärarens handbok (Solna 2002). 
7 Kathrine Käller, Samarbete – jag – konflikthantering (Falun 1984). 
8 Lgr 80, Mål och riktlinjer för grundskolan (Stockholm 1980) s. 35. 
9 Ibid. s. 36. 
10 Lärarförbundet 2002. 
11 Ibid. s.13. 
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Skolan skall sträva efter att varje elev […] kan leva sig in i och förstå andra 
människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för 
ögonen […].12 

 
När det gäller konflikter och konflikthantering står det alltså inte längre klart utskrivet 
att, eller hur, läraren ska arbeta med detta i skolan. Det ingår som en del i 
läraruppdraget att tolka de allmänna riktlinjer som staten ger. Frågan är, enligt min 
mening, vilken tolkning kommunerna och slutligen de enskilda lärarna gör, samt hur 
detta kommer till uttryck i undervisningsverkligheten? 
 

1.1 Studiens syfte och frågeställningar 
 
Med utgångspunkt i det som nämnts ovan, har studiens syfte och frågeställningar 
vuxit fram. Jag har för avsikt att undersöka problematiken kring lärarens roll i de 
konflikter som uppstår mellan elever i skolan. Syftet med studien är att ta del av 
verksamma lärares syn på detta och på så sätt få ökad förståelse för lärarens roll i 
elevkonflikter. Utifrån detta har jag formulerat följande frågeställningar:  
 

� Hur ser verksamma lärare på sin egen roll när det gäller konflikter mellan elever?  
� Vilka verktyg upplever verksamma lärare att elever behöver i konfliktsituationer? 
 

1.2 Begreppspresentation 
 
För att läsa och förstå min studie så som jag avser ges här en förklaring till, några för 
studien, centrala begrepp. De begrepp som lyfts fram är: konflikt, konflikthantering 
och verktyg.  
 

1.2.1 Konflikt 

Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder motsättning, 
tvist eller sammanstötning. Slår man upp ordet i en ordlista finner man förklaringen: 
”Svårartad motsättning som måste lösas”.13 Detta är, enligt min åsikt, en alltför vid 
definition för denna studie. Arne Maltén, pedagog och lektor, har utifrån andra 
forskares definitioner gjort en mer utförlig förklaring, vilken jag finner mer lämplig 
för denna studie: ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 
oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller 
personlig stil.”14  
 
Konflikter är något som kan uppstå på olika nivåer, allt ifrån global nivå till konflikter 
som uppstår inom människan. Psykologen Andreas de Klerk skriver om konflikter, 
indelade i tre olika kategorier. Den första är intrapsykiska konflikter, vilka uppstår 
inom individen själv. Mellanmänskliga konflikter är de som uppstår mellan individer, 

                                                 
12 Lärarförbundet 2002, s. 13-14. 
13 Nordstedts svenska ordbok, 1999. 
14 Arne Maltén, Kommunikation och konflikthantering (Lund 1998) s. 145. 
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så kallade relationskonflikter. Den tredje kategorin kallar Klerk omvärldsrelaterade 
konflikter. Dessa konflikter uppstår mellan individen och den materiella omvärlden.15  
 
Även i skolan, som är en stor social organisation, förekommer konflikter på olika 
nivåer. Det uppstår konflikter mellan skolpersonal och skolledning, mellan lärare, 
mellan lärare och elever samt mellan elever16. I min studie har jag begränsat mig till 
konflikter mellan elever, eftersom syftet med studien är att studera lärarens roll i 
denna typ av konflikter. När jag i studien skriver konflikter, avser jag alltså 
relationskonflikter elever emellan. 
 

1.2.2 Konflikthantering 

Ordbokens definition av konflikt, vilken nämnts ovan, antyder att en konflikt är en 
motsättning som måste lösas. Begreppet konfliktlösning kan av många uppfattas som 
att alla konflikter kan lösas och att de därmed försvinner. De konflikter som har 
många, djupa rötter kan dock inte alltid lösas i den bemärkelsen.17 Därför använder 
jag begreppet konflikthantering, vilket kan beskrivas med forskaren Källers ord:  
 

Att hantera en konflikt är att bearbeta den under öppenhet och gemensamt söka den för 
båda parter bästa lösningen, eller bästa sättet att leva vidare med den.18 

 

1.2.3 Verktyg 

En av studiens formulerade frågeställningar handlar om vilka verktyg lärare upplever 
är nödvändiga för elever i en konfliktsituation. Med verktyg menar jag vad lärare 
anser att elever behöver för att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. På 
samma sätt som en snickare behöver olika verktyg för att kunna bygga, tror jag att vi 
människor behöver ha tillgång till olika verktyg i sociala sammanhang för att kunna 
bygga hållbara relationer. Jag skulle här vilja ge samma betydelse åt begreppet 
verktyg som det ges inom det sociokulturella läroperspektivet, nämligen ”de 
intellektuella och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att 
förstå omvärlden och för att handla.”19 
 
 

2. Bakgrund 
I denna del ges en kort bakgrund till begreppen konflikter och konflikthantering, hur 
man ser på dessa företeelser, samt hur de kan gestalta sig i barns medvetande. 
Därefter beskrivs några av de modeller som finns utarbetade för att hantera konflikter. 
Slutligen presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. 
 

                                                 
15 Andreas de Klerk, Att hantera konflikter i arbete och grupp (Göteborg 1991). 
16 Ellmin 1985. 
17 Ibid. 
18 Käller 1984, s. 93. 
19 Olga Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande (Lund 2003) s. 45. 
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2.1 Konflikter 
 
Som nämnts ovan innebär en konflikt någon form av oförenlighet. Utas Carlsson har i 
revideringen till sin avhandlig, Lära leva samman, gett en definition av konflikter för 
undervisningsändamål. Hon menar att ”konflikt föreligger när parter inte är överens 
och när åtminstone en av dem hyser negativa känslor p.g.a. detta.”20 Konflikter är 
något som vi människor ofta uppfattar som negativt och väljer att fly ifrån. Samtidigt 
anser forskare att konflikter är viktiga för människan, att de är nödvändiga för 
människans utveckling.21 Utas Carlsson menar till exempel att de är ”en förutsättning 
för liv och växt”.22  Konflikter är i sig inte negativa. Det negativa uppstår i och med 
vår oförmåga att hanterar konflikter konstruktivt, vilket leder till dåliga erfarenheter. 
Att lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, leder däremot till upplevelser av 
att växa och utvecklas. Utas Carlsson skriver om konflikter på mikro- och makronivå, 
där konflikter som uppstår mellan personer och grupper räknas till mikronivån. 
Makronivå innebär konflikter som uppstår på nationell och internationell nivå. Enligt 
Utas Carlsson påverkar erfarenheter på mikronivån handlingsberedskapen på 
makronivån. Hon menar att de ungas beredskap att verka för en förändring av 
konflikter i världen ökar, om de får lära sig att konstruktivt hantera konflikter på 
mikronivå. Skolan, som är en stor del av barns liv, har alltså en viktig uppgift att ge 
eleverna goda erfarenheter av konflikthantering.23 
 

2.1.1 Omedvetna konflikter och medvetna konflikter 

Konflikter är inte alltid medvetna utan kan vara omedvetna för den som befinner sig i 
den, liksom även orsakerna till konflikten. Det kan även vara så att en konflikt väcker 
så starka känslor att personen väljer att undvika den och inte acceptera den. Dessa 
konflikter är svårare att lösa än de konflikter som är medvetna. En person som är 
medveten om en konflikt, vet vad den handlar om. De medvetna konflikterna kan 
hanteras genom konstruktivt tänkande och resonerande. Däremot hjälper detta relativt 
lite vid hantering av omedvetna konflikter. Inom psykiatrin och den kliniska 
psykologin har det därför utvecklats metoder för att hjälpa de personer som lever med 
omedvetna konflikter. Medvetna konflikter kan vidare delas in i erkända och 
förnekade konflikter. Förnekade konflikter trängs, liksom omedvetna konflikter, bort 
eller läggs över på andra. Det är därmed de medvetna, erkända konflikterna som ger 
de bästa förutsättningarna för konstruktiv hantering. 24  

2.1.2 Konstruktiva konflikter och destruktiva konflikter 

Forskaren Ellmin drar en tydlig gräns mellan konflikter som är konstruktiva och de 
som är destruktiva. En konstruktiv konflikt förekommer där samtliga parter känner sig 
tillfredsställda med utgången av konflikten och att det gett dem något för framtiden. 
En destruktiv konflikt däremot, innebär att de inblandade parterna känner att 
konflikten lett till en förlust av något slag. Dessa konflikter trappas oftast upp och 

                                                 
20 Utas Carlsson 2001, s. 50. 
21 Se bl.a. Ellmin 1985, Utas Carlsson 2001 & Andrzej Szklarski, Barn och  konflikter (Linköping   
    1996). 
22 Utas Carlsson 2001, s. 50. 
23 Ibid. 
24 Ellmin 1985. 
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utökas. 25 Detta är även något som Klerk behandlar. Han menar att en konflikt blir 
destruktiv ”när de inblandade börjar utagera.”26 Med detta menar han att man låter 
känslorna ta över på så sätt att det är de som styr handlandet. I detta beteende finns 
inget intresse av att höra den andre partens åsikt eller tankar.27 
 

2.1.3 Konfliktorsaker ur barns perspektiv 

Andrzej Szklarski är en polsk forskare, som år 1996 genomförde en kvalitativ 
undersökning bland svenska och polska barn. Syftet var att undersöka hur konflikter 
upplevs av barn. När det gäller konfliktorsaker, fann Szklarski en stor variation i hur 
dessa gestaltar sig i barns medvetande. Szklarski har delat i konfliktorsakerna i fyra 
huvudkategorier. Dessa är: principrelaterade-, objektrelaterade-, individrelaterade- 
samt situationsrelaterade orsaker. Till dessa har Szklarski fört ett antal 
underkategorier.28 Jag väljer dock att endast behandla huvudkategorierna, för att ge en 
överblick över hur barn kan uppleva orsaker till att konflikter uppstår. 
 
� Principrelaterade orsaker: 

En stor del av konflikterna visade sig, i Szklarski´s undersökning, uppstå på grund 
av att ”någon bryter mot grundläggande samlevnadsnormer”.29 Till denna kategori 
hör orsaker som att någon sviker, fuskar eller att någon retas.  

 
� Objektrelaterade orsaker: 

Konflikter orsakade av oenighet om föremål, personer eller händelser, placerar 
Szklarski i denna kategori. Konflikter om föremål handlar om att två parter vill ha 
en konkret sak samtidigt. På samma sätt handlar konflikter om personer, om att två 
barn utkämpar en kamp om en relation till en speciell person. Konflikter om 
händelser, är de konflikter som uppstår kring olika uppgifter eller sysslor, till 
exempel skoluppgifter. 

 
� Individrelaterade orsaker: 

Dessa orsaker handlar om olikheter mellan människor, våra olika sätt att uppfatta 
saker, att tänka och tycka olika. Szklarski´s undersökning visade att konflikter som 
uppstår på grund av skillnader i tankesätt och värderingar, var den vanligaste 
konfliktorsaken. 

 
� Situationsrelaterade orsaker: 

Med detta menas konflikter orsakade av någon form av missförstånd. Det kan bero 
på en störning i kommunikationen, eller att en konkret händelse missuppfattas.30 

 

                                                 
25 Ellmin 1985. 
26 Klerk 1991, s. 20. 
27 Ibid. 
28 Se Szklarski 1996, s. 83-108 
29 Szklarski 1996, s. 83. 
30 Ibid. 
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2.2 Konflikthantering 
 
Att begreppet konflikthantering bör användas, framför konfliktlösning, är något som 
bland annat Keller anser. Citatet nedan belyser hennes tankar kring detta: 
 

Konflikter är så självklara i vårt samhälle, att det verkar naivt att tala om 
konfliktlösning. Det är långt från alla konflikter vi kan lösa, så det verkar rimligare att 
tala om konflikt – hantering.31 

 
Enligt Ellmin innebär konflikthantering att analysera orsakerna till konflikten, samt att 
söka handlingsalternativ som är lämpliga. Det finns alltså ingen metod som gäller för 
all konflikthantering, utan varje konflikt måste hanteras utifrån de förhållanden och 
förutsättningar som gäller för situationen.32  
 
Konflikter är, som nämnts, något som ständigt finns i skolans vardag. Det finns därför 
ett stort behov av att lära elever att hantera de konflikterna som uppstår på ett 
konstruktivt sätt. Vårt liv och vårt välmående påverkas av vårt sätt att hantera 
konflikter. Utas Carlsson har funnit att god konflikthantering leder till ökad känsla av 
trygghet, tillhörighet och värde. Positiva erfarenheter ger elever kraft och därmed en 
ökad handlingsberedskap. Däremot leder en känsla av maktlöshet till att kraften, 
självkänslan och säkerheten att hantera konflikter minskar. Det kan göra att konflikten 
undviks, förnekas eller ignoreras, vilket i sin tur gör att negativa känslor växer och 
således minskar möjligheten att hantera konflikten på ett konstruktivt sätt. Utas 
Carlsson betonar inte bara vikten av att undervisa barn om konflikthantering, utan 
även omgivningens stora ansvar att med sitt beteende vara goda förebilder. Om elever 
inte lyckas hantera sina konflikter på ett konstruktivt sätt eller ser andra som lyckas, 
finns stor risk att de får en känsla av missmod och känner att det inte är värt att 
försöka. Utas Carlsson menar att ”Vi lär dem hjälplöshet.”33  
 
Bodil Wennberg, som intresserat sig för emotionell intelligens (EQ), menar att 
konflikthantering inte enbart bör tränas när en konflikt väl har uppstått. 
Inlärningsförmågan är, enligt henne, inte optimal när man befinner sig i en konflikt. 
Därför anser hon att det är av stor betydelse att träna konflikthantering i lugna och 
trygga situationer. Detta gör att kunskapen blir användbara redskap när en konflikt 
uppstår. Hon menar att ”Först när kunskapen finns väl inlagrad hos eleven kan den 
användas automatiskt i hanteringen av verkliga konflikter”.34  
 

2.2.1 Konflikthantering ur barns perspektiv 

Szklarski har i sin forskning funnit att barn som befinner sig i konfliktsituationer, 
liksom vuxna, har ett behov av att handla och göra någonting åt situationen. Hans 
forskning visar på stor nyansrikedom även när det gäller barns medvetande om hur 
konflikter kan hanteras. Szklarski har funnit tre olika kategorier. Det första 
tillvägagångssättet i konfliktsituationer benämns som offensiv konflikthantering. 
Detta är en konfrontationsinriktad hantering, där det förekommer någon form av kamp 

                                                 
31 Käller 1984, s. 93. 
32 Ellmin 1985. 
33 Utas Carlsson 2001, s. 135. 
34 Bodil Wennberg, EQ på svenska (Stockholm 2001), s. 213. 
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för att säkra den egna vinsten. Defensiv konflikthantering är istället försvarsinriktad, 
där man hanterar konflikten genom att undvika konfrontation. Detta kan till exempel 
ske genom flykt eller vädjan om hjälp av utomstående. Den tredje och sista kategorin 
kännetecknas av ömsesidighet, och benämns av Szklarski som enande 
konflikthantering. Att hantera konflikter på detta sätt innebär att båda parter strävar 
efter att finna en gemensam lösning, genom att ta hänsyn till varandra.35  
 

2.2.2 Kommunikativt stöd i konflikthantering 

 
Att ge kommunikativt stöd är att ge stöd till växande mognad.36 

 
Det är med hjälp av kommunikation vi människor sänder ut och tar emot information 
och budskap. Via kommunikationen kan vi skapa relationer till andra människor, samt 
emotionellt uttrycka våra känslor och behov.37 I hanteringen av konflikter har 
förmågan att kommunicera en avgörande betydelse. Den är en av faktorerna som 
påverkar hur konflikten utvecklas. Wennberg menar att det är av stor betydelse att 
lugna ner sig, för att kunna kommunicera på ett bra sätt. En konflikt kan inte hanteras 
bra om de inblandade parterna förolämpar och kritiserar varandra. Det är därför 
viktigt att kunna uttrycka sina egna känslor, utan att bedöma motparten. Wennberg ser 
jag-budskapet som ett konstruktivt sätt att kommunicera i en konflikt. Ett jag-budskap 
innebär att formulera sig utifrån sig själv, att säga ”Jag blir ledsen när…” istället för 
”Alla är dumma…”. På så sätt blir det lättare för motparten att bemöta påståendet och 
det ger en förutsättning för vidare kommunikation.38 Detta är även något som Utas 
Carlsson betonar. Hon menar att det är viktigt att elever lär sig att handskas 
konstruktivt med sina känslor, på så sätt att de lär sig att uttrycka vad de känner och 
upplever utan att skada någon annan.39 
 
Pedagogen och författaren Gunilla O. Wahlström, som givit ut en metodbok i 
konflikthantering för pedagoger, skriver att den kommunikativa kompetensen innebär 
att kunna uttrycka sig så att andra förstår.40 Forskaren Käller menar att det är just detta 
som barn behöver hjälp med. Det stöd man som vuxen bör ge barn i en 
konfliktsituation är, enligt henne, att hjälpa dem att formulera sig. Detta gör man 
enklast genom att ställa frågor till båda parter. Det kommunikativa stödet ska bidra till 
att alla parter känner sig bekräftade. Det är viktigt att detta stöd varken påverkas av 
parternas personligheter, eller det som konflikten gäller. Syftet med det 
kommunikativa stödet är att dra fram konflikten i ljuset, hjälpa parterna att reda ut vad 
den egentligen handlar om samt göra dem medvetna om åt vilket håll de strävar. 
Käller betonar vikten av, att som vuxen komma ihåg, att det är de inblandades 
konflikt. Det sätt, på vilket den vuxne lägger sig i, bildar ett mönster för barnen att ta 
efter.41  
 

                                                 
35 Szklarski 1996. 
36 Käller 1984, s. 118. 
37 Maltén 1998. 
38 Wennberg 2001. 
39 Utas Carlsson 2001. 
40 Gunilla O. Wahlström, Hantera konflikter – men hur?: Metodbok för pedagoger (Hässelby 1996). 
41 Käller 1984. 
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2.2.3 Metoder för att hantera konflikter 

Det finns ingen, och kommer inte att finnas någon idealmetod eller -modell som gäller 
för hanterandet av alla konflikter. Käller förklarar att ”varje konflikt måste lösas eller 
hanteras utifrån vad som gäller i just den aktuella situationen.”42 Efter att ha tagit del 
av litteratur i området, har det visat sig att det utarbetats relativt många metoder och 
modeller för att hantera konflikter. Wennberg menar att det som är gemensamt för de 
olika metoderna, är att alla parter i konflikten får möjlighet att delta och uttrycka sina 
känslor, samt hjälp med att se de olika delar som konflikten består av. 43 
 
Nedan lyfter jag fram några av de modeller och metoder som jag anser har relevans 
för skolverksamheten, även om alla inte tycks ha en vetenskaplig förankring. Som 
blivande lärare anser jag att det är av stor vikt att, utöver vetenskaplig kunskap, vara 
insatt i praktiska modeller för konflikthantering. Personliga erfarenheter får sedan visa 
hur relevanta dessa är för arbetet i den aktuella klassen.  
 
Medling 
Medling innebär att en tredje part går in i en pågående konflikt. Medlarens uppgift är 
att vägleda de inblandade parterna och hjälpa dem att kommunicera samt lyssna till 
varandra. Det är de som har konflikten som tillsammans ska komma fram till och 
formulera en lösning, alltså inte medlaren. Processen består av fyra steg, där 
utgångspunkten är nuläget. Utifrån detta siktar man framåt och fokuserar på att finna 
en lösning eller ett, för båda parter, bra sätt att hantera konflikten på.44 
 
� Steg 1: Definiera problemet 

Det första steget innebär att reda ut vad konflikten egentligen handlar om. Detta 
bör ske så objektivt som möjligt. Syftet är att alla parter ska kunna enas om en 
definition. Här är det viktigt att skilja känslor från fakta. Målet är att skapa en 
tillitsfull atmosfär, där båda parter bekräftas, samt skapa förutsättningar för 
samarbete. 
 

� Steg 2: Berätta vad du känner 
Var och en av de inblandade ska nu få möjlighet och hjälp med att sätta ord på sina 
egna känslor. Viktigt är att det egna beteendet fokuseras, inte motpartens. En del av 
syftet är att bekräfta de inblandades känslor samt träna empatiförmågan.  
 

� Steg 3: Skapa möjligheter 
Vid detta steg får de inblandade möjlighet att komma med förslag på lösningar. 
Medlaren har en viktig uppgift att bekräfta alla konstruktiva förslag. Genom att 
synliggöra även omöjliga lösningar, ökar möjligheten för kreativitet och att 
därigenom finna möjliga lösningar. 
 

� Steg 4: Sök möjliga lösningar 
De inblandade uppmanas här att ge förslag på praktiska förändringar som går att 
genomföra. Målet för detta sista steg är att hjälpa de inblandade att komma överens 
om en rättvis och realistisk lösning. 

                                                 
42 Käller 1984, s. 122. 
43 Wennberg 2001. 
44 Wahlström 1996. 



 10 

 
Wahlström anser att denna metod är relativt tidskrävande och att problemet i 
pedagogernas värld är att ”konflikterna är otaliga, att barnen är så många och att tiden 
är knapp”.45 Wahlström menar att det är vanligt att som lärare gå från steg 1 till steg 4 
på en gång, när en konflikt mellan elever ska hanteras. Ett annat vanligt fel är att den 
vuxne själv kommer med lösningen, vilket kan bero på både tidsbrist och 
kunskapsbrist.46  
 
Stoppljuset 
Parter som befinner sig i en konflikt, har lätt att fastna vid att de står emot varandra. I 
stället för att se konflikten som ett gemensamt problem att lösa, är strävan endast att 
vinna över den andre parten. För att komma vidare är det därför viktigt att kunna ta ett 
steg tillbaka och börja med sig själv. Stoppljuset är en metod som ger kunskap i att ta 
ansvar för sina egna konflikters lösning. Metoden utgår från de tre färgerna i 
trafikljusen som finns runt om ute på våra vägar: rött, gult och grönt. Syftet är att de 
inblandade parterna tillsammans ska komma fram till förslag på hur den aktuella 
konflikten kan lösas eller hanteras.47 
 
� Rött ljus  

Rött betyder stopp. Ofta kan en konflikt väcka starka känslor till liv. Det är då 
viktigt att kunna stanna upp, ta ett djupt andetag och lugna ner sig. Detta är 
avgörande för att kunna hantera konflikten på ett så bra sätt som möjligt.  
 

� Gult ljus 
Gult innebär att, med lärarens hjälp, definiera problemet och sätta ord på sina 
känslor. Här är det även viktigt att försöka beskriva sitt mål. Vidare innebär gult 
ljus att tänka ut olika lösningar på problemet och att värdera dessa. 
 

� Grönt ljus 
Grönt innebär att agera, att pröva den lösning som verkar mest passande. 
 

Genom att använda denna modell, tränas eleverna i att inte låta de första impulserna 
vid en konflikt styra, utan att reflektera kring sin egen roll i situationen samt bli 
medveten om sina egna känslor. Att tidigt träna elever i denna modell, ger goda 
förutsättningar för att de utvecklar en förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt 
och positivt sätt. Modellen tränar eleverna att tänka kreativt och att se olika lösningar 
på problem och konflikter. 48 
 
Symmetrisk Konstruktiv Kommunikation (SKK) 
Vikten av kommunikativ kompetens i en konfliktsituation har belysts ovan. Käller 
hänvisar till docenten Anatol Pikas, som beskrivit en sätt att träna upp barns 
kommunikativa färdigheter genom så kallad ”Symmetrisk Konstruktiv 
Kommunikation.”49 Syftet med modellen är att lära eleverna att kommunicera på ett 
konstruktivt sätt. Pikas menar att detta ger eleverna god beredskap inför kommande 
konfliktsituationer. Eleverna får träna sig i att lyssna på den andre parten, att ta 

                                                 
45 Wahlström 1996, s. 134. 
46 Ibid. 
47 Wennberg 2001. 
48 Ibid. 
49 Käller 1984, s. 120. 
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hänsyn samt säga sin åsikt utan att trycka ner den andre. Eleverna lär sig även att i 
kommunikationen skilja på sak och person. Att kommunikationen ska göras 
symmetriskt, innebär att alla inblandade parter ska vara likställda och ha samma 
möjligheter.50 
 
Modellen bygger på att alla elever i en klass är med och, under lärarens ledning, 
diskuterar vad god kommunikation kännetecknas av.  Tillsammans formulerar de 
vilka regler som ska gälla när man pratar med varandra. Detta får eleverna sedan träna 
vid olika tillfällen. Läraren tar vara på de konfliktsituationer som uppstår och gör 
dessa till lärorika träningstillfällen. Eleverna får hjälp att kommunicera med varandra 
och turas om att ha ordet. Till en början är läraren kommunikationsledaren, men 
tanken är att eleverna allt eftersom ska utveckla självständighet i detta.51 
 

2.3 Teoretisk utgångspunkt: sociokulturellt perspektiv  
 
Anledningen till att jag valt det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt, är att 
det är denna syn på lärande som genomsyrar styrdokumenten och därmed det synsätt 
som ska dominera inom skolan idag. Som jag ser det kan detta perspektiv därför vara 
till hjälp för att förstå och analysera de resultat som studien ger.  
 
Olga Dysthe är professor vid Bergens universitet, vid Programmet för forskning om 
lärande och Programmet för pedagogik. I boken Dialog, samspel och lärande har hon 
som avsikt att fördjupa förståelsen av de samspelsprocesser som främjar lärande. Hon 
utgår där ifrån den sociokulturella teorin, som utvecklades av den ryska 
utvecklingspsykologen och pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934). Ett centralt 
begrepp i teorin, är ”den närmaste utvecklingszonen”.52 Denna utvecklingszon är 
området mellan det som ett barn kan klara av på egen hand och det som barnet klarar 
av med hjälp av någon annan. Vygotskij menade att det som ett barn idag klarar av 
med hjälp, kommer det att klara av själv senare.53 
 
Dysthe belyser det sociokulturella perspektivet på lärande, utifrån sex centrala 
aspekter: lärande är situerat, socialt, distribuerat, medierat, deltagande i en 
praxisgemenskap, samt att språket är grundläggande i lärandeprocesserna.54 Jag har 
valt att kort sammanfatta dessa nedan, eftersom jag anser att de ger en bra bild av det 
sociokulturella perspektivet på lärande. 
 
Lärande är situerat 
Detta innebär att det en person lär sig, är beroende av hur personen lär, samt den 
situation där lärandet sker. Till skillnad från kognitivismen, där individen ses som den 
avgörande faktorn för lärandet, riktar det sociokulturella perspektivet fokus på 
omgivningen och det sammanhang som individen ingår i.  
 
 
 

                                                 
50 Wennberg 2001. 
51 Ibid. 
52 Dysthe 2003, s. 81. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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Lärande är socialt 
Denna aspekt har två betydelser. Dels sker lärande i ett historiskt och kulturellt 
sammanhang, dels genom interaktion med andra människor. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är samspelet med andra människor avgörande för vad individen lär och hur 
det lärs.  
 
Lärande är distribuerat 
Kunskap är inte något som bara en enskild individ äger, utan något som sprider sig till 
andra personer och föremål. Lärandet är till exempel distribuerat i en grupp, på så sätt 
att individerna i gruppen har olika förmågor och olika kunskaper, som alla är 
nödvändiga för en helhetsförståelse.  
 
Lärande är medierat 
Att lärande medieras, innebär att det förmedlas med hjälp av olika former av stöd och 
hjälp. Det kan vara såväl fysiska redskap, som personer. Exempel på praktiska 
redskap är böcker, film, penna, dator och så vidare. Ur det sociokulturella perspektivet 
ses språket som människans viktigaste medierande redskap. 
 
Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 
Inom det sociokulturella perspektivet flyttas fokus från den enskilda individen, till 
lärogemenskapen. Vi människor lär oss genom att delta och handla i gemenskap med 
andra. Enligt Vygotskij är den aktiva samverkan en förutsättning för att lärande ska 
ske.  
 
Språket är grundläggande i läroprocesserna 
Varje uttalande vi människor gör visar, ur ett sociokulturellt perspektiv, våra 
värderingar och placerar oss automatiskt i ett kulturellt och historiskt sammanhang. 
Förmågan att kommunicera, ger människan tillgång till en ständigt utvidgande 
kulturell mångfald. Språket och kommunikationen är ”inte bara ett medel för lärande 
utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande ska kunna ske.”55 Redan det 
lilla barnet tar del av kunskaper och färdigheter genom att lyssna, härma och 
samverka med andra. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses språket dels som ett 
medel för individen att själv förstå och tänka, dels för att förmedla det hon förstår till 
andra. Dessa två plan benämner Vygotskij som det sociala planet och det inre planet. 
Utifrån samtal med andra människor, utvecklas tänkandet till inre samtal. Denna 
utveckling kallar Vygotskij internalisering. Språket utgör alltså en länk mellan 
kommunikationen med andra människor och tänkandet inom individen själv. 
Konkreta kommunikationsprocesser handlar inte bara om stöd och samarbete, utan 
även om konflikt och konfrontation. Språk- och kulturfilosofen Bakthin (1895-1975) 
menade att konversationer mellan människor alltid innebär spänningsfyllda möten. 
Enligt honom innebär såväl samspel som motspel viktiga utmaningar som kan leda till 
lärande och utveckling.56   
 
 

                                                 
55 Dysthe 2003, s. 48. 
56 Ibid. 
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3. Metod 
I detta avsnitt redogör jag för tillvägagångssättet i såväl undersökning som 
bearbetning, samt diskuterar de forskningsetiska principer som arbetet följer. Jag har 
gjort en kvalitativ undersökning, där kvalitativa intervjuer varit mitt huvudsakliga 
verktyg. Metodvalet grundar sig på studiens syfte och frågeställningar. Den 
kvalitativa intervjun är, enligt professor Steinar Kvale, ”en unikt känslig och kraftfull 
metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas 
vardagsvärld”.57 Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet.  
 

3.1 Urval 
 
Inför valet av informanter, ställde jag upp några kriterier. För det första strävade jag 
efter att intervjua lärare som arbetar i grundskolans tidigare år, eftersom det är mot 
dessa åldrar jag utbildar mig. För det andra ville jag intervjua lärare som jag tidigare 
kommit i kontakt med, under utbildningen. Syftet med detta var främst att lärarna 
skulle känna igen mig, och på så sätt känna sig mer avslappnade under intervjun och 
”ge ett så uttömmande svar som möjligt”58, vilket är ett syfte med den kvalitativa 
intervjun. Samtidigt kan jag se en risk i att de intervjuade känner till mig sedan 
tidigare. Det kan eventuellt påverka samtalet, på så sätt att de förutsätter att jag förstår 
vad de menar och därför inte berättar så utförligt. Som jag ser det kan dock en 
kvalitativ intervju bli mer begränsad och ”obekväm” om jag som intervjuar är en helt 
ny person för dem som blir intervjuade. För att få ta del av så olika perspektiv som 
möjligt, var det tredje kriteriet att lärarna skulle ha olika lång arbetserfarenhet inom 
skolan.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att få en teoretisk bakgrund valde jag att studera ämnet i relevant litteratur, samt ta 
del av tidigare forskning inom området. Därefter genomförde jag kvalitativa intervjuer 
med sex verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Intervjuerna genomfördes under 
november 2006 och varje intervju varade ungefär 20-30 minuter. De nämnda 
kriterierna ovan ledde till att samtliga intervjuade lärare var kvinnor, vilka arbetar på 
två olika skolor. Samtliga lärare arbetar i åldersintegrerade klasser. Deras 
arbetserfarenhet varierar från några månader, till att ha arbetat kring 30 år som lärare. 
Nedan benämns dessa lärare som informanter. 
 
Kvale beskriver den kvalitativa intervjun som ”en halvstrukturerad 
livsvärldsintervju”59 och liknar den vid ett samtal som har ett syfte och en struktur. Att 
genomföra denna intervjuteknik, i stället för en strikt intervju med färdiga frågor, såg 
jag som en fördel med tanke på syftet med min studie. I en kvalitativ intervju är 
frågeområdena i förväg bestämda av intervjuaren. Däremot varierar frågorna mellan 
intervjuerna, eftersom de formas av svaren från den intervjuade.60 Inför intervjuerna 
hade jag ställt upp två övergripande frågeområden, vilka var desamma vid samtliga 

                                                 
57 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 1997) s. 70. 
58 Bo Johansson & Per-Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppsala 2004) s. 25. 
59 Kvale 1997, s. 13. 
60 Johansson & Svedner 2004. 
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intervjuer. Dessa var ”Konflikter mellan elever” och ”Konflikthantering”. Utifrån 
dessa områden bad jag informanterna berätta om konkreta händelser och om deras 
erfarenheter kring dessa. Till de övergripande frågeområdena hade jag förberett 
tänkbara följdfrågor.61 Syftet var inte att få svar på alla frågor, utan främst att ha något 
att falla tillbaka till, om samtalet på något sätt skulle stanna upp. Frågorna utgjorde en 
trygghet för mig som intervjuare och gjorde att jag lättare kunde koncentrera mig på 
samtalet. Samtliga informanter fick även svara på några inledande frågor, vilka 
berörde yrkeserfarenheter inom skolverksamheten. Dessa frågor såg jag som en bra 
öppning för samtalet och ett sätt att skapa kontakt, samt visa intresse för deras 
situation. Kvale menar att ”Intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den 
intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och känslor.”62 
Att ta del av informanternas bakgrund, såg jag även som en viktig del för det 
kommande tolknings- och analysarbetet.  
 

3.3 Genomförande  
 
Inför intervjuerna kontaktade jag informanterna via telefon, eftersom de är 
verksamma i en annan kommun. Jag hade åkt och tillfrågat dem personligen om jag 
haft möjlighet, eftersom jag ser detta som det mest positiva sättet att ta kontakt på. 
Anledningen till att jag inte tog kontakt via brev, var dels den begränsade tiden för 
arbetet, dels att jag såg en fördel i att ta personlig kontakt och därmed även öka 
chansen för gensvar. Att informanterna fick höra min röst, tror jag bidrog till att de 
lättare kom ihåg mig och på så sätt kände en trygghet inför förfrågan om att delta i 
min studie. Samtliga lärare jag kontaktade, valde att ställa upp på en intervju. Jag 
skickade därefter ut ett brev med sammanfattande information till var och en.63 Syftet 
var att ge informanterna möjlighet att läsa igenom informationen i lugn och ro och på 
så sätt förbereda sig på vad intervjun syftade till.  
 
Vid fyra av de sex intervjutillfällena visade det sig att de brev jag skickat ut några 
dagar innan, inte hade kommit fram. (Anledningen till detta vet jag inte än idag). 
Detta ser jag som en nackdel, eftersom syftet med breven var att ge förberedande 
information. Innan intervjuerna satte igång, inledde jag därför med att informera om 
intervjun, samt dess syfte. När jag kontaktade informanterna hade några uttryckt viss 
osäkerhet, dels för att deras lärarroll skulle sättas i fokus, dels för att jag önskade att få 
spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Därför såg jag det som extra viktigt att 
betona syftet med inspelningen och med studien: tanken var inte att få rätt svar, utan 
att få ta del av deras personliga erfarenheter och åsikter. 
 
Intervjuerna genomfördes individuellt, på den skola där informanterna är verksamma. 
Detta såg jag som en fördel, eftersom min avsikt var att ta del av deras syn på sin roll i 
elevkonflikter, i just skolmiljön. Jag tror även att det bidrog till att de hade lättare att 
relatera samtalet till skolverkligheten. I denna miljö kände sig även informanterna 
hemma. Det är av stor vikt att den intervjuade känner sig trygg i den miljö där 
intervjun sker.64  

                                                 
61 Se bilaga 1. 
62 Kvale 1997, s. 118. 
63 Se bilaga 2. 
64 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund 2005). 
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Valet att spela in intervjuerna, var för mig inte självklart. Detta berodde dels på mina 
bristande kunskaper om denna typ av tekniskt hjälpmedel, dels på den negativa 
påverkan en inspelning kan ha på samtalet. Personligen känner jag mig obekväm av 
att bli inspelad och såg därför en risk i att de intervjuade skulle känna detsamma. Som 
jag ser det kan detta i sin tur påverka samtalets kvalité. Alternativet var att föra 
anteckningar under intervjuerna. Av tidigare erfarenhet vet jag dock att detta gör det 
svårt att få ut maximalt av en intervju. Genomför man intervjun själv, vilket jag 
gjorde, är det svårt att helt fokusera på samtalet om man samtidigt måste anteckna. Att 
som intervjuare lyssna uppmärksamt och visa intresse är av stor betydelse för att 
skapa god kontakt till den intervjuade.65 Som jag ser det ökar även risken för 
feltolkning, samt risken att viktig information går förlorad när man enbart för 
anteckningar. Detta var största anledningen till att jag önskade att få spela in 
intervjuerna.  
 
Fem av de sex informanterna gav sin tillåtelse till inspelning. Vid den sjätte intervjun 
förde jag anteckningar, för att respektera lärarens önskan om att inte bli inspelad. 
Under de intervjuer som spelades in, kände jag att jag som intervjuare kunde vara 
aktiv i samtalet, på ett annat sätt än vid den intervjun när jag förde anteckningar. Vid 
den intervjun skrev jag ner stödord och kortare meningar för att hinna få med så 
mycket som möjligt. Jag upplevde det som ganska stressande och var rädd att missa 
något viktigt. Detta gjorde det svårare att vara aktiv i samtalet. Fördelen som jag 
upplevde med att anteckna i stället för att spela in intervjun, var att den intervjuade 
läraren fick mer tid till att tänka. Under tiden jag skrev, kom läraren på nya tankar och 
kunde spinna vidare på samtalet. Under de intervjuer då samtalen spelades in, kände 
jag mig obekväm med tystnaden och lyfte upp en ny fråga, när jag märkte att läraren 
stannade upp. 
 

3.4 Bearbetning och tolkning 

3.4.1 Transkribering av intervjuerna 

Efter de genomförda intervjuerna, valde jag att transkribera det insamlade materialet. 
Kvale liknar transkribering vid att transformera, att förvandla det muntliga till skrift.66 
I detta fall var fem av de sex intervjuerna inspelade med hjälp av en diktafon. Via ett 
program installerat på datorn gick ljudfilerna lätt att föra över dit.  
 
Talspråk och skriftspråk har många olikheter när det gäller form. Varje utskrift 
innebär således en del bedömningar och beslut.67 Jag valde att skriva av intervjuerna 
relativt ordagrant för att minska risken för att tappa bort något viktigt. Upprepningar 
och dialektala uttryck, som enligt min mening inte hade någon betydelse för 
sammanhanget, har tagits bort för att underlätta läsningen vid analys. Pauser har 
markerats, eftersom jag anser att de kan ha betydelse vid tolkningen. För att markera 
kortare pauser, använde jag tre punkter (…). Längre pauser markerades genom att 
skriva ut ”Paus”. För att försäkra studiens konfidentialitet har jag inte skrivit ut de 

                                                 
65 Kvale 1997. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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namn som nämns i intervjuerna, utan istället markerat detta med tre streck (---). De 
intervjuade lärarna benämndes som ”L1” till och med ”L6”.  
 
Att transkribera intervjuerna var ett mycket tidskrävande arbete, enligt min åsikt. Jag 
var dock förberedd på detta, eftersom jag tagit del av andras erfarenheter av denna 
metod. Det var ändå värt allt arbete. Jag ser transkriberingen av intervjuerna som 
mycket betydelsefull både för tolknings- och analysarbetet. Bearbetningsmetoden 
innebar att jag fick gå igenom samtalen ord för ord i lugn och ro, vilket gav mig en hel 
del nya tankar. Saker som jag inte reflekterat över under själva intervjuerna, blev mer 
synliga. Transkriberingen gjorde även att jag fick en struktur på samtalen, vilket gav 
en värdefull överblick. Det är dock viktigt att komma ihåg att det skrivna språket i 
utskrifterna är en konstruktion av den muntliga kommunikationen.68  
 

3.4.2 Kategorisering av texten 

När man använder sig av en kvalitativ metod är det vanligt att, i tolkningsarbetet, 
sträva efter att finna mönster i intervjuerna och utifrån dem skapa kategorier.69 I mitt 
tolkningsarbete hade jag, liksom under de tidigare faserna under arbetet, studiens 
formulerade frågeställningar i åtanke. I bearbetningen av det transkriberade materialet 
fann jag återkommande teman, som jag ordnat i ett antal kategorier, under de två 
frågeställningarna. Under huvudområdet Lärarens roll vid en elevkonflikt, har jag fört 
dessa kategorier: Att avväga, Att bekräfta, Att lyssna, Att synliggöra samt Att skapa 
förutsättningar. Under området Verktyg i en konfliktsituation, finns kategorierna 
Förmåga att distansera sig, Förmåga att kommunicera samt Förmåga att backa 
tillbaka. 
 

3.4.3 Tolkning 

De transkriberade intervjuerna har, som beskrivits ovan, blivit föremål för tolkning. 
Det är jag som har valt de aspekter som belyses och detta har jag gjort utifrån studiens 
syfte. Även de citat som finns återgivna har jag valt ut. Dessa har skrivits så ordagrant 
som möjligt och viktigt att nämna i detta sammanhang, är att samtliga lärare har gett 
sin tillåtelse till detta. Någon enstaka förändring har jag gjort för att underlätta 
läsförståelsen. Att intervjuerna var nedskrivna till text underlättade tolkningsarbetet, 
enligt min åsikt. Det finns dock en risk att det utskrivna materialet i tolkningen och 
analysen av intervjuerna blir, som Kvale uttrycker det, ”en dunkel skärm mellan 
forskaren och den ursprungliga situationen”70. För att inte fastna i det formella har jag 
strävat efter att sätta mig in i lärarnas situation, samt medvetet försökt påminna mig 
om de specifika situationerna vid varje intervju.  
 

3.5 Studiens tillförlitlighet  
 
Resultaten som redovisas nedan utgår, som nämnts, från de genomförda intervjuerna 
och det empiriska datamaterialet som utskrifterna utgör. När det gäller det 
transkriberade materialet som legat som grund är det viktigt att vara medveten om att, 

                                                 
68 Kvale 1997. 
69 Trost 2005. 
70 Kvale 1997, s. 154. 
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som Kvale uttrycker det, ”utskrifter är avkontextualiserade samtal.”71 
Ljudinspelningarna fångade inte in de visuella delarna av intervjun, vilket gör att den 
transkriberade texten varken återspeglar det rumsliga eller det sociala sammanhanget i 
samtalet. Det var endast den hörbara kommunikationen som fångades upp. Även om 
jag strävat efter att återge samtalen så noggrant som möjligt, är kommunikationen i 
form av kroppsspråk och ansiktsuttryck något som endast jag som intervjuare har kvar 
i mitt minne. Detta gäller även för den intervju där enbart anteckningar fördes. 
Nämnas bör att minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys av intervjuer.72 
Det är viktigt att vara medveten om att det i detta fall handlar om hur jag ensam minns 
situationerna, eftersom jag genomförde intervjuerna på egen hand.  
 
Att genomföra kvalitativa intervjuer kräver relativt mycket av intervjuaren. Det gäller 
att vara kunnig, inte bara inom ämnet, utan även när det gäller det mänskliga 
samspelet. Vidare är det viktigt att snabbt kunna fatta beslut, att vara känslig för det 
som sägs och ta fasta på delar i samtalet och följa upp intressanta spår som kommer 
fram. Således har forskaren en avgörande roll för resultatet i varje forskningsprojekt.73  
 
När det gäller objektivitet i intervjuer, är detta inte realistiskt i den bemärkelsen att 
som intervjuare vara helt nollställd, utan åsikter och värderingar.74 Detta hade jag i 
åtanke och strävade under intervjuerna efter att lägga så mycket som möjligt av mina 
egna åsikter åt sidan. Genom att inta ett nyfiket förhållningssätt, var syftet att samtalet 
skulle styras av informantens tankar och erfarenheter. Det är här, enligt min åsikt, 
viktigt att vara medveten om att de resultat som redovisas speglar de svar som gavs 
vid intervjutillfället. Svaren var de som var aktuella just då och som gällde för just 
den informanten. I de resultat som redovisas nedan är det min tolkning, utifrån 
intervjuresultaten, som blir synlig.  
 
För att stärka studiens tillförlitlighet har jag medvetet strävat efter att beskriva 
studiens tillvägagångssätt så tydligt och så ärligt som möjligt. Jag har även försökt 
synliggöra såväl mina egna, som studiens begränsningar och brister. I den avslutande 
diskussionen av arbetet, förs en vidare diskussion kring metodvalet.  
 

3.6 Etiska överväganden 
 
Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar.75  

 
Detta ser jag som särskilt viktigt med tanke på det område som denna studie berör. 
Konflikter kan vara ett område många känner obehag inför.76 Beroende på tidigare 
erfarenheter tror jag detta kan beröra människor, både på det personliga och 
yrkesmässiga planet. Att ha detta i åtanke, såg jag som en mycket viktig del under 
hela arbetsprocessen. Pedagogen och forskaren Anna-Liisa Närvänen menar att den 
etiska reflektionen är särkilt viktig i sådan forskning som innebär en närhet till de 

                                                 
71 Kvale 1997, s. 153. 
72 Trost 2005. 
73 Kvale 1997. 
74 Ibid. 
75 Johansson & Svedner 2004, s. 23. 
76 Utas Carlsson 2001. 
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personer som berörs med forskningen.77 Mitt val att använda kvalitativa intervjuer, 
innebar en nära kontakt med människor och således ett stort etiskt ansvar.  
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer föreskriver om vikten av att man som 
forskare garanterar att berörda individer inte utsätts för någon form av skada. Rådet 
har delat in det grundläggande individskyddskravet i fyra huvudkrav. Dessa är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.78 
Ett sätt att informera informanterna om detta var att skicka ut ett brev innan 
intervjuerna, vilket jag nämnt ovan. I brevet skrev jag även ut mitt telefonnummer om 
det i efterhand skulle dyka upp frågor, eller om de skulle ångra något. Enligt 
samtyckeskravet har deltagarna i en undersökning, rätt att avbryta sin medverkan även 
i efterhand. Som nämnts ovan kom brevet som jag skickade ut, inte fram till fyra av 
informanterna. Eftersom det innehöll viktig information för lärarna, även i efterhand, 
valde jag att lämna ett brev i deras personliga fack på skolan vid ett senare tillfälle.  
 
Eftersom intervjuerna till största del handlade om att ta del av personliga synpunkter 
och ställningstaganden, såg jag det som särskilt viktigt att vid intervjutillfällena 
informera om studiens konfidentialitet. I detta sammanhang förklarade jag även syftet 
med att jag önskade spela in intervjun, samt att detta skulle raderas så snart jag 
bearbetat materialet. Självklart gavs alla informanter möjlighet att säga nej till detta. 
Jag såg det som mycket viktigt att respektera deras önskan och hade, som nämnts 
ovan, tagit med ett kollegieblock för att kunna anteckna om så skulle bli fallet.  
 
När de inspelade ljudfilerna från inspelningen sparats i min dator, raderades de från 
diktafonen. Ljudfilerna är i säker förvaring i min dator, men kommer att raderas även 
därifrån så snart arbetet är klart, för att undvika risken att någon annan än jag tar del 
av dem. Det transkriberade materialet från de inspelade intervjuerna, kommer inte 
lämnas ut om inte informanterna själva ger sin tillåtelse till detta.79 För att garantera 
informanternas anonymitet, har information och data som kan identifiera dem inte 
skrivits ut i resultatredovisningen. Jag har även valt att inte uppge det geografiska läge 
där de är verksamma, eftersom jag anser att detta inte har någon betydelse för 
resultatet.  
 
 

4. Resultat och analys 
I denna del redovisas resultaten från de genomförda intervjuerna. Därefter analyseras 
dessa utifrån tidigare forskning, den rådande läroplanen samt studiens teoretiska 
utgångspunkt. 
 
Resultaten redovisas utifrån studiens två frågeställningar. Bearbetningen av 
intervjuerna har, som tidigare nämnts, lett till ett antal kategorier som förts till 
respektive område. För att ge en överskådlig bild av hur resultaten kategoriserats, 
presenteras de inledningsvis i tabellen nedan. I den första delen redovisas 
kartläggningen av lärarnas uppfattningar kring sin egen roll i en elevkonflikt. Den 

                                                 
77 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund 1999). 
78 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.    

 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf (2006-11-17) 
79 De transkriberade intervjuerna finns hos författaren. 
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andra delen handlar om lärarnas tankar när det gäller vilka verktyg elever behöver i en 
konfliktsituation (se tabell). 
 
Tabell 1. Kategorisering av resultaten 
 
 
Huvudområde: Lärarens roll i en elevkonflikt     Verktyg i en konfliktsituation 
 

 
Underkategorier:      Att avväga                                       Förmåga att distansera sig 
 

Att bekräfta                                      Förmåga att kommunicera 
 
Att lyssna                                         Förmåga att kunna backa                     
                                                         tillbaka 
Att synliggöra 
 
Att skapa förutsättningar 

  
 
 
 
Som jag tidigare nämnt under metodavsnittet, tydliggörs resultaten med hjälp av 
lärarnas egna uttalanden. Citaten följs av bokstaven L samt en tillhörande siffra. 
Beteckningarna hänvisar till den transkriberade texten. Även datum för intervjuerna är 
utskrivna.  

4.1 Lärarens roll i en elevkonflikt 
 
Lärarens roll vid en konflikt, vilken är den egentligen? Ja, utifrån samtalen med 
lärarna finner jag svaret på denna fråga som: det beror på. Att göra en avvägning 
visade sig vara en av lärarnas tankar om sin egen roll, vilket kommer behandlas 
närmare nedan. Under bearbetningen av intervjuerna, har jag funnit ytterligare några 
utmärkande kategorier när det gäller lärarens roll i en elevkonflikt. Dessa är: Att 
bekräfta, Att lyssna till eleverna, Att synliggöra konflikten, elevens egen del i den och 
deras känslor, samt Att skapa förutsättningar för eleverna att hantera konflikten på ett 
konstruktivt sätt.  
 

4.1.1 Att avväga 

Samtliga lärare berörde, på ett eller annat sätt, vikten av att som lärare göra en 
avvägning innan man går in i en konflikt. Det handlar om att bedöma dels vilken typ 
av konflikt det gäller, dels vilka elever som är inblandade. Att lära känna sina elever, 
nämndes som en viktig del. Tre av lärarna berörde även fördelen med att ha 
yrkeserfarenhet, när det gäller att göra en bedömning av situationen. En av lärarna 
uttryckte det på följande sätt:  
 

När man har jobbat ett tag, så märker man vilka konflikter man ska gå in i och var man 
ska avvakta och vad som kanske är mer allvarligt än, om man säger ”tjafs” Jag menar 
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tjafs där man känner att; det här kan de faktiskt reda ut själva. Jag tror att det där lär 
man sig eftersom. (L5 28/11 -06). 

 
Ytterligare en avvägning som berördes var att som lärare bedöma när konflikten ska 
hanteras, beroende på konfliktens karaktär. Två av lärarna berörde särskilt den aspekt 
att det är lätt att det går åt för mycket tid för konflikthantering. De gav uttryck för att 
man som lärare kanske inte alltid kan, eller ska,  ta tag i konflikten precis då den 
dyker upp: 

 
Jag tycker ju fortfarande att konfliktlösning, det ska vara en del i skolan, det är ju helt 
klart, men det får inte ta för mycket tid utav arbetet i klassen, alltså i skolarbetet[…] 
(L4 21/11 -06).  

 
Vi brukar undvika att ta det på lektionstid.  För det är väldigt lätt att lektioner går åt, 
till att reda ut konflikter. Och det finns fler i klassen som har lust att ha skolarbete. Så 
det är en avvägning. Är det allvarligare saker, det måste jag ju faktisk försöka bedöma 
ganska snabbt, då får man ju rycka ut och ta det på lektion naturligtvis, om det är 
riktigt akut. Men annars får det vänta tills det blir paus. (L3 20/11 -06). 

 
Dessa två lärare upplevde båda att det idag förekommer mer synliga konflikter än 
förr, vilket blir synligt i följande citat:  
 

Men det har ju blivit mer och mer nu i och med att barnen är, de är öppnare, de är mer 
spontana och det är väl också så att skolan ska ju fostra på alla plan så att säga. (L4 
21/11 -06). 
 
Fördelen är att de berättar om det idag. Det är ju en fördel, att inte någon låter sig 
trampas på lika mycket som förut. […] Många hade det ju svårt förut men vågade inte 
säga någonting. Det var ett avstånd till läraren, så man vågade inte berätta. Det är ju 
positivt att de vågar berätta, naturligtvis, men jag tror också att det är mycket mer 
konflikter. (L3 20/11 -06). 

 

4.1.2 Att bekräfta 

Denna kategori berör både en bekräftelse av de inblandade eleverna, men även av den 
faktiska konflikten. Utifrån intervjusamtalen framkom det att samtliga lärare, på sitt 
sätt, alltid bekräftar eleverna i en konflikt och deras upplevelse, även om de i vissa 
situationer väljer att ta tag i konflikten senare. En av lärarna menade att: 
 

Är det två stycken då som hamnar i konflikt kanske man kan sätta sig med en av dem 
och ordna just det där tillfället. Men jag är rädd för att man alltid ska ta upp det här, 
utan jag är mån om att ha en speciell tid för att behandla sådant här och prata igenom 
det. (L4 21/11 -06). 

 
En av lärarna tryckte särskilt på vikten av att som lärare välja att se de konflikter som 
uppstår, och inte blunda för dem: 
 

För det första tror jag genom att acceptera: så här ser det ut, att här är det problem. 
Alltså det tror jag att vi vuxna också måste se att det är och inte gömma de problemen 
och låtsas, eller kanske inte ens vilja se dem för att man orkar inte ta i dem. (L1 20/11 -
06). 

 
Två av lärarna belyste att en konflikt många gånger kan uppstå på grund av 
uppmärksamhetsbehov. En av dem menade att det i dessa fall kan räcka med att man 
som lärare ”bekräftar elevens känslor och tankar.” (L6 28/11 -06). 
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4.1.3 Att lyssna 

Samtliga lärare berörde lyssnandet som en viktig och central del i hanterandet av 
konflikter. De såg det bland annat som ett sätt att ta reda på vad som hänt och vad 
konflikten egentligen handlar om. Alla lärare betonade vikten av att som lärare ta sig 
tid att lyssna till båda parter, för att få en så rättvis bild av situationen som möjligt. 
Följande citat får belysa detta: 
 

Det är ju min uppgift att lyssna och höra, vad är det som har hänt? Och ta reda på från 
båda håll. Så att jag försöker få en bild av situationen. Det är ju inte säkert att den som 
kommer och berättar har hela sanningen så att säga. Den har ju sin sanning. (L5 28/11 -
06). 

 
[…]att ta reda på, verkligen fråga var och en innan man själv kommer med lösningen 
så att säga. Ta reda på vad som har hänt, vad är det som ligger bakom konflikten? (L4 
21/11 -06). 

 
När det gäller lyssnandet lyfte fem av lärarna fram ytterligare en aspekt, nämligen 
som en av dem uttryckte det: ”Att hjälpa de inblandade att lyssna på varandra.” (L6 
28/11 -06). Lärarna upplevde att detta är något som elever har mycket svårt med, 
främst när de är inne i konfliktens hetta. De intervjuade lärarnas erfarenheter var att 
elever som befinner sig i en konflikt har svårt att ge talutrymme till motparten. En av 
lärarna uttryckte det på följande sätt: 
 

Man måste ju på något sätt försöka lyssna på vad det är som har hänt, alltså försöka få 
dem att prata en och en: - Hur upplever du det här, vad är det som har hänt enligt dig? 
[…] Men så fort den ena har börjat prata, då vill ju den andra försvara sig och då 
brukar jag försöka få tyst på den och säga att: - Nu lyssnar jag på ---, nu vill jag höra 
vad hon har att säga. Och så sedan när den har pratat klart, så försöker jag lyssna på 
vad den andra har att säga. (L1 20/11 -06). 

 

4.1.4 Att synliggöra 

Denna kategori handlar om synliggörandet av konflikten, av elevens egen del i 
konflikten, samt synliggörandet av de känslor som eleverna har i konfliktsituationen.  
 
Fem av lärarna nämnde exempel på hur de går tillväga när de samtalar med elever 
som är inblandade i en konflikt. De berättade att de ibland ställer frågor till eleverna, 
för att hjälpa dem att berätta vad som hänt. En av lärarna nämnde dessa frågor: ”Hur 
upplever du det här?” ”Vad är det som har hänt enligt dig?” (L1 20/11 -06). En annan 
lärare brukade göra på följande sätt:  
 

Och så får de berätta i tur och ordning, sin version och då får den andra inte avbryta. 
Även om den tycker att kompisen ljuger, så ska den i alla fall få berätta. Sedan är det 
den andres tur och sedan försöker vi sammanfoga det hela och se vad som har hänt, 
och det kan ju vara två versioner. Sedan funderar vi ut: hur ska vi gå vidare? (L3 20/11 
-06). 
 

När det gäller vikten av att som lärare synliggöra elevens egen del i konflikten, blev 
detta särskilt synligt när jag bad lärarna att berätta om en konfliktsituation som de 
upplevde vara vanligt förekommande i skolan. Fyra av lärarna nämnde då situationer 
där eleverna inte förstår sin egen del i det som har hänt, varav en svarade så här: 
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Det kan vara allt ifrån att man har tagit någons penna, till att man har gjort illa 
varandra. Det kan vara precis vad som helst, men ofta är det att man förstår inte hur 
man själv har en del i den konflikt som uppstår, utan det är alltid någon annan som är 
orsak till konflikten. (L1 20/11 -06). 
 

Lärarnas erfarenheter av konfliktsituationer var att eleverna ofta skyller över på andra 
och ser den andra partens handlande som orsaken till konflikten. Följande citat 
belyser, enligt min åsikt, detta på ett bra sätt: 
  

Oftast är det att om det är två som är inblandade och så: ”Hon sa det”. 
”Nej, hon gjorde så”. Att de bara bollar tillbaka till varandra. (L2 20/11 -06). 

  
[…] Det tycker jag är det vanligaste. ”Ja, men du gjorde ju så.” Ja, och så  
svarar den andra: ”Ja, men det var ju för att du gjorde så.”  
”Ja, men det var ju för att du gjorde så.” (L1 20/11 -06). 

 
Att kunna förstå hur den andra tänker, var något som en av lärarna betonade som 
särskilt viktigt i en konfliktsituation. Hennes erfarenheter var att detta är jättesvårt för 
många barn och att man som lärare kan behöva hjälpa dem med detta:  
 

Att förtydliga känslorna då man har ett samtal med dem: ”den här personen tycker så 
och känner så, och den här känner så här”. Alltså i diskussionen försöka göra det så 
tydligt som möjligt hur de känner. (L2 20/11 -06). 

 

4.1.5 Att skapa förutsättningar 

 
Och sedan kan det ju också vara de här långvariga konflikterna där man inte möts, 
alltså någonting som pågår länge och man får inte hjälp att reda ut det som är problem. 
Jag menar, är man barn så kan man kanske inte själv reda ut det. Man kanske måste ha 
vuxna som hjälper dem att nå varandra. (L1 20/11 -06). 
 

Under intervjusamtalen belyste lärarna olika sätt att skapa förutsättningar för att 
eleverna, i en konfliktsituation, ska kunna nå varandra och på så sätt kunna lösa 
konflikten. En av förutsättningarna handlar om att ge eleverna tid till att lugna ner sig. 
Fyra av lärarna berörde detta, varav en uttryckte det på följande sätt: 
 

Men vissa barn kanske bara behöver lite tid för sig själv också. De vill inte prata direkt, 
utan bara de får vara själv ett tag, och så sedan kan man prata med dem, när de har 
lugnat ner sig. (L2 20/11 -06) 
 

En av lärarna kopplade ihop denna distans till förmågan att kunna förstå sin egen del i 
konflikten: 
 

Det är aldrig de själva som är huvudpersonen i konflikten, utan det är alltid någon 
annan. Och det är jätte, jättesvårt att få dem att förstå att de har en egen del i en 
konflikt. Det är nästan omöjligt. Det kanske är så att de kan förstå det långt senare, 
men just precis i konfliktens hetta om man säger, då är det väldigt svårt att förstå att 
man har någon del i det som har hänt. (L1 20/11 -06). 

 
Ytterligare en förutsättning som berördes var att eleverna får utrymme att prata med 
varandra. Som lärare kan man skapa ett möte mellan eleverna, genom att ge dem tid 
och en plats att vara. Tre av lärarna berörde detta mer tydligt, där de fokuserade på att 
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det många gånger handlar om att eleverna behöver prata med varandra. En av dem 
betonade särskilt vikten av att de inblandade eleverna får prata ostört (L6 28/11 -06). 
Hennes erfarenhet var att elever många gånger löser konflikter själva, om de bara får 
möjlighet att prata ut, utan att andra elever kommer och lägger sig i.  
 
Två av lärarna berörde vikten av att elever får träna sig att hantera konflikter, för att 
vara bättre rustade i det kommande livet. I detta sammanhang betonade en av dem 
vikten av att man som lärare inte tar över hela tiden, så att eleverna bara förlitar sig på 
vuxna. Hon menade att ”De blir ju vuxna själv en gång.” (L6 28/11 -06). Även den 
andra läraren ansåg att det är genom konflikterna som eleverna lär sig hantera dem 
och att de behöver detta i livet. Hon uttryckte det på följande sätt: ”Du kommer ju 
alltid att möta människor som du inte kommer komma överens med, som har samma 
åsikt.” (L5 28/11 -06). 
 

4.2 Verktyg i en konfliktsituation 
 
Utifrån lärarnas berättelser om konfliktsituationer i skolan, blev ett antal aspekter 
extra synliga när det gäller vad elever behöver för att hantera en konflikt på ett bra 
sätt. Det som lärarna strävade efter att hjälpa eleverna med, tolkade jag som viktiga 
verktyg att ha tillgång till. Även om lärarna berättade om olika konfliktsituationer, 
utifrån deras erfarenheter, berörde många av lärarna liknande aspekter. Dessa har förts 
till tre olika kategorier: Förmåga att distansera sig, Förmåga att kommunicera samt 
Förmåga att kunna backa tillbaka. 
 

4.2.1 Förmåga att distansera sig 

Att kunna distansera sig till situationen visade sig, utifrån intervjusamtalen, vara något 
som lärarna upplevde som viktigt i en konfliktsituation. Detta var något som samtliga 
lärare berörde, på ett eller annat sätt. En av lärarna uttryckte det så här: 
 

När man är i en konflikt, då upplever man inte att man har ett val. Då är man fånge 
liksom. Och kan man förstå känslomässigt och intellektuellt att: jag har ett val och jag 
kan välja nu att gå härifrån, då är jag den största segraren. Då har man ju kommit 
jättelångt. (L1 20/11 -06). 

 
En av lärarna nämnde barn i affekt, att en konflikt kan väcka mycket starka känslor 
hos barn:  

 
För ibland är det bäst att inte ta de precis när de händer, därför då är ju barnen ofta i 
affekt, de tänker inte riktigt klart, de har inte fått distans till problemet. Nog tror jag det 
är bättre många gånger att försöka få en djupare kunskap, alltså på en annan tid än just 
då när konflikten sker. (L4 21/11 -06). 

 
Ett sätt att få distans till situationen kan vara att skriva om vad som har hänt. Detta var 
något som en av lärarna (L3 20/11 -06) berättade om. Eleverna i hennes klass får 
skriva i sin egen ”tankarbok”, när det är någonting som har hänt. Ett syfte med detta 
är att eleverna ska få distans till händelsen och reflektera över situationen: 
 

Skriver de i sin bok, blir det automatiskt att de sållar lite inom sig; är det jätteviktigt, 
eller är det något som vi kan reda ut själva? (L3 20/11 -06). 
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4.2.2 Förmåga att kommunicera 

  
För det är ju ofta missuppfattningar det grundar sig i. (L3 20/11 -06). 

 
Fyra av lärarna nämnde missuppfattningar som vanliga orsaker till att konflikter 
uppstår. De menade att det många gånger beror på att eleverna inte har pratat med 
varandra riktigt. En av lärarna (L6 28/11 -06) hade erfarenhet av att, om man som 
vuxen frågar barnet om den verkligen har pratat med den andra parten om det, så 
svara eleven ofta att den inte har gjort det. Många gånger visar det sig att den andra 
parten inte alls menade det, som eleven uppfattat orden eller handlingen.  
 
Fem av lärarna berörde vikten av att eleverna lär sig att uttrycka sina känslor i ord. En 
av dem betonade särskilt kraften i att eleverna själva uttrycker sina känslor för 
varandra: 
 

Och när ett barn säger att: ”nu gjorde du mig ledsen därför att du gjorde si eller så”, det 
lyssnar andra barn på ganska mycket. Och stannar upp. Det är ett bra sätt att bli 
tillrättavisad av en annan kompis som får uttrycka sina känslor, att de lär känna sig 
själv på ett helt annat sätt då, än om en vuxen säger till dem. (L3 20/11 -06). 

 
För att kunna prata om en konflikt menade en av lärarna att barn behöver redskap som 
stöd. I detta sammanhang, nämnde hon vikten av att det finns ett inarbetat mönster att 
gå efter: 
 

Man behöver ju alltså en form, som både barn och vuxna känner till, som man är insatt 
i, en form att verbalisera, att prata om det här. (L4 21/11 -06). 

 
I detta sammanhang kan nämnas att en av lärarna menade att eleverna ofta klarar av 
att hantera en konflikt själva, om man som lärare har arbetat in ett tänk hos eleverna 
sedan de är små. Hon förklarade att man kan be barnen fundera över frågor som: har 
du verkligen pratat med honom/henne (den andra parten) om det här? Menade den det 
verkligen så som du har uppfattat det? På så sätt lär sig eleverna vad de ska tänka på i 
en konfliktsituation. Enligt henne kan det då i vissa konflikter räcka med att man som 
lärare erbjuder sig att följa med till den andre parten, om en av eleverna kommer och 
ber om hjälp. Hon menade att ”De kloka orden kommer barnen själva med” (L6 28/11 
-06). 
 
Kommunikationsförmågan handlar även om förmågan att kunna lyssna. Detta var 
något som fem av lärarna uttryckte som en viktig del för att komma vidare i en 
konflikt. Följande citat får belysa detta: 
 

Att båda får prata till punkt tror är ett stort problem alltså. För det hör man ju när man 
kommer in i en konflikt, att de får ju inte prata till punkt utan de hoppar på varandra, 
angriper och man bara sitter och funderar på vad ska man säga själv nästa gång, istället 
för att aktivt lyssna på: vad har du att säga för någonting? Det finns inget aktivt 
lyssnande och alltså går det inte att lösa någon konflikt. (L1 20/11 -06). 

 
Att man lär sig lyssna, att: nu berättar jag och så här ser jag på det och det är inte fel, 
utan det är ju mitt sätt att se, det är min upplevelse av konflikten. Att den andra 
accepterar det och lyssnar på det. […] Att man är tillåtande så, det tror jag är 
jätteviktigt. För då kan vi ju börja lösa konflikten. Men hugger man bara mot varandra, 
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då är det ju svårt. Det tror jag kanske är det viktigaste, att lyssna, att var och en får säga 
att: så här upplevde jag det. (L5 28/11 -06). 
 
Det viktiga det är nog att de kan lyssna, träna sig i att lyssna på den andres version. Att 
det kanske inte var ett illa menat uppsåt från början. […] Om de lär sig att: nu ska jag 
lyssna på hur du tänkte här, så lyssnar du på mig sen. Då är det väldigt sällan som de är 
irriterade på varandra efteråt. (L3 20/11 -06). 

 

4.2.3 Förmåga att kunna backa tillbaka 

Att backa, var ett uttryck som två av lärarna använde under intervjusamtalen. De 
ansåg att det är av stor vikt att ett barn i en konflikt kan svälja sin egen stolthet och be 
om ursäkt, om det är den som har gjort fel. En av lärarna uttryckte sig på följande sätt: 
  

En del kan lösa det själv. De säger förlåt till varandra och ”det var inte meningen”. En 
del fixar det. Men en del använder ju armarna och händerna i stället, och det går vidare 
istället för att någon kan backa tillbaka. (L2 20/11 -06). 

 
Den andra läraren uttryckte sig utifrån det så kallade ”trafikljuset”, som de arbetar 
med i klassen. Modellen syftar till ett synliggöra de sociala regler som eleverna, 
tillsammans med läraren, kommit överens om. Färgerna som finns i ett trafikljus, 
används för att synliggöra vad som är acceptabelt beteende och inte. Det röda står för 
uppföranden som inte är acceptabla, medan grönt är snälla, tillåtande beteenden. Är 
man på gult måste man tänka till och backa tillbaka till grönt, för att inte hamna på 
rött. Läraren uttryckte det så här: 
 

Det är ju det jag försöker få dem att lära sig, att man kan backa tillbaka. Om det har 
blivit rött, kan man backa genom att säga förlåt. Då brukar de allra flesta kunna godta 
det och så går man vidare, men det är ju det som är så svårt att kunna göra. Utan i 
stället går man i försvar och så säger man; ”Du då?! Vad gjorde du då?! Du slog ju 
faktiskt mig också.” Och så blir det ingen försoning, utan då trappas bara konflikten 
upp. (L1 20/11 -06). 
 

En av lärarna (L6 28/11 -06) hade erfarenheter av att det vid konflikter med äldre barn 
ofta handlar mer om prestige, än vad det gör när yngre barn är i konflikt med 
varandra. Hon upplevde att äldre barn ofta har svårare att erkänna, även om de vet att 
de har fel, medan yngre barn ofta är mer raka och säger precis som det är.  
 

4.3 Analys 
 
Resultaten som redovisats ovan, visar lärarnas tankar kring deras roll i elevkonflikter, 
samt vilka verktyg de anser är viktiga för elever att ha tillgång till i en 
konfliktsituation. De redovisade resultaten ställs här i förhållande till tidigare 
forskning, teorier samt rådande läroplan. Resultaten visar, enligt min åsikt, på 
kommunikationens stora betydelse i en konfliktsituation. Som jag ser det går detta 
som en röd tråd genom båda resultatdelarna, i såväl lärarens roll som viktiga verktyg i 
en konfliktsituation. Detta bekräftar vad forskare och pedagoger tidigare hävdat, vad 
gäller kommunikationsförmågans avgörande betydelse för konflikthantering (vilket 
behandlats i den teoretiska bakgrunden). Därför har jag valt att fokusera analysen 
kring detta.  
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4.3.1 Resultaten i förhållande till tidigare forskning 

Samtliga lärare berörde vikten av att lyssna till de inblandade parterna, varav fem 
även betonade vikten av att hjälpa eleverna att lyssna på varandra. Detta stämmer 
överens med forskaren Kathrine Källers tankar om att det är just kommunikationen 
som elever främst behöver hjälp med i en konfliktsituation.80 Lärarnas erfarenheter av 
elevkonflikter visar att elever ofta har svårt att nå varandra och att de ofta skyller över 
på varandra. Ytterligare en aspekt som berördes, var vikten av att eleverna lär sig att 
uttrycka sina känslor i ord. Till detta bör forskaren Karin Utas Carlssons tankar 
kopplas. Även hon anser att elever bör lära sig att uttrycka vad de känner men hon 
tillägger en viktig aspekt, nämligen att de lär sig göra det utan att någon annan tar 
skada. Detta är, enligt henne, att lära sig handskas konstruktivt med sina känslor.81 Att 
då, som några av lärarna gav uttryck för, finnas med och styra diskussionen med hjälp 
av frågor riktade till den enskilda eleven kan, som jag ser det, utveckla denna 
förmåga. Enligt Käller är frågor till de inblandade parterna det enklaste sättet att 
hjälpa elever att formulera sig.82 Här är det, enligt min åsikt, viktigt att som lärare 
vara medveten om, det Wennberg kallar ”jag-budskapet”.83 De flesta av de 
intervjuade lärarna gav uttryck för att de ställde frågor som gjorde att eleverna måste 
formulera sig utifrån sig själva. Jag tror, liksom Wennberg, att detta minskar risken att 
eleverna dömer varandra. Eleverna får på så sätt även träna sig att fokusera på sin 
egen del i konflikten, vilket fyra av lärarna upplevde som en stor svårighet för elever. 
Genom att lärarna på detta sätt hjälper eleverna i en konfliktsituation att kommunicera 
med varandra, hjälper de dem även att hantera konflikten på ett konstruktivt sätt. Ser 
man detta utifrån Utas Carlssons resonemang, innebär det att lärarna ger eleverna en 
känsla av att växa och utvecklas.84 
 
Vikten av att elever får träna och utveckla sin kommunikationsförmåga, blir än mer 
synlig med tanke på de intervjuade lärarnas erfarenheter av att missförstånd ofta är 
inblandat vid konflikter. Detta känns igen i den tidigare forskning som gjorts av den 
polske forskaren Andrzej Szklarski. Som nämnts tidigare, har han funnit att även barn 
upplever att en av orsakerna till att konflikter uppstår är missförstånd av något slag. 
Szklarski menar att missförstånd ofta beror på en kommunikationsstörning.85 Därför 
tror jag det är av stor vikt att, som lärarna gav uttryck för, skapa förutsättningar för 
eleverna att nå varandra i form av tid, plats och kommunikativt stöd. 
 
När det gäller kommunikativt stöd anser Käller, vilket nämnts tidigare, att det dels ska 
leda till att alla parter känner sig bekräftade, dels till att synliggöra konflikten.86 Detta 
ser jag som mycket intressant, eftersom de är ytterligare två kategorier som jag i 
denna studie funnit att lärarna ser som sin roll i en konfliktsituation. Hjälper man som 
lärare eleverna att kommunicera med varandra på ett konstruktivt sätt, leder det alltså 
samtidigt till att man bekräftar eleverna och synliggör problemet. För att det 
kommunikativa stödet ska leda till detta, tror jag det är av stor vikt att det sker på ett 
medvetet och reflekterat sätt, samt att man som lärare har klart för sig vad stödet 
syftar till. 

                                                 
80 Käller 1984. 
81 Utas Carlsson 2001. 
82 Käller 1984. 
83 Wennberg 2001, s. 69. 
84 Utas Carlsson 2001. 
85 Szklarski 1996. 
86 Käller 1984. 
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4.3.2 Resultaten i förhållande till läroplanen Lpo -94 

När det gäller Lpo. – 94, den läroplan som lärare idag har att följa, föreskriver den 
bland annat att skolan ska främja elevers förståelse för andra och förmåga att leva sig 
in i andras situation.87 Utifrån intervjusamtalen är detta, enligt min åsikt, något som 
samtliga lärare arbetar efter. Majoriteten av lärarna beskrev situationer, där de dels 
försöker hjälpa eleverna att uttrycka sina känslor, dels strävar efter att få dem att 
lyssna till varandra. Detta är, som jag ser det, ett sätt att utveckla elevernas förmåga 
till empati. Som två av lärarna nämnde, är det viktigt även för elevernas kommande 
vuxenliv.  
 
Att fostra eleverna och förbereda dem på ett liv i samhället är, enligt läroplanen, en av 
uppgifterna som skolan har. En annan uppgift är att förmedla kunskaper till 
eleverna.88 Dessa två sidor av läraruppdraget var något som två av lärarna särskilt 
berörde. De gav båda uttryck för att det måste finnas en balans mellan dessa uppdrag. 
De två lärarna som betonade detta, var de som hade längst erfarenhet inom skolan. 
Båda lärarna upplevde att konflikter och konflikthantering tar mer och mer tid, vilket 
de såg som en risk för att undervisningen blir lidande. Mycket av anledningen till att 
det var just dessa lärare som berörde denna aspekt, tror jag är deras långa erfarenhet 
som lärare. De har sett den utveckling som skett inom skolan och har på så sätt något 
att jämföra dagens situation med.  
 

4.3.3 Resultaten i förhållande till det sociokulturella perspektivet på 
lärande 

Att läroplanen betonar vikten av att elever lär sig att samverka och respektera 
varandra, kan ha sin förklaring i det sociokulturella perspektivet. Där ligger, vilket 
nämnts tidigare, fokus på att lärande sker i samspel med andra. Att även se resultaten i 
relation till detta perspektiv kan ge en ännu djupare förståelse för lärarnas tankar kring 
konflikter och konflikthantering.  
 
De intervjuade lärarna gav inte uttryck för att de strävade efter att lösa konflikterna åt 
eleverna, utan i stället att se till att eleverna själva är aktiva i hanteringen. Detta är 
mycket viktigt för lärandet, ur ett sociokulturellt perspektiv. Den aktiva samverkan är 
ju, ur detta perspektiv, en förutsättning för att lärande ska ske. Utifrån 
intervjusamtalen blev det synligt att lärarna, på olika sätt, strävade efter att stödja 
eleverna och hjälpa dem att hantera konflikterna.  
 
Ingen av lärarna gav uttryck för att de medvetet arbetade efter någon speciell 
konflikthanteringsmodell. Jag finner dock, utifrån lärarnas berättelser, relativt många 
likheter med medling, där läraren blir den tredje part som hjälper eleverna i konflikten 
och vägleder dem. Lärarna talade om att i samtalen med eleverna ställa frågor, 
uppmana eleverna att sätta ord på sina känslor och så vidare. Detta kan, som jag ser 
det, kopplas till ”den närmaste utvecklingszonen”.89 Strävan är, om jag förstod lärarna 
rätt, att eleverna så småningom ska klara av att hantera konflikterna på egen hand. 

                                                 
87 Lärarförbundet 2002. 
88 Ibid. 
89 Dysthe 2003, s. 81 
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Genom att lärarna inte löser konflikterna åt eleverna, utan istället ger stöd till dem, är 
syftet att inarbeta ett tänk hos dem som de ska bli förtrogna med. På så sätt finns 
förutsättningar för att de så småningom kan plocka fram detta, utan den vuxnes stöd 
och klara av att själva hantera konflikten på ett konstruktivt sätt. Som nämnts ovan var 
detta något som en av lärarna berättade om. Hon menade att eleverna, genom den 
vuxnes stöd, lär sig vad de ska tänka på i en konfliktsituation. Tillslut behövs då inte 
någon djupare handledning utan, som läraren själv uttryckte det: ”De kloka orden 
kommer barnen själva med.” (L6 28/11 -06) 
 
Vikten av det kommunikativa stödet har behandlats ovan och förtydligas än en gång i 
det sociokulturella perspektivet, enligt min åsikt. Kommunikationen och språket är, 
som nämnts, av central betydelse ur detta perspektiv. När det gäller konversationen i 
en konfliktsituation handlar det ofta mer om motspel än om samspel, för att använda 
Bakhtins uttryck.90 För att dessa möten ska leda till lärande och utveckling, vilket 
Bakthin menar att det finns förutsättningar för, ser jag lärarens roll som mycket viktig. 
Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket inte bara viktigt för kommunikationen 
mellan eleverna, det har även stor betydelse för att nå det inre planet, det vill säga för 
elevens egen förståelse och eget tänkande.91  
 

5. Avslutande diskussion 
I denna avslutande del görs först en kritisk reflektion över metodval. Därefter förs en 
sammanfattande diskussion kring studiens redovisade resultat. Slutligen lyfts övriga 
erfarenheter av arbetet fram, där även studiens yrkesrelevans diskuteras samt förslag 
till fortsatt forskning ges.  
 
Metodvalet är en viktig del för en studies giltighet.92 Valet att göra en kvalitativ 
undersökning och således kvalitativa intervjuer ser jag som högst relevant för denna 
studie, med tanke på studiens syfte. Avsikten med detta arbete var, som tidigare 
nämnts, att ta del av enskilda lärares personliga erfarenheter och synpunkter. Den 
kvalitativa intervjun syftar bland annat till att just ”beskriva och förstå de centrala 
teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till.”93 Hade jag istället valt att 
genomföra en kvantitativ undersökning, med enkäter som redskap, hade i och för sig 
undersökningen fått en större bredd och gett en bättre överblick. Den hade dock 
endast gett en ytlig information och därmed hade den djupare förståelsen gått 
förlorad.94  
 
För att få en så riktig bild som möjligt av verkligheten, hade det varit önskvärt att 
kombinera intervjuerna med en kvalitativ observation. Jag ansåg dock att tidsramarna 
för arbetet inte gav utrymme till detta. Johansson & Svedner menar att en 
kombination av intervjuer och observationer, förmodligen är mest givande för ett 
examensarbete.95 Jag kan hålla med om detta. De resultat jag fått fram utifrån 
intervjuerna, säger inte med säkerhet att det är så lärarna handlar i verkligheten. 
Självklart är det min förhoppning att lärarnas svar speglar verkligheten, men det finns 

                                                 
90 Dysthe 2003.  
91 Ibid. 
92 Kvale 1997. 
93 Ibid. s. 34. 
94 Johansson & Svedner 2004. 
95 Ibid. 
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en risk i att de svarat utifrån hur man som lärare ”bör” svara. Kanske hade jag sett 
något annat, om jag haft möjlighet att observera lärarna under en dag i skolan.  
 
När det gäller studiens generaliserbarhet, kan de resultat som kommit fram inte sägas 
vara generaliserbara, med tanke på att endast sex lärare deltagit i studien. Det som 
däremot kan sägas är att de resultat som redovisats, är gällande för dessa sex 
informanter. Även om studien inte är generaliserbar, ger den således en bild av hur 
några lärare ser på konflikthantering och sin egen roll när det gäller detta. Dessa 
synpunkter tror jag att även andra kan känna igen sig i och därigenom kan de 
representera andra lärares ståndpunkter. 
 
De intervjuade lärarna har, utifrån sina erfarenheter, gett sin bild av 
konfliktproblematiken i skolan. Var och en har på så sätt bidragit med viktiga delar till 
det redovisade resultatet. När det gäller lärarens roll i en konfliktsituation, var det 
ingen av lärarna som beskrev sig själv som konfliktlösare. Jag tolkar resultaten som 
att de snarare såg sin uppgift som att finnas med som ett stöd för eleverna, som en 
hjälpande hand på vägen mot en lösning. Genom att bekräfta och lyssna till eleverna, 
visar de att de är angelägna om att ta reda på vad som har hänt och att hjälpa eleverna 
i den situation de befinner sig. Att ställa frågor till eleverna gör att konflikten och 
elevens del i den blir synlig, samtidigt som det blir en hjälp för eleverna att sätta ord 
på sina tankar och känslor. Detta gör även att eleverna tränar sig att kommunicera, att 
lyssna på varandra, vilket de flesta av lärarna upplevde som en stor svårighet för de 
elever som befinner sig i en konflikt. För att som lärare ställa de frågor som leder till 
en konstruktiv hantering av konflikten är det, enligt min åsikt, betydelsefullt att ha 
kunskap om konflikthantering. Som jag ser det är det även viktigt att vara medveten 
om de konflikthanteringsmodeller som finns. Därför ställer jag mig frågande till 
varför detta inte behandlas mer under lärarutbildningen? Enligt min åsikt innehåller 
utbildningen alldeles för lite av denna aspekt, med tanke på att det visat sig vara en så 
pass stor del av läraruppdraget.  
 
De intervjuade lärarna hade, som nämnts under metoddelen, arbetat olika länge inom 
skolan och hade olika erfarenheter. Enligt min åsikt visar resultaten ändå på en relativt 
samstämmig syn när det gäller såväl lärarens roll, som viktiga verktyg i en 
konfliktsituation. Slutsatsen är att lärarens roll i stora drag handlar om att vara ett stöd 
för eleverna i konfliktsituationer och skapa förutsättningar för dem att hantera 
konflikterna på ett bra sätt. Frågan som jag ställer mig då, är om detta är möjligt för 
alla lärare? Som lärare har man olika förutsättningar och hur gör man som lärare när 
man står med närmare 30 elever i klassen, vilket är en verklighet för många. Är det 
rimligt att finnas med som stöd varje gång elever kommer och ber om hjälp? Att göra 
en avvägning ser jag som en viktig del av lärarens roll. Jag kan förstå de lärare som 
lyfte fram den aspekt att man som lärare kanske inte alltid kan ta tag i konflikterna 
precis när de uppstår, beroende på konfliktens art. Viktigt är att ändå bekräfta eleverna 
och deras situation. Att, som en av lärarna beskrev, låta eleverna använda skrivandet 
som en form att uttrycka sig, ser jag som en bra metod och tror även att detta kan vara 
en hjälp för eleverna att få syn på sin egen del i konflikten. Arbetar man med yngre 
barn, som inte utvecklat skrivandet, kan en idé vara att låta barnen rita vad som har 
hänt och hur de känner. Bilden kan då även utgöra ett stöd för eleven att senare berätta 
för läraren vad som hänt och beskriva vad den känner för de inblandade. 
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En skillnad mellan lärarna som resultaten visar på, handlar om avvägningen i en 
konfliktsituation. Detta är enligt mig en intressant aspekt. De två lärare som arbetat 
längst som lärare återkom, vilket nämnts ovan, under samtalens gång till risken att 
konflikter och konflikthantering tar för mycket tid. Detta var inget som de övriga 
lärarna, med kortare erfarenhet, fokuserade vid. Jag anser att det är en mycket viktig 
aspekt som de två lärarna berörde och anser att man som lärare bör vara medveten om 
detta. Samtidigt kan jag se en risk i att ha denna inställning. Dels med tanke på de 
arbetslag som de flesta lärare idag arbetar i. Där har lärarna olika erfarenheter och 
olika lång yrkeserfarenhet. Utifrån egna erfarenheter, och min personliga uppfattning, 
tror jag att man som nyutexaminerad lärare kan känna en stor stress och press över de 
kunskapsmål som finns uppsatta. Att då höra hur konflikter och konflikthantering tar 
allt mer tid från undervisningen, kan leda till att ingen avvägning görs vid de 
konfliktsituationer som uppstår. Följden kan, som jag ser det, alltså bli att man inte ser 
möjligheten att göra konflikterna till de lärandetillfällen som de faktiskt kan bli, utan i 
stället skjuter undan dem för att få undervisningen att flyta på. Som jag ser det är det 
viktigt att man som lärare, oavsett hur länge man arbetat, gör en avvägning vid varje 
konfliktsituation samt reflekterar över sitt handlande. På så sätt tror jag att risken 
minskar för att någon av de nämnda delarna blir lidande. En annan risk som jag kan se 
i det nämnda resonemanget, är att det dras en för skarp skiljelinje mellan 
konflikthantering och undervisning. Fokuserar man som lärare för mycket på 
läroplanens kunskapsmål finns, som jag ser det, en risk att man inte tar elevernas 
konflikter och sociala problem på allvar. Lärarens uppdrag är ju att både stimulera 
elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling.96  
 
Lärarna gav uttryck för att elever i konfliktsituationer har svårigheter att lyssna till 
varandra, att de har svårt att nå varandra. Här anser jag att det är viktigt som lärare att 
reflektera över vad detta beror på. Hur kommer det sig att eleverna har svårt att 
kommunicera? En av anledningarna kan självklart vara, som Klerk menar, att 
känslorna tar över i en konfliktsituation.97 Men jag tror att en stor anledning ligger i 
vilken syn man som lärare har på konflikter och konflikthantering. Detta påverkar hur 
och om man arbetar med det i klassen. Jag vill här lyfta fram Wennbergs tankar om att 
konflikthantering inte enbart bör tränas i själva konfliktsituationen.98 Jag tror, liksom 
Wennberg, att det är viktigt att ge elever möjlighet att träna detta även i lugna och 
trygga situationer. Det innebär, som jag ser det, att konflikthantering bör vara en del 
av undervisningen i skolan. Att arbeta enligt trafikljus-modellen, som påminner om 
stopljuset99, eller symetrisk kommunikativ kommunikation som Anatol Pikas 
förordar100, tror jag kan ge stora möjligheter till detta. Jag anser alltså att det är viktigt 
att inte dra en för skarp gräns mellan konflikthantering och undervisning. Att finna en 
balans i detta och att se de konflikter som uppstår som lärandetillfällen, tror jag är av 
stor vikt för att stimulera såväl elevernas sociala som kunskapsmässiga utveckling.  
 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram vikten av att inte se de redovisade resultaten som 
skilda delar. I resultatdelen ovan presenterades resultaten i olika kategorier, utifrån 
studiens frågeställningar. I den verkliga vardagen är dessa kategorier enligt min åsikt 
inte skilda från varandra, utan hör nära samman och påverkar varandra. Utifrån den 
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99 Ibid. 
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genomförda studien har jag förstått att en stor del av lärarens roll, i elevkonflikter, 
handlar om att ge eleverna de nämnda verktygen. Genom att ge eleverna 
kommunikativt stöd, stimuleras elevernas egen kommunikationsförmåga. Samtidigt 
bekräftas eleverna och konflikten samt elevens egen del i den synliggörs. Detta tror 
jag i sin tur leder till att eleverna har lättare att backa och säga förlåt om det är detta 
som behövs. Lyckas man som lärare ge ett kommunikativt stöd som ger eleverna 
möjlighet att träna att uttrycka sina känslor och lyssna till varandra, tror jag det finns 
goda förutsättningar för att eleverna lär sig att, som läroplanen föreskriver, ”leva sig 
in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 
deras bästa för ögonen […]”101 
 

5.1 Slutord 
 
Det har varit mycket intressant och givande att genomföra denna studie. Arbetet har 
gett mig värdefull kunskap inom ett område som jag tidigare känt stor osäkerhet inför. 
Därför sätter jag stort värde på denna tid och känner att jag fått mycket, som jag 
kommer att ha nytta av i mitt kommande yrke. Som jag nämnde i inledningen av detta 
arbete, har jag haft en rädsla för konflikter och försökt undvika dem. Nu, i slutet av 
detta arbete, kan jag med glädje känna att den tidigare rädslan och oron har börjat 
omvandlas till ett slags lugn. Jag har börjat inse att det inte ligger på mig som lärare 
att lösa alla konflikter som eleverna hamnar i. Min roll som lärare, handlar i stället om 
att skapa förutsättningar för eleverna och ge dem verktygen för att själva lära sig 
hantera konflikterna. Studien har inte bara gett mig denna insikt, utan även kunskap 
om värdefulla metoder för konflikthantering.  
 
Att konflikter är en del av verkligheten i skolan har, som nämnts ovan, tidigare 
forskning visat på. Detta är något som, enligt min åsikt, även blivit synligt genom hela 
detta arbete. Jag anser således att denna studie har stor relevans för läraryrket. För att 
vara rustad inför läraruppdraget är det, som jag ser det, av stor vikt att man som lärare 
är insatt i den problematik som finns kring konflikter och konflikthantering. Forskaren 
Ellmin menar som följer: 
 

Att vara till hjälp och stöd för människor i en konfliktsituation kan liknas vid att skapa 
”en trygg ram” för konfliktarbetet och därefter ”fylla ramen med ett innehåll”, dvs 
förmedla verktyg/instrument för arbetet.102 

 
Min förhoppning är att denna studie ska bli till hjälp för både blivande och 
verksamma lärare att upptäcka och reflektera över konfliktsituationer i skolan, samt 
över sin egen roll i dessa.  
 
När det gäller fortsatt forskning finns det, som jag ser det, stora möjligheter att 
utvidga denna studie. Ett förslag är att genomföra en liknande studie ur ett 
genusperspektiv. Denna studie visar enbart hur kvinnliga lärare ser på sin roll i 
elevkonflikter. För att få en ännu större bild av lärares syn när det gäller detta, kan det 
därför vara av intresse att genomföra en studie där även manliga lärare deltar. På så 
sätt kan eventuella könsskillnader synliggöras. Tänkbara frågeställningar kan då vara: 
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Hur ser kvinnliga, respektive manliga lärare på sin roll i elevkonflikter? Skiljer sig 
denna syn åt och i så fall hur? Vad kan det bero på? 
 
Ytterligare en tänkbar fortsättning på denna studie är att undersöka om lärares syn på 
sin roll i elevkonflikter skiljer sig, beroende på vilken åldersgrupp de arbetar i. Att 
genomföra en studie som omfattar både förskola, grundskolans tidigare och senare år 
kan enligt min åsikt vara en intressant och givande idé för fortsatt forskning.
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Bilagor                         Bilaga 1 
 

Intervju: 
Inledande frågor 
� Vilka erfarenheter har du inom skolverksamheten? 
� Vilken utbildning har du? 
� Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Konflikter mellan elever 
Berätta om en situation du kommer att tänka på. 
– När blir det en konflikt? Varför uppstår konflikter, tror du? 
 
� Vad tänker du på när du hör ordet konflikt? Vilken känsla får du när du hör ordet? 
 
� Går alla konflikter att lösa, enligt din åsikt? 
 
� Vilken typ av konflikter är vanligast?/Vad handlar konflikterna oftast om? 

- Är det någon skillnad mellan killar och tjejer? 
 

� Upplever du att det är mer konflikter mellan elever idag, än förr? 
- Varför tror du att det är så? 

 
Konflikthantering 
Berätta vad du som lärare gör när det uppstår en konflikt mellan elever.  
– Hur reagerar du när elever är i konflikt med varandra? Vad gör du? 
 
� Är det din uppgift att lösa/hantera konflikten åt eleverna? 

- Hur gör du detta? 
- Vilka redskap använder du dig av vid konflikthantering? 
- Berätta om en situation där detta varit aktuellt.  

� Är det din uppgift att hjälpa eleverna att själva lösa/hantera konflikten? 
- Hur gör du detta? 
- Vilka verktyg/redskap behöver eleverna? 

 
� Vad innebär konflikthantering för dig? 

- Berätta om en situation du kommer att tänka på.  
- Har du som lärare fått utbildning i konflikthantering? 
- Har du fått ta del av olika konflikthanteringsmodeller? 

 
� Finner du något stöd i styrdokumenten? 

- Var, i så fall? Vad står det? 
 

� Är det viktigt att ”gå till botten” med alla konflikter? 
- Varför? 
 

� Hur upplever du att elever hanterar konflikter? 
- Är det någon skillnad mellan killar och tjejer? 



 

Bilaga 2 
 

Hej och TACK för att du vill ställa upp och delta i min studie! 
 
Jag har skrivit ner lite information, som kan vara intressant för dig att veta inför 
intervjun.  
 
Syftet med min studie är att ta del av verksamma lärares syn på konflikter, 
konflikthantering och hur du som lärare ser på din egen roll i en konfliktsituation 
mellan elever. Det handlar alltså inte om vad som är rätt eller fel (om det nu finns 
något sådant när det gäller detta), utan om dina personliga erfarenheter och 
synpunkter.  
 
Intervjun kommer att bli mer som ett samtal, där vi för en dialog kring den ovan 
nämnda problematiken.  
 
Om du tillåter, kommer jag att spela in intervjun. Syftet med detta är endast att det ska 
underlätta efterarbetet. Jag kommer att transkribera intervjun och därefter radera 
inspelningen. Det transkriberade materialet kommer endast jag att ha tillgång till. Det 
kommer inte lämnas ut, utan ditt godkännande. 
 
De uppgifter som du lämnar, kommer inte att användas i något annat syfte än för min 
studie. Du har rätt till anonymitet och resultatet kommer att skrivas på ett sådant sätt 
att utomstående inte kan identifiera dig som lärare eller den skola du är verksam i.  
 
Jag är tacksam att du vill dela med dig av dina erfarenheter, men du ska veta att din 
medverkan är frivillig. Du har även rätt att i efterhand avbryta din medverkan, när du 
vill. Om så är fallet är jag tacksam om du så snart som möjligt efter intervjun 
kontaktar mig.  
 
Har du några frågor eller funderingar, får du gärna kontakta mig. Du kan säkrast nå 
mig på telefonnummer:  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
/Caroline Liljebladh 
Umeå universitet 15/11 2006 
 


