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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studies syfte är att synliggöra lärares perspektiv och arbetssätt gällande 

konflikter och konflikthantering. För att göra detta genomfördes semi-strukturerade intervjuer 

med tre manliga och tre kvinnliga lärare på tre olika typer av skolor; en stadsskola, en byskola 

och en tätortsskola. Resultatet visade att det viktigaste vid konflikthantering är att alla elever ska 

kunna hantera konflikter själva, men när de inte kan det måste läraren ingripa. För att uppnå detta 

behövs förebyggande arbete där eleverna ska lära sig att sätta ord på sina tankar och känslor. 

Många lärare kände att de inte fått nog med stöd från sin utbildning gällande konflikter. Studien 

visade på skillnader i flickors och pojkars konflikter men att lärarna inte var medvetna om de 

behandlade dem annorlunda beroende på kön. Det fanns även skillnader i arbetssätt mellan de 

olika skolorna, främst gällande samarbete bland lärare. 

Nyckelord: konflikthantering, lärares arbetssätt, förebyggande arbete, genusperspektiv  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 ”Den konflikt jag upplever med andra beror ofta på att jag 

inte vet vad jag känner, inte säger vad jag menar och inte 

gör som jag säger.” (Gammalt ordspråk) (Ellmin 2008, 

s.10) 
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Inledning 

Konflikter uppstår dagligen i skolan och är därför ett engagerande område som berör alla lärare 

oavsett var de bor eller vilken åldersgrupp de undervisar. Vi har under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) stött på flera typer av problem gällande konflikter och konflikthantering, både 

när det gäller konflikter vi själva varit tvungna att hantera och då vi observerat andra lärares 

agerande. Det vi märkt är att det finns lika många sätt att hantera situationerna som det finns barn 

på skolan. 

 

Alla kan på ett eller annat sätt lösa och hantera konflikter, men det som saknas på skolorna är 

gemensamma utgångspunkter. Det vill säga att genom diskussioner ta fram handlingsplaner som 

hjälper lärarlaget till en samstämmighet för att hantera och förebygga konflikter på ett 

strukturerat sätt. I lärarrummet diskuteras dessutom konflikter ofta i en negativ bemärkelse. Till 

exempel hur mycket tid av undervisningen som går åt till att hantera konflikter. Både erfarna och 

nyutbildade lärare känner sig även frustrerade över avsaknad av förtrogenhet i ämnet. Enligt 

undersökningar uppger många att de saknar tillräckliga kunskaper på grund av brister i 

utbildningen (Hakvoort, 2012; Ellmin, 2008). 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) nämns inte 

konflikter eller konflikthantering överhuvudtaget. Dock förekommer formuleringar kring 

värdegrunden och förståelse för andra människor. Bland annat står det att skolans mål är att varje 

elev ska kunna förstå andra människors situation och utveckla en förståelse för andra människors 

sätt att tänka. Eleverna ska även utveckla en vilja att kunna handla även med andras intressen i 

åtanke (Skolverket, 2011a). Det finns alltså inga klara riktlinjer kring konflikter och 

konflikthantering i styrdokumenten för lärare att förhålla sig till. Detta kan därför också vara en 

orsak till att många lärare känner sig vilsna.  Begreppen finns inte heller med i skollagen eller 

grundskoleförordningen (Hakvoort, 2012). 

Skolmyndigheterna har också genom åren tagit, och tar fortfarande, för lättvindigt på 

problemet med konflikter i skolan, som ändå är ett större hälsoproblem än mobbning 

eftersom det berör långt fler. Att konflikthantering inte längre finns med i skolans läroplan 

gör också att lärare (och myndighetspersoner) kan uppfatta att det inte längre är en 

angelägen uppgift (Ellmin, 2008, s. 42).  

 

Först 2010 fattade regeringen ett beslut om att konflikthantering skulle ingå i den nya 

examensordningen för blivande lärare, men det saknas fortfarande fortbildning för lärare med en 

äldre examen (Hakvoort, 2012). Vi hoppas att detta är ett steg i rätt riktning och att 

konflikthantering i framtiden alltid kommer att vara en naturlig del av lärarutbildningen, då det 

är en viktig aspekt av det sociala samspelet. Vid möten med andra människor kommer det alltid 

att uppstå konflikter och därför måste vi ge barnen verktyg för att kunna hantera dem. Barnen 

måste lära sig att se saker ur andra människors perspektiv och samtidigt se sin egen del i 

helheten. 
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare hanterar konflikter som uppstår mellan elever i 

årskurs ett till tre. Konflikthantering i skolan kommer att belysas ur lärarnas perspektiv och 

lärarnas metoder kommer synliggöras. 

 

Frågeställningar 
o Hur hanterar lärare konflikter mellan elever? 

- På vilket sätt inkluderas eleverna i arbetet med konflikthantering? 
o Hur arbetar lärare angående konflikter i förbyggande syfte? 
o Hur arbetar manliga respektive kvinnliga lärare när det gäller konflikthantering? 

Tidigare forskning 

Konflikt 

Konflikt är ett svårdefinierbart begrepp. Nationalencyklopedins (NE, 2013) definition av konflikt 

är: “Konflikt (latin confli´ctus 'sammanstötning', av confli´go 'sammanstöta', 'kollidera', 'råka i 

strid', 'kämpa'), motsättning som kräver lösning.” Svenska Akademins Ordbok beskriver konflikt 

som strid mellan människor eller förhållande av motsättning (Svenska akademiens ordbok, 

2013). I ordböcker definieras konflikt alltså som en strid eller en kamp men det är en farligt 

ensidig definition då det finns ett flertal perspektiv på begreppet (Szklarski, 2004). Konflikter 

blir lättare att förstå och hantera genom att dela in dem i olika typer. Det finns främst fyra olika 

typer (Marklund, 2007): 

1. Konflikter som pågår inom människan 

2. Konflikter mellan två eller flera personer. 

3. Konflikter i och mellan grupper 

4. Konflikter inom en eller mellan organisationer. 

Trots att de två första typerna skiljer sig åt har dessa en stark koppling till varandra. Konflikter 

mellan personer kan orsaka inre konflikter hos de inblandade. Konflikter inom en människa kan 

även bidra till att det uppstår konflikter med andra människor (Ellmin, 2008; Thornberg 2006). 

Enligt Thomas Jordan (2013), forskare inom arbetslivskonflikter, kan konflikt även definieras: 

(i) när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och (ii) upplever att 

någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. (iii) När blockeringen av 

viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, (iv) som driver minst en av parterna att agera 

på ett eller annat sätt gentemot den andra parten (Jordan, 2013, s.1). 

 

Istället för en strid eller kamp handlar det alltså om minst två människor som inte är överens och 

det uppstår en frustration som får minst en att agera för att få igenom sin vilja. Det är på detta 

sätt begreppet konflikt kommer användas i denna studie. 
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Konflikter i skolan 

Skolan är en social miljö och konflikterna handlar oftast om situationer där eleverna 

missuppfattar varandra och blir oense. Stensaasen & Sletta (2000)  menar att i sociala miljöer är 

konflikter omöjliga att undgå men de behöver varken vara positiva eller negativa i sig. En 

konflikt kan antingen resultera i gynnsam eller ogynnsam utveckling. Det är viktigt att se dem 

som en möjlighet och som en chans att göra sociala framsteg (Szklarski, 2004). Konflikter kan 

bidra till nya kunskaper både om oss själva och om andra. Genom bearbetning kan de även ge 

nya perspektiv och berika inlevelseförmågan (Johansson, 2007). Lärare och elever bör därför inte 

vara rädda för att hamna i konflikter. 

 

Lärares perspektiv och strategier 
Ellmin (2008) har granskat 60 stycken uppsatser och examensarbeten kring konflikter i förskolan 

och skolan. Han har sammanställt lärares perspektiv, tankar och åsikter. Det framkommer bland 

annat att konflikthantering är en dagligt förekommande arbetsuppgift bland lärare. Både erfarna 

och nyexaminerade lärare känner sig osäkra i detta ämne och många känner sig svikna av sin 

utbildning. Många lärare har även en begränsad syn på konfliktbegreppet. Oftast ser de 

konflikter som situationsbundna och analyserar inte symptomen bakom dem (Ellmin, 2008). 

Elever som gång på gång hamnar i konflikter har exempelvis kanske problem hemma och blir 

därför utåtagerande. När läraren då ser konflikten som situationsbunden istället för ett upprepat 

mönster blir det bara symptomen som hanteras, inte orsakerna. 

 

Lärare använder sig av många olika metoder för att förebygga och hantera konflikter. Oftast är 

det samarbets- och/eller värderingsövningar i förebyggande syfte och när konflikter uppstår 

används olika typer av samtal eller medlingsmetoder. Många lärare arbetar också fram egna 

metoder utifrån vad som av erfarenhet fungerar. Vissa anser att det är viktigt att gallra bland de 

metoder som finns tillgängliga och att använda de som verkligen fungerar. Hur detta ska gå till 

framgår dock inte. Konflikter i skolan kan också ofta ses som petitesser ur de vuxnas synpunkt 

och många lärare väljer därför att även gallra bland vilka konflikter som anses vara värda att 

lägga tid på eller inte. Risken är då att de mer komplicerade konflikterna skyfflas undan i förmån 

för de som snabbt kan lösas (Ellmin, 2008). 

  

Vanliga konfliktsituationer 
Ofta uppstår konflikter under rasten och eleverna tar sedan med sig dessa in i klassrummet. 

Konflikterna uppstår främst av tre orsaker (Ellmin, 2008): 

1. Isolering 

2. Aggressivitet 

3. Brist på kommunikation 

Ellmin (2008, s.141) skriver “Om man bortser från normal “blyghet” är isolering ofta en 

flyktmekanism och har sin grund i osäkerhet, ängslan, rädsla och ångest.” Isolering visar sig 

genom att eleven drar sig undan från en situation som uppfattas som obehaglig. Ibland kan det 

handla om att eleven undviker andra elever för att slippa ta tag i ett problem vilket leder till 
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frustration och ilska hos de andra. Isolering kan alltså skapa konflikter men det kan också 

resultera i att redan pågående konflikter blir mer utdragna än de behöver vara. Om eleven vägrar 

prata om konflikten blir den också svår att hantera. 

 

Aggressivitet är ett sätt för elever att agera utåt och leder till konflikter med omgivningen. I 

skolan kan aggressivitet bero på att eleven känner sig särbehandlad eller förminskad som person 

och framkallas ofta av dåligt självförtroende eller kritik. Många gånger blir aggressiviteten riktad 

mot någon annan än den som orsakat konflikten. Det kan visa sig genom att eleven till synes helt 

utan anledning knuffar till eller slår någon när de passerar dem i till exempel korridoren (Ellmin, 

2008).  

 

Brist på kommunikation kan handla om flera olika saker. Dels att elever har svårt att sätta ord på 

hur de känner och tänker men också dels att de ibland kan vara dåliga på att lyssna. Den som 

lyssnar får inte nog med information och den som pratar känner sig missförstådd. Stensaasen & 

Sletta (2000)  menar att dålig kommunikation snarare är en regel än ett undantag och därför är 

det viktigt att elever lär sig sätta ord på det de själva tänker och tycker. Även i Lgr11 

(Skolverket, 2011a) betonas vikten av att skolan ska lära varje elev att kunna formulera egna 

åsikter och tankar samt utveckla sin förmåga att kommunicera.  

  

Konflikthantering 

För att få en helhetsbild av arbete med konflikthantering kan Cohens (citerad i Hakvoort, 2012) 

konfliktpyramid användas. Pyramiden innehåller fyra nivåer av konflikter. För varje nivå finns 

exempel på metoder och program lärare kan använda. 

 

(Friberg & Hakvoort, 2012, s. 36) 
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Nivå ett: Förebygga 
Hakvoort (2012) skriver: 

På den första nivån hittar vi alla slags insatser som gör skolan till en stöttande miljö, som 

effektivt ledarskap i klassrummet, en demokratisk skolorganisation, värdegrundsarbete, 

diskussioner om moral, etik och djupt liggande föreställningar, arbete med självkänsla, 

gruppdynamik, empati, social medvetenhet, kommunikationsövningar, grupprocesser, 

lyssnande, perspektivtagande och diskussionsrundor (s. 36). 

Kort sagt handlar den första nivån om förebyggande värdegrundsarbete för att stärka elevernas 

sociala kompetens. Det finns många exempel på metoder som ligger på denna nivå. Bland annat 

finns det Lions Quest som är ett kommersiellt program från Lions Clubs International 

Foundation. Lions Quest fokuserar på värdegrundsarbete och livskunskap. I det ingår ett 

läromedel som heter Tillsammans. Syftet är att stärka barn och ungdomars färdigheter i 

ansvarstagande, konflikthantering, att sätta upp mål och visa respekt för sina medmänniskor. 

Lions Quest förespråkar även personalutbildning och ordningsregler vilket har visat sig effektivt. 

Programmet har dock visat sig inte ha någon effekt alls då eleverna inte tar med sig de normer 

och värderingar som tränas under lektionstid till övrig skoltid som raster och i matsalen. Lions 

Quest är även ett av de mest kostsamma programmen på marknaden (Skolverket, 2011b). 

  

Nivå två: Hantering 
Den andra nivån i pyramiden handlar om att parterna förhandlar för att reda ut konflikten. 

Pyramidens första nivå skapar goda förutsättningar för att eleverna, med hjälp av rätt kunskap 

och verktyg, själva ska komma fram till gynnsamma lösningar. Syftet med modellerna på denna 

nivå är att lära elever att själva hantera och lösa konflikter (Hakvoort, 2012). 

 

NVC står för Nonviolent Communication och är en metod för att hantera konflikter som redan 

uppstått. Grundidén är att undvika missförstånd, bidra till gemensamma lösningar och ge stöd för 

en öppen kommunikation. NVC bygger också på respekt och ordning för att undvika att laddade 

situationer ska leda till våld. I Sverige kallas NVC även för Giraffspråket. Göthlin & Widstrand 

(2012, s.129) skriver “ Giraffen symboliserar här förmågan att sticka ut halsen och säga sin 

mening samt känna inlevelse/empati, kvaliteter i kommunikation som bidrar till kontakt” NVC 

bidrar till förståelse och reflektion kring grundläggande värderingar. 

 

Edling (2000) beskriver Kompissamtal, en annan metod för konfliktlösning. Syftet är att eleverna 

självständigt får lösa och hantera konflikter och läraren har i uppgift att uppmuntra och uppmana 

eleverna att tänka efter själva. Kompissamtal bygger på att ge eleverna strategier för hur 

konflikter kan hanteras genom att de pratar med varandra. Det är läraren som leder samtalen och 

bestämmer vilka ämnen som samtalet ska beröra samt fördelar ordet mellan eleverna. Samtalen 

ska ses som en process där eleverna gradvis ska bygga upp en känslomässig medvetenhet genom 

att öva på att sätta ord på sina känslor och tankar samt träna sig i empati och att lyssna. De utgår 

från ett synsätt som betonar det positiva i att kunna ta ansvar för sina handlingar och förstå vad 

ens handlingar innebär. I samtalen får varken straff eller skuld delas ut (Edling, 2000). Samtalet 
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ska följa en fast struktur efter en didaktisk modell och har tre rundor. De utförs i ring för att alla 

ska se varandra. Edling (2000, s.21) skriver: 

“1 Eleverna får berätta om de själva klarat ut något bråk under veckan. 

 2 De får berätta om de gjort en kamrat ledsen. 

 3 De får berätta om de själva råkat ut för något.” 

Det som är viktigt under kompissamtalen är att skapa en varm och positiv stämning genom att ge 

eleverna beröm. Eleverna ska känna att de vågar prata. Avsikten är inte att någon ska bli utpekad 

utan att den som har gjort något själv ska känna igen sig när någon kompis beskriver händelsen 

och därefter själv berätta om det som inträffat (Edling 2000). 

 

Nivå tre: Hjälp 
Alla konflikter kan inte hanteras med hjälp av förhandling och dialog. Ibland kan de inblandade 

behöva ta hjälp av en tredje part som kan agera som medlare. Den tredje parten ska inte lösa 

konflikten utan hen ska vara neutral och hjälpa de inblandade att börja kommunicera på ett 

konstruktivt sätt (Hakvoort, 2012). Syftet med medling är att förbättra och reparera relationer 

(Kolfjord, 2009). Kostiainen (2012) skriver att hon upplever att elever ofta saknar förmågan att 

uttrycka det de vill och hur de känner. Genom medling övas barnen till att själva ta ansvar över 

sina konflikter med hjälp av läraren som ställer frågor. 

 

I skolan finns det olika typer av medling, där utformningen ser lite olika ut. De olika typerna är 

kamratmedling, elevmedling och skolmedling. Kamratmedling går ut på att själva eleverna löser 

sina konflikter i samarbete med en kamratmedlare som ska vara neutral i frågan. 

Kamratmedlaren är en annan elev som själv ansökt om att bli medlare. “Målet med 

kamratmedling är att minska konflikter och att erbjuda barnen problemlösande förmågor. 

Kamratmedlare utbildas i kommunikation och medlingsförfarande och barnen ses som aktörer.” 

(Kolfjord, 2009, s.30). Medlarens uppgift är att stötta de inblandade i konflikten, inte styra 

resultatet.  Kostiainen (2012) skriver att syftet vid elevmedling är att medlaren ska förklara, reda 

ut och reglera utvecklingen medan de som ingår i konflikten bestämmer vilken överenskommelse 

som ska resultera i att konflikten når framgång. Medlarna väljs ut bland elever som får utbildning 

i att kunna medla mellan elever eller elever och lärare. Trots att det är elever som agerar som 

medlare ligger det yttersta ansvaret på ett fåtal lärare med konsultation från skolans ledning. 

Skolmedling innebär att alla lärare och elever på skolan får lära sig konflikthanteringens 

utgångspunkter och öva på samarbete för att kunna tillämpa medling i praktiken. För att kunna se 

förändring och långsiktiga resultat måste hela skolans miljö präglas av konflikthantering, vilket 

berör alla elever och lärare. 

 

En annan modell där enbart läraren är medlare är i den isländska modellen.  Den består av 5 steg 

som läraren tillsammans med eleverna går igenom. De är: Vilket är problemet och varför? Hur 

känner sig de inblandade? Vad kan göras för att lösa problemet? Vilket är det bästa sättet att lösa 

problemet på? Vad blir konsekvenserna av lösningen (det bästa som kan hända gentemot det 
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värsta som kan hända)? Läraren är inte där för att styra diskussionen mot en speciell lösning utan 

för att enbart för att leda den utifrån de fem stegen/frågorna (Nemert, 1997). 

  

Nivå fyra: Stopp! 
Denna nivå handlar om oönskat eller otillåtet beteende som direkt måste stoppas och åtgärdas. 

Det är inte konflikt i sig som är förbjudet utan fokus ligger på det oönskade beteendet; till 

exempel mobbning, våld, aggressivitet och andra anti-sociala beteenden. 

 

Skollagen säger att om en elev visar på svårigheter i sin skolsituation och är i behov av särskilt 

stöd ska detta anmälas till rektorn och ett individuellt åtgärdsprogram ska upprättas (Skolverket, 

2013). Rektorn startar då en utredning för att förstå varför eleven har det svårt och vilken typ av 

stöd eleven bör få. Vid framställandet av ett åtgärdsprogram rekommenderas tre delar att finnas 

med: behov, mål och åtgärder. Målen med åtgärdsprogrammet ska vara relevanta och 

utvärderingsbara för att skolan snabbt ska kunna följa upp och komplettera dem vid behov. Vid 

sociala problem kan åtgärden vara att undersöka hur lärmiljön och undervisningen kan förändras 

för att stödja eleven i det sociala samspelet. Eleven och elevens föräldrar erbjuds delta i arbetet 

med åtgärdsprogrammet och de har även rätt till att fortlöpande få information kring 

skolsituationen. Läraren måste kontinuerligt informera föräldrarna om elevens trivsel 

(Skolverket, 2013). 

 

Olweus åtgärdsprogram är ett sätt att hantera mobbning som utgår ifrån fyra principer: 

Skolmiljön ska vara trygg med engagerade vuxna. Det måste även finnas fasta regler kring vad 

som är acceptabelt eller inte. De vuxna måste vara konsekventa i sitt handlade när någon bryter 

mot reglerna, men på ett sätt som inte är fientligt eller kroppsligt. Dessutom måste både vuxna i 

skolan och vuxna i hemmet vara auktoriteter för att programmet ska fungera (Thornberg, 2006). 

Programmet har positiva effekter på både mobbning mot pojkar när det gäller ordningsregler, 

strategier och dokumentation samt mobbning mot flickor i form av ett rastvaktsystem. De 

särskilda schemalagda lektionerna “Olweuslektioner” har dock visats sig leda till ökad mobbning 

hos flickor samt bland yngre pojkar. Programmets egna pedagogiska material har också uppvisat 

opåverkad effekt på mobbning. Eftersom Olweus är ett kommersiellt program kostar det inte 

bara tid utan även pengar (Skolverket, 2011b). 

 

Ett annat program är Friends. Friends utbildar både barn och vuxna i antimobbning och arbetar 

långsiktigt med både rådgivning och opinionsbildning (Friends, 2013). De jobbar för att 

motverka mobbning inom skola och idrottssammanhang genom personalutbildning, 

föräldrakvällar, värdegrundsarbete, utbildningsprogram, kartläggning, teater, elever som 

kamratstödjare, arbete för att skapa ett bra klimat på nätet med mera.  Det är kommuner eller 

skolor själva som får boka de olika paketen. Friends program skulle även kunna klassas som 

förebyggande men arbete mot mobbning hamnar alltid på denna nivå i pyramiden. I en 

undersökning från Skolverket (2011b) visar programmet både positiva och negativa effekter. 

Både elevers medverkan i det förebyggande arbetet och relationsfrämjande insatser kan 

medverka till minskad mobbning. En negativ aspekt är arbetet med kamratstödjare. Eleverna som 

utbildas sätts i en svår och utsatt position där de fungerar som både observatörer och rapportörer. 
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Detta har visats sig bidra till ökad mobbning bland pojkar. Bland flickor uteblir effekten. En 

annan negativ aspekt av Friends är att det medför höga kostnader. 

Grupprocesser 

Vad är en grupp? 
En grupp är inte bara en samling av människor utan det finns olika kriterier som måste uppfyllas 

för att det ska kunna kallas för en grupp. En grupp består av två eller flera personer som 

ömsesidigt påverkar varandra och är ömsesidigt beroende av varandra. I denna studie kommer 

grupp även definieras som en samling människor som både själva och av andra uppfattas tillhöra 

gruppen, de har ett gemensamt mål (detta kan vara både formella uppgifter som vid grupparbeten 

eller informella som att trivas tillsammans) och historia (Thornberg, 2006). För att en samling 

människor ska kunna utvecklas till grupp måste de först gå igenom fyra stadier (Stensaasen & 

Sletta, 2000): 

1. Formande: Gruppen formas i detta stadie. Personerna känner sig ofta nervösa eller osäkra 

eftersom att de dels ska bekanta sig med varandra men också med uppgiften de ställs 

inför. I skolan kan detta vara exempel första veckorna i en ny klass eller i början av ett 

grupparbete. 

2. Stormande: Det är i detta stadie som de flesta konflikter uppstår. Personerna i gruppen 

konkurrerar om maktpositioner och roller. 

3. Normerande: När gruppen når detta stadie har det skapats en ordning och tydlighet. 

Positionerna och rollerna har blivit fastställda och personerna i gruppen vet vad som 

förväntas av dem. 

4. Utförande: Gruppen har nu lagt en grund och medlemmarna kan fokusera på uppgiften.  

I skolan ligger problemet främst i stadie nummer två som kan återkomma trots att det redan 

passerats. Det är alltså en kritisk punkt i lärarens värdegrundsarbete eftersom att det är i stadie 

två som normer och värderingar arbetas fram och fastslås. Ifall det uppstår motstridiga 

uppfattningar kommer eleverna att fortsätta hamna i konflikt med varandra (Thornberg, 2006). 

Det är lätt att hamna i en ond cirkel där samma konflikter uppstår gång på gång. Målet måste 

vara att skapa fungerande relationer och en hållbar arbetsmiljö (Stensaasen & Sletta, 2000). 

 

Stensaasen och Sletta (2000) skriver att det är viktigt att grupprocesser på skolan fungerar. Målet 

måste vara att skapa fungerade relationer och en hållbar arbetsmiljö, vilket gäller alla grupper på 

skolan även lärarkåren. Thornberg (2006) säger att om det finns motsägande uppfattningar 

kommer eleverna att hamna i konflikter med varandra. Därför är det viktigt att alla lärare och 

fritidspedagoger har gemensamma utgångspunkter och syn på eleverna.  

 

Grupper i skolan 
Olika typer av grupper i skolan kan vara arbetslag, klass, kamratgrupp eller grupper i 

klassrummet som bildats för en specifik arbetsuppgift. På rasterna är det vanligt att elever umgås 

i kamratgrupper. I denna typ av grupp är inkludering och exkludering starkt sammankopplade. 

Kolfjord (2009) skriver att det är en naturlig del av barns relationsarbete. De som inkluderas är 

de som tillhör gruppen och är accepterade som medlemmar. De som exkluderas är de som inte 
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tillhör gruppen. När personer exkluderas ur en grupp kan de även bli stämplade som avvikare 

vilket är ett uttryck för en maktstruktur inom den sociala gruppen, vilket ofta leder till mobbning. 

Mobbning kan definieras som systematiska kränkningar, till exempel slag, knuffar, 

förolämpningar och utfrysning. Det är viktigt att understryka att det inte handlar om enskilda 

tillfällen utan upprepade elakheter (NE, 2013). Den mobbade ses ofta som annorlunda i negativ 

bemärkelse i relation till de i gruppen och använder mobbning för att förstärka sin egen positiva 

identitet. Grupptryck är också en stor orsak till att mobbning uppstår. Personerna i gruppen 

känner ofta sig tvingade att delta även om det strider mot deras individuella värderingar. Genom 

gruppen blir individerna anonyma och får därigenom en minskad medvetenhet om sitt ansvar i 

mobbningen (Thornberg, 2006). 

 

Genusperspektiv  

Om skolans värdegrund (Skolverket, 2011a, s.7) står följande “Människolivets okränkbarhet, 

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

samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.“ För 

genusarbetet innebär detta att skolan medvetet ska förebygga och motverka traditionella krav och 

förväntningar på flickor och pojkar. Oavsett kön ska alla elever få samma möjligheter till 

utveckling och utbildning (Skolverket, 2011a). För att uppnå detta måste lärare bland annat bli 

medvetna om sina egna förväntningar och fördomar. För att motverka traditionella stereotyper 

bland könen, som t.ex. att flickor ska vara snälla och lydiga medan pojkar tillåts att vara 

stökigare etc. måste alla lärare reflektera över vad de själva har för omedvetna och osynliga 

fördomar. På så sätt kan de upptäcka sina förväntningar på och skilda villkor för pojkar och 

flickor (Svaleryd, 2003). Hur lärare ser på sina elever spelar stor roll för hur de utvecklas 

eftersom deras konfliktmönster skapas tidigt. Elevernas föreställningar påverkas av förebilder, 

som lärare och föräldrar, även i den fria leken. Flickors och pojkars olika typer av lekar har olika 

utgångspunkter för konflikter. Flickorna leker ofta rollekar som “mamma, pappa, barn” och 

tränas till att förstå och tolka förhållanden och värna om dessa relationer. De lämnar ofta leken 

eller kompisen om de blir oeniga. I pojkars regellekar som “tjuv och polis” eller lagsporter tränas 

de till att anpassa sig efter regler. Det som blir viktigt för dem är rätt och fel, exempelvis ifall det 

blev mål eller inte (Johansson, 2007). 

 

Pojkar och flickor har olika sätt att hantera konflikter. När pojkar hamnar i konfliktsituationer 

vänder de vanligtvis frustration och aggression utåt mot andra elever medan flickor istället 

vänder sig inåt och blir tillbakadragna. Pojkar använder ofta fysiskt våld, hot och hån för att 

hantera sina problem och tar det direkt med den som de är oenig med. Flickor däremot går oftast 

till sin bästa vän och pratar om den de är i konflikt med.  Det vill säga pojkars konflikter sker 

öppet medan konflikter mellan flickor sker mer obemärkta. Det finns en risk att dessa stereotypa 

sätt att hantera konflikter följer med upp i vuxen ålder och därför behöver eleverna tydligare 

strategier för hur konflikter ska hanteras (Wahlström, 1996). Lärare anser att de oftare behöver 

hantera konflikter bland pojkar och att de är mer synliga än flickors konflikter (Ellmin, 2008).  

Det kan bero dels på att pojkar tillåts ta större utrymme än flickor men det kan även finnas flera 

orsaker till detta utöver påverkan från könsnormer. Bland annat kanske det saknas tillräckligt 

med tid för att lyssna till flickors mer personliga eller inåtvända konflikter, samt att de även kan 

anses svårare att hantera (Lundström, 2008). 
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Förutfattade meningar om kön kan bidra till att lärare anpassar arbetet med elevers konflikter 

efter hur de tror flickor och pojkar vill hantera dem. Vid flickors konflikter har lärare då ett mer 

relationsbundet perspektiv medan pojkarna bemöts efter synsättet att män inte ska vara 

emotionella (Lundström, 2008). Skolor behöver därför gemensamma förutsättningar i 

jämställdhetsarbetet. De måste också tillsammans ta fram utgångspunkter för hur det dagliga 

arbetet ska utformas. ”Arbetslaget behöver kunskap om genus, maktsystem och strukturer, så att 

de kan hitta en gemensam plattform att utgå ifrån” (Svaleryd, 2003, s.42). Genom diskussion kan 

arbetslaget synliggöra betydelser av olika ord som kan kopplas ihop med jämställdhet och 

stereotyper som t.ex. flicka, pojke, snäll, busig osv. På så sätt skapas riktlinjer för hur arbetslaget 

och skolan förstår och definierar betydelserna av orden. Det handlar inte om att alla måste hålla 

med, men att skolan bör ha ett gemensamt synsätt som genomsyrar skolans värderingar 

(Svaleryd, 2003). 

Metod 

Det finns många olika typer av intervjuer. De vanligaste typerna är strukturerade intervjuer och 

kvalitativa intervjuer. Strukturerade intervjuer kännetecknas av färdiga frågeställningar för att 

svaren sedan enkelt ska kunna jämföras. Kvalitativa intervjuer däremot har inga färdiga 

frågeställningar utan istället en lista på frågeområden. Främst är det då den intervjuade som får 

styra samtalet (Bryman, 2011). De intervjuer som genomförts i denna undersökning har varit 

semi-strukturerade, vilket är en blandning mellan en strukturerad intervju och en kvalitativ 

intervju. En semi-strukturerad intervju har färdiga frågor som i en strukturerad intervju, men 

ordningsföljden kan ändå variera. De är oftast öppna och allmänna frågor som, beroende på vad 

den intervjuade berättar, åtföljs av spontana följdfrågor (Bryman, 2011). Därigenom blir det lätt 

att jämföra svaren utifrån studiens frågeställningar, samtidigt som den intervjuade inte hindras 

från att resonera och tala fritt om ämnet.  

Urval  

Urvalet för vilka lärare som skulle intervjuas gjordes genom att först välja skola.  Skolorna som 

valdes var en stadsskola, en byskola och en skola i en tätort. Stadsskolan rymmer årskurserna F-9 

med cirka 400 elever. Byskolan rymmer årskurserna F-6 med cirka 100 elever. Tätortskolan 

rymmer årskurserna F-9 med cirka 450 elever.  Skolorna ligger även i olika kommuner med ca 

tio mils avstånd från varandra.  För att få så stor variation i urvalet som möjligt valdes 

intervjupersoner av olika kön, erfarenhet, ålder och typ av skola (Trost, 1993). De valdes för att 

se om de skiljer sig från varandra då det gäller syn- och arbetssätt. Genom personliga kontakter i 

läraryrket kunde de som skulle intervjuas väljas ut utifrån skolorna. Ingen av respondenterna var 

kända av intervjuarna sedan tidigare. Den första kontakten skedde både via telefonsamtal och 

genom besök. Lärarna fick sedan ta del av introduktionsbrevet (se Bilaga 1) och själva föreslå en 

tid som passade. På varje typ av skola intervjuades en manlig och en kvinnlig lärare. Totalt 

intervjuades alltså sex lärare varav tre män och tre kvinnor. Detta var för att kunna jämföra hur 

manliga respektive kvinnliga lärare tänker och arbetar med konflikter och konflikthantering. De 

personer som intervjuades var följande:  

o Man A, stadsskola 
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o Kvinna A, stadsskola 

o Man B, byskola 

o Kvinna B, byskola 

o Man C, tätortskola                  

o Kvinna C, tätortskola 

 

Man A är kring 30 år och arbetar på en stadsskola där han jobbat i cirka tre år. Just nu är han 

extralärare i två stycken årskurs två som stöd till klasslärarna. Tidigare har han haft blandade 

tjänster på särskola, lågstadiet och fritidshem. Han gick sin utbildning på Umeå universitet och 

tog sin examen 2011 med inriktning tidigare år. 

 

Kvinna A är kring 45 år och arbetar på en stadskola där hon jobbat i fyra och ett halvt år. Hon är 

klasslärare i en årskurs ett. Hon undervisar båda förstaklasserna i svenska och SO som hon har i 

sin examen som hon tog vid Umeå universitet 2005.  

 

Man B är kring 50 år och arbetar på en byskola där har han jobbat i fjorton år. Tidigare har han 

även arbetat sex år på folkhögskola. Han är nu klasslärare i årskurs ett och har även musik med 

årskurs tre. Han tog examen 1992 vid Umeå universitet, där han fick behörighet i svenska, SO, 

musik, engelska och teknik. 

 

Kvinna B är kring 45 år och arbetar på en byskola där hon arbetat i sju år och är klasslärare i 

årskurs tre. Hon tog examen vid Umeå universitet och har totalt arbetat 21 år som lärare. 

 

Man C är kring 35 år och arbetar på en tätortskola och är klasslärare i årskurs två. Han har alla 

ämnen utom idrott. Han har jobbat som lärare i fjorton år varav ett och ett halvt år på den här 

skolan. Han tog examen som förskolelärare 1999 vid Umeå universitet och jobbade som 

idrottslärare utan behörighet men 2004 var han färdigutbildad lärare via distanskurser. 

 

Kvinna C är kring 40 år och arbetar på en tätortsskola och är klasslärare i årskurs ett. Hon har 

alla ämnen utom idrott. Hon har jobbat som lärare i sju år på samma skola och tog examen 2005 

vid Umeå universitet. 

 

Datainsamlingsmetoder 

För att undersöka frågeställningarna fick lärarna dels svara på frågor och dels ge sin syn på olika 

konfliktscenarier (se Bilaga 3). Scenarierna är tagna ur boken Öppna för samtal - arbetsmetoder i 

klassrummet (Nemert, 1997). Scenarierna i boken är till för att arbeta med elever och deras 

perspektiv och är därför till viss del omskrivna för att kunna användas ur ett lärarperspektiv 

istället. De områden som berörts är främst hur lärarna hanterar konflikter. I intervjufrågorna (se 

bilaga 2) berörs förutom konflikthantering även hur de inkluderar eleverna och arbetar 

förebyggande med konflikthantering. Lärarna fick i förväg ett introduktionsbrev som förklarade 

syftet med studien och forskningsetik. 
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Genomförande 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ett dataprogrammet Audacity. Fördelen med inspelningar 

är att det går att lyssna igenom intervjuerna efteråt och höra ordagrant vad som sagts. Det är även 

lätt att se vilka misstag som eventuellt gjorts och kanske ska rättas till inför nästa intervju. 

Nackdelen kan vara att det tar tid att lyssna igenom det inspelade materialet efteråt. Många kan 

även tycka att det är obehagligt och hämmande att bli inspelad men för det mesta brukar det gå 

över ganska snabbt (Trost, 1993). Ingen av informanterna hade något emot att bli inspelade och 

de verkade inte heller hämmade av det. 

 

När det gäller platsen för intervjuerna är alla genomförda på skolorna där de intervjuade arbetar 

och alltid på en enskild plats för att undvika störningar. Vid alla intervjuer användes antingen ett 

tomt klassrum eller ett grupprum. Det finns alltid fördelar och nackdelar med alla platser (Trost, 

1993). Fördelen med att vara på den intervjuades arbetsplats är att de känner sig hemma och 

trygga där. Nackdelen kan vara ifall det uppstår störningsmoment till exempel någon som 

kommer in i klassrummet. Dock var detta något som aldrig uppstod och därför inte blev något 

problem. 

 

Gruppintervjuer kan bli komplicerade, därför genomfördes endast individuella intervjuer. Den 

som intervjuas blir inte påverkad av andras åsikter ifall intervjun bara sker med en person. 

Personerna har intervjuats med två intervjuare. Att vara två var en fördel då den ena kunde 

fokusera på den som intervjuas och inte behövde koncentrera sig på att anteckna. Den som 

antecknar behöver inte fokusera på att ställa följdfrågor utan kan enbart fokusera på att skriva ner 

de viktiga svaren. Då är det också mindre chans att något glöms eller utelämnas vilket också gör 

att transkriberingen går snabbare. Det kan även vara en fördel för den som blir intervjuad att vara 

flera speciellt om ett förtroende ska byggas upp (Trost, 1993). 

 

Databearbetningsmetoder 

För att bearbeta svaren kontrollerades först anteckningarna genom att jämföra dem med 

inspelningarna. Då framkom det ifall något viktigt missats eller blivit förbisett. Här 

transkriberades även relevanta och intressanta citat för att de skulle bli ordagranna. Sedan 

grupperades lärarnas svar efter ämnesområden och underkategorier utifrån studiens 

frågeställningar. Dessa var: 

o Hur hanterar lärare konflikter mellan elever? 

- På vilket sätt inkluderas eleverna i arbetet med konflikthantering? 

o Hur arbetar lärare angående konflikter i förbyggande syfte? 

o Hur arbetar manliga respektive kvinnliga lärare när det gäller konflikthantering 

 Ämnesområdena och underkategorierna blev följande: 

o Lärarnas syn på konflikter och konflikthantering 

- Definition av konflikt 

- När de flesta konflikter uppstår 

- Hur lärare hanterar konflikter  
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- Hur elever inkluderas 

- Hur mycket tid lärare lägger ner på konflikthantering 

o Förebyggande arbete 

- Hur lärare arbetar i förebyggande syfte 

- Vad de får för stöd och vilka riktlinjer som finns 

o Genus 

- De manliga lärarnas perspektiv 

- De kvinnliga lärarnas perspektiv 

Svaren lades därefter in i rätt kategori. De behövde inte nödvändigtvis komma från samma 

intervjufrågor för att hamna i samma kategori då frågorna var öppna och lärarna ibland kom in 

på saker som även berörde andra ämnen. När alla svar kategoriserats genomsöktes de för att se 

vilka lärare som svarat ungefär samma sak. Dessa placerades sedan ihop. De svar som skiljde sig 

från övriga fick stå kvar. Citaten har använts för att konkretisera och förtydliga lärarnas 

perspektiv (Johansson & Svedner, 2010). 

 

Etik 

Alla informanter blev i förväg upplysta de etiska riktlinjerna. De fick även reda på studiens syfte, 

att de när som helst kunde ställa frågor om undersökningen och få dem ärligt besvarade samt att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser.  De informerades 

också om att det inte kommer vara möjligt att identifiera varken dem eller skolan de jobbar på 

och att deras anonymitet kommer skyddas (Johansson & Svedner, 2010). 

Resultat 

Här kommer resultatet från intervjuerna att läggas fram. De olika lärarnas reflektioner om 

konflikter och konflikthantering presenteras utifrån studiens tre frågeställningar samt 

underkategorier för att ge en tydlig bild.  Först redovisas lärarnas syn på konflikter och 

konflikthantering. Sedan presenteras hur lärare arbetar med konflikter i förebyggande syfte och 

vilka riktlinjer som finns på de olika skolorna. Till sist kommer en jämförelse hur manliga 

respektive kvinnliga lärare arbetar gällande konflikthantering. Lärarna fick även ta del av fiktiva 

konfliktscenarier och redogöra för hur de skulle hantera de olika situationerna. 

  

Lärares syn på konflikter och konflikthantering 

Definition av konflikt 
Fyra av de sex lärarna säger att en konflikt är när två personer inte är överens. Oftast beror det på 

att de inte förstår varandra. Kvinna B säger bland annat “Det behöver inte alltid betyda bråk som 

innehåller våld men det räcker med att de inte är överens och att de inte är nöjda med att de inte 

är överens.”  De två övriga lärarna specificerade inte något antal personer som måste vara 

delaktiga för att det ska kallas konflikt. Alla menade dock att det handlade om 

meningsskiljaktigheter mellan människor och att det är väldigt komplext. 
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Vanliga konfliktsituationer 
Alla lärare säger att de flesta konflikter uppstår i leken och under rasten. Främst när barnen är 

mer fria och vuxna inte är närvarande. Man B pratar även om positionering. Många barn vill 

komma först ut eller tävla om att få bästa platsen. De flesta kan bara skratta bort när de förlorar, 

men för vissa blir det frustrerande vilket går ut över de andra eleverna. Kvinna C berättar: 

”Oftast blir det bråk i korridoren, till exempel när eleverna ska ut på rast eller gå till matsalen. 

Vissa barn klarar inte av den friheten och de börjar knuffas och trängas.” Hon säger att eleverna 

ofta konkurrerar om maktpositioner, speciellt nu när de precis börjat årskurs ett. Det märks tidigt 

vilka som vill ta på sig ledarrollen och få bestämma och om det finns flera sådana elever i samma 

grupp blir det lätt bråk. Alla lärare var överens om att de flesta konflikter uppstår i årskurs ett då 

eleverna ännu inte lärt känna varandra och kommit in i gruppen. Därför gäller det att som lärare 

att jobba mycket med gruppernas sammanhållning just då.  

 

Tre av lärarna säger att saker som verkar triviala för vuxna kan vara väldigt viktiga för barnen. 

Oftast är det några få elever som är konfliktsökande och som även har problem i övrigt, 

exempelvis elever med koncentrationssvårigheter. Dessa elever har inte kommit lika långt i sin 

sociala utveckling. “Till exempel en liten grej som att tända lampan i klassrummet kan betyda 

hela världen för en elev. När han inte får det känner han sig orättvist behandlad.” säger Man A. 

Kvinna A säger att det är främst två typer av elever som för det mesta är inblandade i konflikter. 

Det är flickor som är taskiga ledartyper och elever som kommer från andra kulturer som även har 

andra svårigheter som till exempel språkliga hinder. 

  

Konflikthantering 
Fem av de sex lärarna anser att det viktigaste vid konflikthantering är att låta eleverna först och 

främst ge sin version av vad som skett. Eleverna måste få prata ut och om de inte kan göra det 

själva beror det oftast på att de inte har verktygen för att kommunicera. Ibland måste läraren först 

prata med eleverna var för sig för att sedan kunna diskutera och hantera konflikten tillsammans 

med alla inblandade. “Eleverna har för det mesta olika versioner av hur de upplevt det. Då kan 

man ta hjälp av andra elever för att lösa konflikten, till exempel fråga hur det började och så 

vidare. Jag är noga med att ta upp att det inte är skvaller utan hjälp.” säger Man C. Det är viktigt 

för läraren att få en tydlig bild av vad som hänt för att kunna hjälpa dem. Kvinna C menar att 

eleverna inte behöver bli vänner men att konflikten ska bli löst och inte bli värre. Det viktigaste 

är att båda är nöjda med lösningen. 

 

Man A säger att han känner sig färgad av sin egen uppfostran när han hanterar konflikter. Han 

fick alltid höra “ni får inte göra så, säg förlåt nu” och då tycker han att han klarat upp det. Även 

när någon vuxen går in och försöker hjälpa behöver det inte betyda att det blir ett bra resultat. 

Eleverna kanske fortfarande är arga och det blir inget bra slut trots att det har lugnat ner sig. Han 

vill bli mer reflekterande för att kunna utveckla sina metoder. Erfarenhet kommer från reflektion 

som också leder till ett förändrat förhållningssätt. 

 

Tre av lärarna berättar att det oftast finns någon eller några i klassen som blir syndabockar. 
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Elever kan bli utpekade att ha startat bråk även om de varit sjuka just den dagen. De som ofta är 

inblandade får en stämpel som ofta leder till en självuppfyllande profetia. Dessa elever blir då 

lätta att skylla på när det hänt något och det blir en nedåtgående spiral. Kvinna A berättar om en 

ny elev som varje rast hamnade i konflikt med andra elever. Hon kände att hon inte visste hur 

hon skulle hantera det och istället fick han sitta inne på rasten. Sedan hade hon ett samtal med 

eleven där hon förtydligade att det är okej att vara arg men inte att låta det gå ut över de andra 

eleverna. Han fick då en “aha-upplevelse” och kunde bryta mönstret. 

 

I Kvinna Bs klass har de flesta eleverna lärt sig att själva hantera konflikter. Om det hänt något 

på rasten får eleverna gå till ett grupprum för att prata ut och läraren kan börja med lektionen. 

Detta funkar bra eftersom de har en bra grund att stå på utifrån det förebyggande arbetet. Även 

om det inte är roligt att vara den som måste backa så vill alla reda ut sina konflikter säger hon. 

 

Båda lärarna på byskolan säger att det är viktigt att små barn alltid kommer och säger till direkt 

när det hänt något. “Det är ingen surdeg som ska jäsa. Alla konflikter ska vara lösta i slutet av 

varje vecka.” säger Kvinna B. Det går inte att komma veckan efter, eller ens en dag efter för det 

blir hopplöst att få en bra lösning. När eleverna går i årskurs ett är de inte bra på att minnas vad 

som hänt och då är det bättre att bara släppa det. Om det blossar upp igen får man ta det då. Det 

är viktigt att dokumentera när konflikter sker med tid och datum. “Det blir lite som att lägga ett 

pussel, ibland kan man se ett mönster framträda och då är det bra att ha det svart på vitt.” säger 

Man B. Han berättar även att om det har uppstått en konflikt tar han ofta upp det i helklass men 

med fiktiva personer och lite omgjorda scenarier. Eleverna får då en chans att reflektera kring 

processen och de som ställt till det behöver inte känna sig utpekade. Till nästa gång har de då en 

bättre strategi att ta med sig. 

 

Alla lärarna sa att de oftast vet vilka som klarar av att hantera konflikterna och vilka som inte 

kan det och då ingriper man tidigare. Målsättningen är att alla ska kunna hantera konflikter 

själva, men när de inte kan det måste läraren ingripa. De sa också att vid våld och 

handgripligheter måste läraren alltid in och avbryta direkt. Man A förtydligar “Man försöker 

hinna se signaler men det är inte alltid det går. Ibland rinner bägaren över och det blir fysiskt 

våld. Då gäller det att sära på dem, lugna ner, ta dem åt sidan, låta eleverna återge sin version 

och försöka hitta en lösning.” Hälften av lärarna tog upp att det är viktigt att inte ingripa för 

tidigt men att det ändå händer att de gör det. 

 

Tidsåtgång 
Lärarna på de olika skolorna har skilda erfarenheter av hur mycket tid konflikthantering tar. Tre 

av lärarna anser att det främst är en resursfråga. Främst skulle det behövas fler vuxna ute på 

rasten men även extra resurser vid andra tillfällen.  

 

De lärare som jobbar på stadsskolan säger båda att konflikthantering tar upp större delen av 

dagen och tar mycket tid från lektionerna. Även lärarna på byskolan ansåg att konflikthantering 

tog upp mycket tid men att det ändå var något positivt. Både arbetet i förebyggande syfte och 

arbetet med konflikthantering ledde till att barnens sociala förmåga utvecklades vilket är lika 

viktigt som att lära sig svenska och matte. 
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Man C på tätortsskolan anser att arbetet med konflikthantering inte tar mycket tid alls. Han säger 

“Ibland är det lugnt som nu, men ibland är det mycket. Det beror på hur mycket man jobbar 

förebyggande. I en etta jobbar jag mycket förebyggande så nu i tvåan händer det inte så mycket. 

Jag lägger kanske 5 minuter per dag ungefär på att lösa konflikter” Kvinna C har svårt att 

uppskatta hur lång tid det tar då det skiljer sig från vecka till vecka. 

  

Förebyggande arbete 

Alla lärarna säger att de har förhållningsregler som är gemensamma för hela skolan som till 

exempel hur en bra kompis ska vara. Man C säger att i deras klass har de gjort en affisch med 

gyllene regeln där alla eleverna fått skriva under som ett kontrakt, därför är det också lätt att 

hänvisa till det. Alla vet vad regeln står för och måste respektera den. Även Kvinna C arbetar 

med gyllene regeln. “Gyllene regeln är något alla måste tänka på. Man ska behandla andra som 

man själv vill bli behandlad. Den är så enkel att alla barn kan komma ihåg och tänka på.” säger 

hon. 

 

Fyra av lärarna arbetar mycket förebyggande genom kompissamtal, rollspel, värderingsövningar 

med mera. Grunden i arbetet är att jobba med klassen hur eleverna ska vara mot sina 

medmänniskor. Lärarna säger att de även pratade mycket om känslor. Det viktigaste är att lära 

barnen prata om sina egna känslor vilket kan ge dem verktyg i konfliktsituationer.  Man A säger 

att de fokuserar mycket på hur eleverna ska undvika att hamna i konflikt, speciellt med de elever 

som ofta gör det. En annan viktig aspekt av det förebyggande arbetet är att prata om att alla är 

olika och att det ska respekteras. Kvinna A berättar om en situation där en elev i hennes klass 

förklarar för en klasskompis om en annan elevs svårigheter. Klasskompisen förstod inte varför 

den andra eleven kan vara jobbig ibland. Hon säger: “När jag hörde mina egna ord upprepas 

kändes det som en bekräftelse på att arbetet fungerade”. 

Kvinna B menar dock att det är viktigare att eleverna lär sig tänka själva. 

 

 “Vi började jobba med etiska samtal väldigt tidigt. Det kan öppna upp ögonen för vad en 

konflikt är och eleverna kan själva se vad de kanske gör för att skapa konflikter. Eleverna kan 

tänka kloka tankar, även om konflikter, precis som i andra ämnen. De kan lära sig att känna sig 

starka och vuxna och då blir lärarens tankar oväsentliga. Varje gång tar de trappsteg som gör att 

de kan lösa konflikterna själva.” 

 

Hon berättar också att varje vecka jobbar de med ringsamtal. Varje fredag får eleverna sitta i en 

ring och prata om veckan som varit. Ringen ger elever en chans att förklara om de gjort fel, lära 

sig be om ursäkt och att ett förlåt ska vara innerligt, kunna säga till när de blivit sårade, arga eller 

besvikna. Fokus ligger alltid på den som berättar. Eleverna styr samtalet och läraren är bara där 

för att fördela ordet. I årskurs ett hade de ringen varje fredag men nu när de går i årskurs tre 

behöver de ibland inte ha ringen för allt känns bra i klassen. Syftet är att de ska lära sig att tänka 

och agera själva för att sedan ha de rätta verktygen för att hantera konflikter. 
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Riktlinjer och Stöd  
Ingen av lärarna känner att de fått nog med stöd från sin lärarutbildning i ämnet 

konflikthantering. Kvinna C påpekar däremot att lärarna på universitetet uppmuntrade till att 

våga hantera situationer där man är oerfaren och att det är något hon har tagit med sig i arbetet. 

Man C berättar att han inte känner något behov av vidare utbildning. Han menar att det gäller att 

skapa sin egen erfarenhet och han tycker att han har bra kunskaper i ämnet. De övriga lärarna 

känner att de skulle vilja ha fortbildning och mer kunskap. Man A förtydligar: ”Att jobba med 

människor är komplext och man kan aldrig bli fullärd. Man behöver all hjälp och stöd man kan 

få. Jag vill ha mer kött på benen med verktyg, alltså det handlar inte om metoder utan konkreta 

verktyg”. 

 

Lärarna på byskolan har blivit erbjudna fortbildning av kommunen som köpt in läromedel och 

utbildningar från Friends. Efter diskussioner bland alla lärare på skolan bestämde de sig dock för 

att tacka nej eftersom att Skolverket (2011b) är kritiska till Friends utbildningar. På byskolan 

finns det två likabehandlingsplaner. En som kommunen har tagit fram och en som skolan har 

tagit fram. När skolans likabehandlingsplan skapades medverkade alla lärare i diskussionen. 

Både Kvinna B och Man B känner att de har bra stöd från skola, rektor och kollegor och att alla 

hjälps åt i arbetet med konflikthantering. Det är viktigt att alla är överens om vilka regler som 

gäller oavsett om läraren personligen håller med eller inte. 

 

Lärarna på stadsskolan berättar båda att de känner sig ensamma i arbetet med konflikthantering. 

Det finns inget nämnvärt samarbete med övrig personal på skolan eller i arbetslagen. Kvinna A 

säger att arbetet med konflikthantering är viktigt men förklarar närmare: “Man pratar inte om hur 

man ska göra eller hur man gjort, de äldre kollegorna vill inte diskutera eller få tips. Man har 

alltid klarat sig själv och kanske skäms för att be om hjälp” Hon tycker även att samarbetet med 

fritidshemmet är dåligt och personalen där inte ser saker som händer. Eftersom fritidspersonalen 

oftast är de som är ute på rasten borde det också vara de som tar hand om all konflikthantering. 

Då skulle lärarna få mer tid över att fokusera på lektionerna istället menar hon. 

 

På tätortsskolan har de inte några speciella riktlinjer utan det är upp till var och en. Kollegorna 

pratar med varandra om de behöver hjälp och stöd. Arbetslagen har också pedagogiska träffar 

men de diskuterar inte enbart konflikter utan även allt annat som rör undervisningen. Det finns 

inget gemensamt samarbete mellan olika stadier utan händer det något tar de upp det med den 

berörda läraren. Skolan har dock ett trygghetsteam som alla lärare kan vända sig till om det 

uppstått en situation med eleverna som de känner att de inte själva kan hantera. Man C är med i 

trygghetsteamet som består av fem lärare från låg- och mellanstadiet. De träffas en timme varje 

vecka. 

 

Genusperspektiv 

Alla lärare anser att det är stor skillnad på konflikter mellan flickor och konflikter mellan pojkar. 

Flickor har oftast mer verbala konflikter eller olika typer av utfrysning. Konflikterna är mer 

osynliga och därmed svårare att upptäcka.  Därför är det också viktigt att uppmuntra eleverna till 

att säga till om något hänt. Pojkars konflikter däremot är mer fysiska och leder ofta till slag och 

sparkar. 
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Manliga lärares perspektiv 
Man A berättar att han reflekterar mycket kring hur han beter sig gentemot flickor och pojkar. 

Det är lätt hänt att han lär flickor att vara mer reflekterande när han löser konflikter. Pojkarna får 

mer direkt korrigering vilket är lättare. Flickorna frågar han ofta hur de känner vilket han inte gör 

med pojkarna. Han säger dock att han försöker förbättra sig och behandla dem mer likvärdigt. 

 

Man B säger att flickor i lågstadiet är verbalt starkare än pojkar men när de blir äldre blir även 

pojkars konflikter mer verbala. Det är lättare att upptäcka pojkars konflikter eftersom flickors 

konflikter oftast bara visar sig när vuxna inte är i närheten. Han säger att även om de visar sig 

olika hanterar han dem på samma sätt. 

 

Man C är ensam man i trygghetsteamet och säger att därför är det alltid han som får hantera 

konflikter mellan pojkar. Han berättar att det inte är han själv som valt det utan att det är 

kvinnorna i teamet som tycker att det är lättare och bättre om han tar det. Pojkarna lyssnar 

nämligen bättre på honom. Han själv säger att många pojkar på skolan ser upp till honom då han 

varit mycket aktiv inom fotbollen.  

  

Kvinnliga lärares perspektiv 
Kvinna A säger att hon försöker tänka på likabehandling men att hon inte är medveten om hon 

gör någon skillnad på flickor och pojkar. Hon tycker dock att det är lättare att prata med pojkarna 

då de är mer raka. Flickor som är bästa kompisar ena stunden kan bli som hund och katt och hon 

menar att ibland kanske de måste få hjälp av kurator för att bryta mönstret. 

 

Kvinna B berättar att hon själv anser att hon behandlar pojkar och flickor på samma sätt men att 

eleverna kanske inte upplever det så. “Pojkarna tycker att det är jätteroligt när jag blir riktigt arg 

på flickorna och de upplever kanske att flickorna nästan aldrig får skäll. Därför blir de väldigt 

uppspelta när det väl händer.” säger hon. 

 

Kvinna C berättar: “Tjejers konflikter sårar mer. De kan vara taskigare på något sätt och frysa ut 

varandra. De har oftast en bästis som de gaddar med ihop sig med mot någon annan. Killars 

konflikter går över snabbare och lättare för att släppa grejer.” Hon säger också att hon tycker det 

därför är lättare att hantera pojkars konflikter. Hon berättade dock att hon inte reflekterat kring 

ifall hon behandlar pojkar och flickor olika men att hon inte tror att hon gör det.   

 

Scenarier 

Scenario 1 
“Olle, Pelle, Svante och Martin leker i dungen. Den har jätteroligt. Plötsligt säger Svante: “Kom 

nu killar så drar vi, det här är inget kul längre.” Med Svante i täten springer allihop ner mot 

fotbollsplanen. När Pelle, Svante och Martin ser att Olle har följt med stannar de, vänder sig mot 

honom och säger: “Nu vill vi faktiskt leka själva utan dig!” Olle skriker tillbaka: “ det vill ni 
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alltid!” “Det vill vi inte alls”, skriker Martin tillbaka “men nu vill vi det!” Pojkarna springer iväg. 

Olle står ensam kvar “(Nemert, 1997). 

 

Alla lärare skulle i den här situationen börja med att prata med eleverna. Två av lärarna skulle 

först prata enskilt med “Olle” för att höra hans version, sedan prata med de övriga inblandade en 

och en. De övriga fyra skulle prata med hela gruppen direkt. Alla skulle hänvisa till skolans 

regler, att alla ska få vara med. Fyra av lärarna hänvisar även till gyllene regeln. Man A säger 

“hur man konkret går tillväga beror på vad som sägs men det viktiga är att leda eleverna in på 

rätt spår. Det som kan bli fel med regeln att alla ska få vara med är att det inte ska vara ett tvång 

egentligen” Lärarna måste väcka lusten hos eleverna att låta alla få vara delaktiga menar han. 

Man B och Man C skulle även ta upp konfliktsituationen i helklass för att bearbeta och diskutera 

lösningar tillsamman. Man B skulle även anonymisera händelsen genom att byta ut namnen och 

ändra antalet elever för att inte peka ut någon. 

  

Scenario 2 
“Lena, Stina och Pia är kompisar. De hänger alltid ihop. Under lektionerna hjälper de varandra 

och på rasterna leker de. Det fungerar bra, så länge Stina och Pia gör som Lena vill. För Lena är 

det nämligen viktigt att alltid får bestämma vad de ska göra och hur de ska göra det. Får inte 

Lena sin vilja igenom blir hon först sur. Och hjälper inte det, så börjar hon gråta. Stina och Pia 

gör oftast som Lena har bestämt, inte för att de vill det, utan för att det är så jobbigt med en 

surande och gråtande kompis. Som till exempel när de skulle spela prickspelet. Stina och Pia vill 

att man ska få ett omslag när tärningen visar sex prickar. Men de vill absolut inte Lena. Man ska 

bara få slå en gång oavsett vad tärningen visar. Om de andra vill ha omslag, så tänker minsann 

inte hon vara med. För att visa att hon menar allvar vänder hon de andra demonstrativt ryggen 

och börjar sura. Stina och Pia försöker övertala henne att de för en gångs skull ska göra som de 

vill. De är faktiskt två mot en. Men det är förgäves. Lena börjar gråta hysteriskt“ (Nemert, 1997). 

 

Fem av de sex lärarnas första reaktion på detta scenario är att majoriteten bestämmer. De skulle 

prata med Stina och Pia först och försöka peppa dem att våga stå emot även om Lena blir sur. De 

skulle även prata enskilt med Lena om att man inte alltid kan få som man vill och att man ibland 

måste anpassa sig efter andra. Man B tycker att det viktigaste är att stärka de andra två för att 

Lena senare inte ska bli uppdragsgivare åt dem. När en elev är så pass dominant kan den senare 

få andra att vara elak mot någon som inte med i gruppen. Det gäller att bryta detta mönster innan 

det ens uppstår. Detta kan man göra till exempel genom att möblera om och sätta Lena i grupper 

där hon inte kan dominera. Kvinna A säger att hon bara skulle låta Lena gråta och tjura eftersom 

att det finns elever som använder just gråt som maktredskap. Det är viktigt att lära dem att det 

inte fungerar. Varken Man B eller Man C skulle ta upp detta i helklass. De säger att det blir allt 

för utpekande. 

Analys 

Här kommer resultatet att analyseras utifrån den tidigare forskningen. Lärarnas svar kopplas till 

litteraturen i tre olika kategorier.  
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o Lärares syn på konflikter och konflikthantering 

o Förebyggande arbete 

o Genus  

 

Lärares syn på konflikter och konflikthantering 

Fyra av de sex lärarna säger att en konflikt är när två personer inte är överens. Oftast beror det på 

att de inte förstår varandra. Detta stämmer delvis överens med Jordans (2013) definition om att 

konflikter som handlar om minst två människor som inte är överens och det uppstår en 

frustration som får minst en att agera för att få igenom sin vilja. Alla lärare var överens om att 

konflikter handlar om meningsskiljaktigheter mellan människor och att det är väldigt komplext. 

Definitionerna stämmer inte helt överens med ordböckerna som menar på att det handlar om strid 

eller kamp men stämmer överens på det sätt att konflikt handlar om motsättningar som kräver 

lösningar.  

 

Lärare har ofta en begränsad syn på konfliktbegreppet och ser ofta konflikter som 

situationsbunda. Ellmin (2008) skriver att elever som till exempel har problem hemma kan av 

olika anledningar bli utåtagerande. När elever då ofta hamnar i konflikter ser inte läraren 

mönstret och det blir endast för stunden som det hanteras istället för långsiktiga lösningar. Man 

B är den enda av lärarna som reflekterar kring detta. Han säger att en av anledningarna till att det 

är viktigt att dokumentera är för att just kunna se upprepade mönster och att läraren då vet exakt 

vilken tid och vilket datum något ägt rum.  Flera av lärarna berättade också om att elever ofta 

kan utses till syndabockar. Detta kan bero på att de har exkluderats ur gruppen och blivit 

stämplade som avvikare (Kolfjord, 2009). Det leder till en ond spiral eftersom att konflikter med 

andra kan resultera i konflikter inom människan vilket i sin tur leder till ännu fler konflikter med 

andra (Marklund, 2007). Lärare bör vara uppmärksamma på detta då denna typ av exkludering 

kan leda till mobbning (Kolfjord, 2009). För att bryta cirkeln kan lärare då kontakta rektor och 

starta en utredning om åtgärdsprogram (Skolverket, 2013). Även här är det alltså viktigt att se 

mönster i elevernas konflikter och konfliktbeteenden. 

 

Alla lärare sa att de flesta konflikter uppstår under rasten. Detta stämmer överens med det Ellmin 

(2008) skrivit. Han menar att eleverna sedan tar med sig konflikten från rasten in i klassrummet. 

Lärarna sa att detta berodde på att barnen var mer fria och vuxna inte var närvarande.  

 

Ellmin (2008) skrev även att elevers konflikter kan ses som triviala ur vuxnas perspektiv. Många 

lärare väljer därför ut vilka konflikter de väljer att lägga tid på. Tre av lärarna i undersökningen 

höll med om att elevernas konflikter ofta verkar triviala för vuxna men ingen av lärarna sa att de 

inte valde att lägga tid på vissa konflikter för att de ansågs för små. De flesta av lärarna sa dock 

att konflikthantering tog upp mycket tid av dagen.  

 

Lärarna på byskolan var de enda som ansåg att arbetet med konflikthantering kan ses som 

positivt även om det tar upp mycket tid. De menade att barnens sociala utveckling är lika viktig 

som att tillägna sig kunskaper inom andra ämnen som till exempel svenska och matte. Detta 

stämmer väl överens om vad både Szklarski (2004) och Johansson (2007) skriver. Szklarski 

(2004) menar att det är viktigt att se det som en möjlighet för sociala framsteg. Johansson (2007) 
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framhåller att vi genom konflikter kan lära oss se saker ur nya perspektiv och bidra till nya 

kunskaper både om oss själva och om våra medmänniskor. De övriga lärarna lägger varken 

positiv eller negativ värdering i arbetet med konflikthantering.  

 

Nivå ett i Cohens (citerad i Hakvoort, 2012) konfliktpyramid handlar om förebyggande 

värdegrundsarbete för att stärka elevernas sociala kompetens. Fyra av lärarna berättar att de 

arbetar mycket förebyggande genom kompissamtal, rollspel, värderingsövningar med mera. Det 

är denna nivå som ska skapa goda förutsättningar för att eleverna själva ska komma fram till 

gynnsamma lösningar när konflikter uppstår. Alla lärare menade att målsättningen är att eleverna 

ska kunna lösa konflikterna själva vilket är Nivå två i konfliktpyramiden (Hakvoort, 2012). 

Kvinna B är den enda som berättar att hon framgångsrikt lyckats lära eleverna detta och att de 

ofta själva kan gå till ett grupprum för att prata utan att läraren behöver närvara.  

 

Vid nivå tre i konfliktpyramiden (Hakvoort, 2012) behövs det en tredje part som ska fungera som 

medlare mellan parterna. Lärarna menade på att de oftast vet vilka elever som klarar av att lösa 

konflikter själva och vilka som inte gör det. När de ingriper är det viktigt att alla får ge sin 

version av vad som hänt. Ibland måste de först prata med eleverna var för sig och sedan med alla 

inblandade. Utifrån scenarierna fick lärarna berätta lite mer ingående hur de hanterar konflikter 

mellan elever. Lärarna menar att dessa två scenarier är vanligt förekommande i skolan. I scenario 

ett skulle de hänvisa till skolans regler att alla ska få vara med. I scenario två skulle de ta 

eleverna för sig. Enligt Hakvoort (2012) är det viktigaste att läraren inte är där för att lösa 

konflikten utan för att vägleda eleverna och hjälpa dem att kommunicera med varandra. I inget 

av scenarierna framkommer det dock att eleverna skulle få prata med varandra på något sätt 

speciellt inte i scenario två där ingen av lärarna skulle prata med alla iblandande tillsammans.  

 

Nivå fyra (Hakvoort, 2012) handlar om oönskat eller otillåtet beteende som direkt måste stoppas 

till exempel mobbning, våld, aggressivitet och andra anti-sociala beteenden. Alla lärare sa att vid 

våld och handgripligheter måste läraren alltid in och avbryta direkt vilket överensstämmer med 

nivå fyra. Byskolan hade blivit erbjuden Friends program av kommunen. Skolverket (2011b) har 

dock gett negativ kritik mot detta program, därför valde de att tacka nej.  

 

Förebyggande arbete  

Ellmin (2008) säger att lärare använder sig av olika metoder för att förebygga konflikter. Oftast 

genom samarbets- och/eller värderingsövningar men även att lärare använder egna metoder 

utifrån vad man vet av erfarenhet fungerar. Detta överensstämmer med vad lärarna som 

intervjuats berättar. Fyra av lärarna berättar att de arbetar mycket förebyggande genom 

kompissamtal, rollspel, värderingsövningar med mera. Grunden i arbetet är att jobba med klassen 

hur eleverna ska vara mot varandra. Detta kan kopplas till nivå ett i konfliktpyramiden som kort 

sagt handlar om förebyggande värdegrundsarbete för att stärka elevernas sociala kompetens 

(Hakvoort, 2012). Det viktigaste är att lära barnen prata om sina egna känslor menar lärarna, 

vilket kan ge dem verktyg i konfliktsituationer. Detta liknar det Edling (2000) skriver om 

Kompissamtal. Eleverna ska gradvis bygga upp en känslomässig medvetenhet genom att öva på 

att sätta ord på sina känslor och tankar samt träna sig i empati och att lyssna.  Kvinna A skiljde 
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sig från vad de andra lärarna säger samt litteraturen. Hon sa att hon gillade när eleverna 

upprepade hennes egna tankar. Stensaasen & Sletta (2000) belyser hur viktigt det är för eleverna 

att kunna sätta ord på vad de tycker och känner eftersom dålig kommunikation ofta leder till 

konflikter. Även i Lgr 11 (Skolverket, 2011a) betonas hur viktigt detta är för att utveckla sin 

förmåga att kommunicera. En av de andra lärarnas synsätt stämmer mer överens med litteraturen 

då hon menar på att genom att ha etiska samtal lär sig eleverna att tänka själva och att lärarens 

tankar är oväsentliga.  

 

Enligt Ellmin (2008) visar tidigare forskning att både erfarna och nyexaminerade lärare känner 

sig osäkra i arbetet med konflikter och konflikthantering.  Många känner att de saknar stöd från 

sin utbildning och detta speglas även i lärarnas svar under intervjuerna som genomförts. Ingen av 

lärarna kände att de fått nog med stöd från lärarutbildningen. Alla utom Man C sa även att de 

gärna skulle vilja ha fortbildning och mer kunskap. Man C menade på att det känns som han har 

goda kunskaper i ämnet eftersom att han lärt sig utifrån sina egna erfarenheter.  

 

Alla lärare sa att det var främst under årskurs ett som konflikter uppstår och därför var det 

oerhört viktigt att jobba mycket med gruppsammanhållning just då. När eleverna börjar i en ny 

klass måste de först lära känna varandra. Kvinna C sa även att eleverna då ofta konkurrerar om 

maktpositioner. Detta överensstämmer väl med vad Thornberg (2006) skriver om grupper och 

grupprocesser. I början av årskurs ett befinner sig eleverna i stadie ett och två i grupprocessen. I 

stadie ett formas gruppen och personerna ska bekanta sig med varandra. Sedan i stadie två 

uppstår konflikter då eleverna ska konkurrera om roller och positioner skriver han. 

 

Genusperspektiv 

Pojkar använder ofta fysiskt våld, hot och hån för att hantera sina konflikter medan flickor 

däremot går oftast till sin bästa vän och pratar om den de är i konflikt med skriver Ellmin (2008). 

Han menar att pojkars konflikter sker öppet medan konflikter mellan flickor sker mer obemärkta. 

Detta stämmer väl överens med lärarnas erfarenheter. Lärarna ansåg att flickors konflikter oftast 

var mer osynliga och svåra att upptäcka. De visade sig även ofta genom utfrysning eller att 

flickorna pratade bakom ryggen på dem de var i konflikt med. Detta kan även kopplas till det 

Kolfjord (2009) skriver om inkludering och exkludering som är en naturlig del av barns 

relationsarbete. När flickor hamnar i konflikter exkluderar de ofta den de hamnat i konflikt med. 

Det kan ligga en fara i detta eftersom det kan leda till mobbning ifall det inte hanteras. Lärarna sa 

att pojkars konflikter var oftast mer fysiska med slag och sparkar. Ellmin (2008) skriver bland 

annat att detta ofta kan bero på dåligt självförtroende eller att eleven fått kritik. Det går också 

ofta ut över någon annan än den som startat konflikten genom att eleven till exempel knuffar till 

någon i korridoren.  

 

Svaleryd (2003) skriver att lärare bör vara medvetna om sina egna förväntningar och fördomar. 

Det är endast Man A som säger att han behandlar flickor och pojkar på olika sätt. Bland annat sa 

han att det är lätt att han lär flickor vara mer reflekterande och frågar hur de känner medan pojkar 

får mer direkta tillsägelser. Detta stämmer överens med vad Lundström (2008) säger. Hon menar 

att förutfattade meningar om kön kan bidra till att lärare anpassar arbetet med elevers konflikter 

efter hur de tror flickor och pojkar vill hantera dem. Det vill säga att vid hantering av flickors 
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konflikter riktar läraren in sig mer på relationen medan pojkar hanteras eftersynsättet att de inte 

ska vara emotionella. Man A säger dock att han reflekterar mycket kring sina egna värderingar 

och försöker bättra sig. De övriga lärarna säger att de inte behandlar flickor och pojkar olika i 

konfliktsituationer, eller att de i så fall inte är medvetna att de inte behandlar dem på samma sätt. 

Tre av lärarna nämner dock att de anser att det är lättare att hantera pojkars konflikter eftersom 

att pojkar är mer raka och direkta. Flickors konflikter är mer komplexa. Detta synsätt stämmer 

överens med tidigare forskning kring lärares perspektiv (Ellmin, 2008). Det stämmer även med 

vad Lundström (2008) skriver om att flickors konflikter är mer personliga och att de anses vara 

svårare att hantera. Ibland kanske det saknas tillräckligt med tid till exempel.  

 

Man C berättar om sin roll i trygghetsteamet och att eftersom att han ses som en förebild bland 

pojkarna lyssnar de bättre på honom. Därför får han också hantera konflikterna mellan pojkar. 

Detta kan kopplas till det Svaleryd (2003) skriver om elevernas föreställningar. Eleverna 

påverkas av förebilder, som lärare och föräldrar, även i den fria leken.  

Diskussion  

I följande avsnitt kommer studiens resultat och de konsekvenser för arbetet i skolan som det 

innebär att diskuteras. Vidare dras slutsatser kring skillnader som visat sig mellan skolor, 

genusperspektiv samt erfarenhet och utbildning vad gäller konfliker och konflikthantering.  

 

Metoddiskussion 

Ett problem som kan uppstå under intervjuerna är att det är svårt att veta ifall dessa lärare bara 

säger det de tror att vi vill höra, vad de tycker låter bra eller om de var helt ärliga med sina 

åsikter och tankar. Vi kände att de flesta nog var ärliga till stor del men att vissa även sa emot sig 

själva vid tillfällen. En av lärarna säger till exempel i intervjun hur viktigt det är att jobba med 

konflikthantering men att hon ändå tycker att fritids borde ta den biten. Här säger hon alltså att 

konflikthantering är viktigt men vi fick ändå uppfattningen att hon tyckte att det egentligen mest 

var en börda som borde vara någon annans ansvar.  

 

Det är också viktigt att komma ihåg att detta trots allt bara är sex lärares åsikter och tankar och 

det är svårt att dra slutsatser enbart utifrån detta resultat. Genom att även granska tidigare 

forskning och Ellmins (2008) sammanställning av tidigare examensarbeten kring samma ämne 

kan man se tydliga likheter med det resultat vi har fått fram och det blir då lättare att reflektera 

kring.  

 

Skillnader mellan skolor 

Vi kan se tydliga skillnader mellan skolorna när det gäller arbetet med konflikter och 

konflikthantering. Byskolan verkar ha ett mycket bättre samarbete än de större skolorna. På 

tätortsskolan finns inte några gemensamma riktlinjer men de pratar med varandra om de behöver 

hjälp och stöd. Lärarna på stadskolan verkade inte ens vilja samarbeta med varandra. Vi märkte 

exempelvis tydligt när Kvinna A pratade om fritidspersonalen att det inte var i positiv 
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bemärkelse och att det inte fanns något samarbete att tala om. Det verkade även finnas slitningar 

mellan de som tagit sin examen nyligen (de senaste 10 åren) och de som går i pension. Konflikter 

mellan lärare verkade vara ett större problem på skolan än konflikter mellan elever. Stensaasen 

och Sletta (2000) skriver att målet måste vara att skapa fungerade relationer och en hållbar 

arbetsmiljö vilket även bör gälla lärare och pedagoger.   

 

På byskolan finns det en tydlig konsensus och lärarna berättar även att det har förts många 

diskussioner där alla lärare och fritidspedagoger fått vara med att fatta beslut. Båda säger också 

att även om man personligen inte håller med om en regel som beslutats så är det ändå viktigt att 

man står bakom den och även stöttar varandra. I och med att alla har jobbat med detta så spelar 

det ingen roll vilken lärare som ser konflikten, utan alla kan hantera dem oavsett vilken klass 

eleven tillhör. Den som har sett det tar det. 

 

Denna skillnad mellan skolor kan bero på att i ett samhälle eller en by finns det en annan typ av 

gemenskap som inte finns i staden. I till exempel byar känner alla varandra och genom det tror vi 

också att människor får en annan typ av samhörighet och ”vi-känsla”.  På stadsskolan är det inte 

ens säkert att de kan namnen på alla andra lärare som jobbar på skolan på grund av att de 

kommer från olika stadsdelar och bakgrund.  Därför är det ännu viktigare att stärka lärarnas 

gruppsammanhållning för att få ett bra samarbete och socialt samspel som på byskolan och 

tätortsskolan. Vi ser gärna att fler skolor anammar byskolans arbetssätt. Det skulle inte bara 

gynna personalen på skolan, då de kan känna sig säkra i sitt arbete med stöd från kollegor, utan 

även eleverna.  

 

Genusperspektiv  

Vi tycker att det är väldigt intressant att det bara är Man A som faktiskt säger att han själv vet att 

han lär eleverna hantera konflikter på olika sätt beroende på deras kön, vilket också stämmer 

överens med litteraturen (Lundström, 2008).  Beror detta på att de andra helt enkelt inte vågar 

erkänna för sig själva och för oss under intervjuerna att de också gör det?  Eller kanske de helt 

enkelt inte är medvetna om det? Till exempel Kvinna B som säger att pojkarna tycker det är 

roligt när hon blir arg på flickorna för det händer väldigt sällan. Det visar ändå på att det säkert 

finns skillnader i hur hon behandlar dem. Det går också tydligt att se i resultatet från scenarierna 

där alla lärare skulle ta alla pojkar tillsammans för att lösa konflikten medan flickorna bara tas 

var för sig. För pojkarna skulle de hänvisa till reglerna. I scenario två skulle de däremot mer 

försöka stärka de andra två och lära Lena att i en grupp går det inte alltid få sin vilja igenom. Det 

vill säga i scenario ett med pojkarna handlar det om regler medan i scenario två med flickorna 

handlar det mer om hur relationer fungerar. Man B och Man C skulle även ta upp scenario ett i 

helklass men flickornas konflikt vart allt för utpekande för att ta upp trots att de sa att båda 

konflikterna var vanliga. Det är intressant att tänka på hur det varit om vi vänt på konflikterna 

och haft flickor i första scenariot och pojkar i det andra. Hade lärarnas sätt att hantera 

konflikterna då sett likadant ut?  

 

En annan tänkvärd aspekt är det Man C säger om att han, som ensam man i trygghetsteamet, tar 

alla konflikter med pojkar. Det verkar inte under intervjun vara något han reflekterar kring eller 

ser som problematiskt När vi frågade om varför han alltid tog konflikterna med pojkarna var det 
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för att kvinnorna ville det. Han sa även att pojkarna ser honom som en förebild då han spelat 

mycket fotboll och därmed lyssnar pojkarna bättre på honom. Här kanske det skulle behövas ett 

bättre samarbete mellan lärarna för att eleverna ska kunna lyssna på alla lärare. Vi ställer oss 

nämligen frågan: varför kan inte pojkar också lyssna på de kvinnliga lärarna? Vi funderar över 

vad det sänder för signaler till eleverna. Speciellt med tanke på vad Svaleryd (2003) skriver om 

att eleverna påverkas av förebilder. 

 

Vi håller med om att pojkars och flickors konflikter visar sig på olika sätt vilket både lärarna och 

litteraturen säger. Dock funderar vi över varför det är så. Är det som Lundström (2008) säger att 

våra egna förväntningar på eleverna speglas i hur de hanterar konflikter? Enligt litteraturen är det 

också viktigt att reflektera över sin egen påverkan på barnen. Vi tror nog att det som Man A 

säger är det som stämmer bäst. Att vi lär flickor att vara mer reflekterande och pojkar mer 

fysiska för att det är så vi ser dem. Detta mönster bör brytas och det kan bara göras genom att 

lärare faktiskt är ärliga mot sig själva. Ingen lärare kan vara naiv och tro att inte vi också 

påverkats av traditionella värderingar normer kring kvinnligt och manligt. Arbetslag och skolor 

måste som tidigare nämnts komma fram till gemensamma förhållningssätt inom 

konflikthantering men detta gäller även genusarbete i stort för att detta ska vara möjligt att 

förändra. Vi håller med det Svaleryd (2003, s.42) skriver “Arbetslaget behöver kunskap om 

genus, maktsystem och strukturer, så att de kan hitta en gemensam plattform att utgå ifrån.” Om 

det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet med konflikter ska läggas upp kommer det även bli mer 

likvärdigt för alla elever oavsett kön.  

 

Erfarenhet och utbildning 

Det är tydliga skillnader på hur mycket lärarna reflekterar kring konflikthantering och sin egen 

roll som lärare beroende på hur länge de har jobbat. De lärare som verkade reflektera mest var 

också de lärare som hade mest erfarenhet. De andra lärarna var inte alls lika medvetna eller 

rutinerade i arbetet med konflikthantering. Det märktes även att Man A var nyutbildad då vi 

kände igen mycket av de han sa från kurslitteratur. Något vi tyckte var väldigt intressant var att 

alla utom Man C ville ha fortbildning i ämnet. Han ansåg att han redan har tillräckligt bra 

kunskaper, även om han innan sagt att han inte fått något stöd från sin tidigare utbildning. Vi 

ställer oss då frågan: kan en lärare någonsin bli fullärd, speciellt i ett ämne så komplext som 

konflikthantering? När det handlar om relationer och människor behövs alltid reflektion och 

eftertanke kring sitt eget arbete och kunnande. Som lärare tycker vi att utbildning och nya 

kunskaper alltid är relevant och utvecklande oavsett graden av erfarenhet.  

 

Vi håller med alla lärare som säger att de känner sig svikna av sin utbildning när det gäller 

konflikthantering. Inte heller vi känner att vi fått nog med kunskaper för att kunna hantera detta 

komplexa och svåra arbete. Det är upplyftande att regeringen fattade beslutet att 

konflikthantering ska ingå i den nya examensordningen (Hakvoort, 2012) och vi hoppas att 

ämnet i framtiden tas på större allvar både i skolan, genom att erbjuda lärare fortbildning, och 

bland politiker.  
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Slutsatser  

Det viktigaste med konflikthantering är att först lägga grunden med förebyggande 

värdegrundsarbete. Det förebyggande arbetet kommer inte leda till att konflikter upphör men när 

konflikter uppstår kan eleverna själva hantera dem på konstruktiva och utvecklande sätt. Genom 

förebyggande arbete kan läraren ge eleverna bra verktyg för att kommunicera och reflektera 

kring sina egna handlingar. Vad händer om jag gör så här? Vad får det för konsekvenser för 

andra? Eleverna lär sig tänka ett steg längre vilket vi tror kan göra det lättare både för dem och 

för lärare att hantera de konflikter som uppstår. När eleverna har rätt strategier och verktyg kan 

konflikter vara något positivt och utvecklande för det sociala samspelet. Det är tråkigt att 

begreppet konflikt ofta får en negativ klang. Arbete med konflikter bör ses som något positivt 

och utvecklande. Konflikter är trots allt något som uppstår i alla sociala möten genom hela livet. 

Eleverna behöver därför få en god grund att stå på vilket skolan bör ge. 

 

Det är vanligt att lärare bara kommer in och tar över situationen och bestämmer hur konflikter 

ska lösas. Det är därför det är viktigt att vi som lärare reflekterar över våra arbetssätt för att 

kunna vara ett stöd för eleverna. I slutändan bör målet alltid vara att eleverna ska kunna hantera 

sina egna konflikter och tänka själva hur de bör lösas. Det är också viktigt att lärarna på skolan 

har ett gott samarbete och stöttar varandra.    

 

Vi skulle vilja se en större studie på lärares syn på konflikter och konflikthantering. Skulle det 

vara lika stora skillnader mellan skolor vid en jämförelse mellan till exempel 20 skolor? Det 

skulle även vara intressant att observera lärarna för att se ifall det de själva säger stämmer 

överens med hur de faktiskt hanterar elevkonflikter, speciellt med tanke på genusperspektivet.  

För att fördjupa studien skulle det även vara relevant att intervjua elever för att se om deras 

erfarenheter skiljer sig från lärarnas.   
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Bilaga 1 – Introduktionsbrev 
 

 Hej! 

Vi är två tjejer som går vår sista termin på lärarutbildningen med inriktning mot tidigare år. Vi 

skriver just nu vårt examensarbete om konflikthantering i skolan. Syftet med den här studien är 

att fördjupa vår förståelse för hur lärare hanterar konflikter som uppstår mellan elever i årskurs 

ett till tre. Vi vill genom intervjuer och litteraturstudier belysa konflikthantering i skolan ur 

lärarnas perspektiv och synliggöra de metoder lärarna använder. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 30-45 min och spelas in. Av den färdiga rapporten kommer det 

inte att vara möjligt att identifiera vare sig skolan, lärare eller elever. Ni kan när som helst välja 

att avbryta ert deltagande. Ni får när som helst ställa frågor om undersökningen och få dem 

sanningsenligt besvarade. 

Lediga datum är 19/11 till 22/11. 

Vi kan vilken tid som helst under dessa dagar. 

Tack för att du ställer upp! Det betyder mycket för oss och vår studie. 

För att visa vår uppskattning bjuder vi på kaffe och fika! 

  

Med vänliga hälsningar 

Sofie och Lisa 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

1. Vilka ämnen är du lärare i? 

2. Hur länge har du jobbat som lärare? 

– På den här skolan? 

– När gick du lärarutbildningen? Vart? 

3. Hur definierar du ordet konflikt? 

4.    Har er skola riktlinjer kring konflikthantering? 

– Känner du att du har fått nog stöd i din utbildning/från skolan? 

5.    Hur diskuteras konflikthantering inom ert arbetslag? 

– Hur fungerar samarbetet mellan arbetslagen? 

6.    Hur mycket tid lägger du på konflikthantering? /dag 

– Hur får ni tid att hantera konflikter? 

(får det ta tid från lektioner eller skjuts de fram?) 

7.    När uppstår de flesta konflikt situationerna i klassen? 

(rast, korridor, lektion?) 

– Vad handlar konflikterna oftast om? 

8.    När tycker du att man ska ingripa eller inte ingripa i elevernas konflikter? 

9.    Hur arbetar ni i klassen med konflikthantering? 

– För att förebygga konflikter? Hur gör du då? 

10. Hur inkluderar du eleverna i arbetet med konflikthantering? 

11. På vilka sätt skulle du kunna utveckla/förbättra ditt sätt att hantera konflikter? 

(tid, kunskap, stöd?) 

12. Ser du några skillnader på konflikter mellan flickor och konflikter mellan pojkar? 

(löser man dem på olika sätt? är de lika allvarliga?) 
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Bilaga 3 - Scenarier 

Scenario 1  

“Olle, Pelle, Svante och Martin leker i dungen. Den har jätteroligt. Plötsligt säger Svante: “Kom 

nu killar så drar vi, det här är inget kul längre.” Med Svante i täten springer allihop ner mot 

fotbollsplanen. När Pelle, Svante och Martin ser att Olle har följt med stannar de, vänder sig mot 

honom och säger: “Nu vill vi faktiskt leka själva utan dig!” Olle skriker tillbaka: “ det vill ni 

alltid!” “Det vill vi inte alls”, skriker Martin tillbaka “men nu vill vi det!” 

Pojkarna springer iväg. Olle står ensam kvar. “(Nemert, 1997) 

 

Scenario 2 

“Lena, Stina och Pia är kompisar. De hänger alltid ihop. Under lektionerna hjälper de varandra 

och på rasterna leker de. Det fungerar bra, så länge Stina och Pia gör som Lena vill. För Lena är 

det nämligen viktigt att alltid får bestämma vad de ska göra och hur de ska göra det. Får inte 

Lena sin vilja igenom blir hon först sur. Och hjälper inte det, så börjar hon gråta. Stina och Pia 

gör oftast som Lena har bestämt, inte för att de vill det, utan för att det är så jobbigt med en 

surande och gråtande kompis. Som till exempel när de skulle spela prickspelet. Stina och Pia vill 

att man ska få ett omslag när tärningen visar sex prickar. Men de vill absolut inte Lena. Man ska 

bara få slå en gång oavsett vad tärningen visar. Om de andra vill ha omslag, så tänker minsann 

inte hon vara med. För att visa att hon menar allvar vänder hon de andra demonstrativt ryggen 

och börjar sura. Stina och Pia försöker övertala henne att de för en gångs skull ska göra som de 

vill. De är faktiskt två mot en. Men det är förgäves. Lena börjar gråta hysteriskt.“ (Nemert, 1997) 

 

Övergripande frågor till scenarier 
1.    Vad är din spontana reaktion på situationen? 

2.    Hur skulle du som lärare göra för att hantera detta? 

 

  

  

 

 

 


