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Sammanfattning 

 
Denna studie fokuserar på och vill synliggöra fyra olika lärares erfarenheter kring samspelet 

mellan lärare och elev och hur de hanterar konflikter. I huvudsak granskas hur lärarna 

upplever att de hanterar konflikter som uppstår i undervisningen. Studien undersöker hur de 

fyra lärarna, som är eller har varit verksamma i årskurs 3, upplever samspelet mellan sig 

själva och eleven samt bemöter problematiska beteenden hos elever i sin undervisning. 

Faktorerna som kan försvåra undervisningens gång är flera och så är även strategierna för att 

undvika dessa faktorer. Undersökningen fokuserar främst på de olika strategier som används 

för att hantera och förebygga situationer där konflikter uppstår. Perspektivet är utifrån lärarnas 

erfarenheter och synsätt på vilka åtgärder som krävs för att hantera dessa konflikter samt ge 

dessa elever bästa möjliga stöd i sin skolgång. Studiens resultat visar att trots olika bakgrund, 

utbildning och erfarenheter så liknar lärarnas arbetssätt och strategier varandra. De har ett 

gemensamt synsätt och en gemensam attityd för att bemästra dessa situationer som kan uppstå 

i klassrummet. Slutsatsen är att den avgörande faktorn för att bibehålla en god undervisning i 

klassrummet är att i ett tidigt skede ha skapat en god relation till varje elev samt att ständigt 

upprätthålla en tydlig struktur. 

 

Studien grundas i tre forskningsfrågor som besvarats utifrån resultat från fyra intervjuer där 

respondenterna har delgivit sina erfarenheter kring elevbemötande, val av strategier i 

problematiska situationer samt hur de anpassar undervisningen i ett konfliktförebyggande 

syfte. 

 

 

Nyckelord: konflikthantering, strategier, inkludering 
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Inledning 

För fem år sedan arbetade jag för första gången som lärarvikarie på en grundskola på Gotland. 

Jag hade ett vikariat som musiklärare men vikarierade även i andra ämnen i mån av tid. Två år 

senare, på samma skola, fick jag förmånen att arbeta med en elev med diagnosen adhd. Jag 

skulle fungera som en resurs och gå bredvid henne från morgon till eftermiddag. Intresset av 

att arbeta med barn med särskilda behov eller diagnos har sedan dess vuxit. Jag upplever det 

som en fascinerande utmaning men blir stundvis frustrerad och uppgiven över vissa delar jag 

sett i den verksamhet jag arbetat i. Beteendet hos många elever var något som skrämde mig. 

Var det ett beteende som grundade sig i en diagnos? Eller hade eleven i fråga ingen diagnos 

men symptom för det? Är det mer vanligt att barn med svårigheter eller diagnos hamnar i 

konflikter eller gör alla barn det lika mycket? Jag och många kollegor upplevde att det 

förekom oacceptabla beteenden som försvårade skolgången och undervisningen både för 

eleven och för läraren samt för övriga klasskamrater. Jag insåg också att den uppgivenhet och 

maktlöshet jag kände indikerade att jag saknade en strategi eller metod för att bemästra dessa 

situationer. Jag saknade alltså verktyg för att kunna lösa konflikter. 

 

När jag har vikarierat som lärare har jag sett att det finns många barn som missgynnas då de 

inte tilldelas någon extra hjälp fast det är tydligt att de behöver det. Jag anser att det är väldigt 

viktigt att dessa barn bemöts med intresse och förståelse just där de befinner sig. De bör få 

stöd av pedagoger som kan vägleda samt motivera dem. Hur dessa elever bemöts ser utifrån 

min erfarenhet väldigt olika ut beroende på skola. Jag vill ta reda på vilka strategier som 

används och hur pedagogerna löser konflikthantering i undervisningstillfällen. Hur hanteras 

det negativa beteendet i skolan och vilka är strategierna och i sin tur åtgärderna? I vilken 

utsträckning finns de? Därför har jag intervjuat fyra olika lärare som arbetar på fyra olika 

skolor, och sedan jämfört deras erfarenheter och synpunkter. Den största orsaken till att jag 

valt att undersöka detta är just den att jag under min verksamhetsförlagda utbildning samt när 

jag var vikarie upplevde att lärare många gånger saknar resurser för att kunna tillgodose 

elevers behov på grund av olika faktorer. Detta resulterar ofta i att läraren då istället behöver 

strategier för att kunna hantera dessa situationer där stöd saknas. Men hur går man tillväga? I 

följande studie kommer lärarnas val av strategier att presenteras och senare diskuteras utifrån 

olika aspekter. 
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Bakgrund 

Många elever visar behov av särskilt stöd i sin skolgång och att allt fler resurser blir 

nödvändiga och i vissa fall avgörande för att elever skall kunna fungera enligt normer och 

regler i skolan. Många elever är i behov av särskilt stöd och tilldelningen av resurser ser olika 

ut beroende på skola, ekonomi och område. Skolverkets Läroplan (2011) uttrycker att en 

likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov 

(2011, s. 9). 

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete” (Skolverket, 2011, s. 10). 

Skolan skall sträva efter att vara en levande och social gemenskap som skall ge trygghet, vilja 

och lust att lära. Skolan är en plats som verkar i en omgivning med många olika 

kunskapskällor. Dess strävan skall vara att skapa de bästa samlade delarna för elevernas 

bildning, deras tänkande och deras kunskapsutveckling. Den personliga tryggheten och 

självkänslan i hemmet, men också i skolan, har en viktig roll. Varje elev har rätt att få 

utvecklas, känna glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna diverse svårigheter (2011, s. 10) 

 

Konflikter och beteendeproblem kan många gånger stå i vägen för lärarens arbete och elevers 

inlärning. Barn kommer till skolan med olika erfarenheter och det är viktigt att de får den 

hjälp och stöttning de behöver för att lära sig det sociala samspelet. De behöver få lära sig att 

visa respekt i sitt umgänge med andra barn som har med sig andra erfarenheter, normer och 

värderingar hemifrån. Det behöver i sin tur etableras en balans mellan skolans normer och de 

normer som barnen har med sig hemifrån. Skolan är ofta en första kontakt med samhällsenliga 

normer för barnen (Skolverket, 2011, s. 9). 
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Forskningsöversikt 

I följande avsnitt redogörs för forskning om konflikter, hur de uppstår samt hur de kan 

hanteras. I avsnittet synliggörs olika aspekter kring de faktorer inom undervisningen och i 

klassrummet som resulterar i att konflikter uppstår. 

Konflikter 

Flera forskare är eniga om hur konflikter kan se ut och menar att konflikter är något som syns 

i skolan dagligen. Hejlskog Elvén (2014) redogör för Greene’s argument där han menar att 

omgivningen är den faktor som har störst påverkan på elevers beteenden. Han hävdar att barn 

gör rätt ifall de kan, och om de inte kan så måste vi börja se till hur yttre faktorer så som 

omgivningen kan anpassas. Hejlskog Elvén diskuterar elevers beteende i följande exempel: 

 

Pelle försöker få med Jonas en gång till, men han har redan fångats av filmen och vill 

inte följa med. Susanna tar då tag i Pelles arm och försöker leda honom ur salen. Peller 

skriker: ”Släpp mig, kärringjävel!”, varpå han springer förbi henne in i salen, tar tag i 

Jonas som ber honom släppa. Pelle springer då ut ur salen och in i biblioteket där han 

välter ner några böcker. Därefter springer han ut på skolgården och börjar slå på 

förnstren in till salen där de andra eleverna ser på filmen (Hejlskog Elvén, 2014, s. 19-

20). 
 

Hejlskog Elvén menar att eleven i exemplet surfar igenom situationen allt eftersom hur den 

utvecklas, på en våg som han inte har kontroll över. Sammantaget kan det konstateras att 

eleven har svårigheter att återhålla impulser och att en strukturerad omgivning eventuellt hade 

kunnat resultera i ett annorlunda utfall än just detta. Vidare menar han att en konflikt innebär 

att en person får ett problem. Personen löser problemet, men oftast på ett sätt som blir till ett 

problem för en annan. När denna person i sin tur försöker lösa detta på annat sätt, så blir det 

ett nytt problem för den första personen. Sannolikt fortlöper det så och en konflikt har 

uppstått. Han hävdar också att denna typ av konflikter endast kan lösas genom att den ena 

parten löser problemet på ett sätt som inte upplevs som ett problem för den andra (2014, s. 

22). 
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Hakvoort & Friberg (2015) diskuterar konflikter som något som förekommer i nästan alla 

sammanhang och tveklöst inom skolan. Vad en konflikt är kan tolkas olika och äga rum även 

ifall enbart en av parterna upplever den. Hakvoort & Friberg (2015) redogör för Jordans 

definitioner av begreppet konflikt som en interaktion mellan två eller fler parter där minst en 

part 

 

- har önskemål som känns för betydelsefulla för att släppa 

eller 

- upplever sina möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda blockerade av motparter 

(Hakvoort & Friberg 2015, s. 30). 

 

Maltén skriver att konfliktforskaren Deutsch hävdar att det föreligger en konflikt när den ena 

parten blockerar, förstör eller hämmar den andra parten. Deutsch har också menat att läraren i 

undervisningen bör hjälpa eleven att bli en reflekterande praktiker (Maltén, 1995, s. 203). 

 
”Self-reflection about how you are handling conflicts is necessary to continuing improvement and also to prevent 

old habits, your spots, social pressure, and the like from making you regress to less constructive modes of 

confllict resolution.” (Deutsch, 2000 se Thornberg, 2013, s. 39). 

 

Även Juul & Jensen (2009) instämmer med Deutsch, men menar att båda parter är lika 

ansvariga för processens kvalitet i samspelet, och inte bara den ena parten. Detta gäller i 

synnerhet när vi talar om jämställda vuxna. Däremot så har den vuxna ett uteslutande ansvar 

vad gäller processens kvalitet och konsekvenser. En orsak till detta är att barn helt enkelt inte 

kan ta ansvar för kvaliteten i sina relationer med vuxna och därför inte skall exponeras för det 

(2009, s. 38). 

 

Konfliktlösning 

I boken Konflikthantering i professionellt lärarskap synliggör skribenten problematiken kring 

konflikthantering i skolan. Här hävdas att konflikthantering ofta handlar om ett förebyggande 

arbete och särskilda ordningsregler. Trots dessa åtgärder uppstår ständigt nya konflikter och 

tidigare konflikter trappas upp till nya nivåer. Genom att skapa förutsättningar för förhandling 

och medling mellan parterna, så ges skolor en chans att bli bättre på att förhindra att 
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konflikterna förvärras (Lozic, 2015). 

 

Relationen mellan elever och lärare kan se olika ut och faktorerna som påverkar är många. 
Jensen (2017) lyfter diverse metoder som skall underlätta samspelet mellan lärare och elev 
men också samspelet mellan elever. För att förverkliga detta hävdar hon att man skall 
strukturera och skapa igenkänning, skapa fler situationer att lyckas i samt hitta motivatorerna. 
Dessa metoder menar hon är en form av kompenserande pedagogik som kan vara nödvändig i 
samspelet mellan lärare och elev för att få ett lyckat utfall (2017, s. 166, 178, 187). 
 

En erfarenhetsbaserad inlärning 

Maltén återger Moxnes konstruktion av fyra stadier för erfarenhetsbaserad inlärning (1995). 
Den består av en ordning med följden erfarenhet, observation och reflektion, 
begreppsbildning och generalisering och slutligen agerande i nya situationer. Detta återges 
senare i fyra stadier utifrån Moxnes så kallade erfarenhetsbearbetning. Han ringar in frågor 
som: 

 

- Vad vet vi? Kan vi pröva det här? 

- Vad hände? Varför hände det? Vad betyder det? 

- Vilka slutsatser kan dras? 

- Vad kan det vara bra för? 

- Vad har jag lärt mig? 

- Hur kan jag använda det jag lärt mig nu? 

 

Maltén menar på att dessa fyra faser kan vara behjälpliga i undervisningen och kontakten med 

elever. Det är dock viktigt att tänka på att den fjärde fasen inte skall ses som någon 

slutprodukt utan snarare början på en vidare process (1995, s. 183). 

 

 

Inkludering 

Inkludering kan delas upp i tre aspekter – det sociala, rumsliga och pedagogiska. Den 

rumsliga aspekten fokuserar på att undervisningen skall ske i samma rum som den ordinarie 

klassen finns i. Den sociala aspekten handlar om delaktighet och den pedagogiska aspekten 

syftar till att undervisningen skall anpassas utifrån ett sätt som eleverna lär sig bäst på. Dessa 
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tre aspekter utgör tillsammans en tillgänglig skola (Jensen, 2017, s. 290). Tranqvist (2006) tar 

upp olika undersökningar om inkludering i sin artikel En skola för alla. Hon redogör för 

begreppet inkludering som, enligt Nationalencyklopedin, beskrivs med verbet inkludera. 

Vidare kan begreppen förklaras som verben att innesluta, att innefatta samt att låta ingå som 

del i en viss grupp. Tranqvist menar att begreppet inkludering i skolans värld kan tolkas som 

att en elev med funktionshinder går i samma skola, i samma klassrum samt följer samma 

läroplan som andra elever på ett sätt som gör att eleven känner sig accepterad och som en 

vanlig elev bland de andra elevererna (2006). 

 

Jensen (2017) menar att inkludering kräver ett väl fungerande samarbete mellan kompetenser 

från flera olika professioner. Dessa skall med sina olika utgångspunkter kunna möta elevernas 

alla behov. Inkludering kan benämnas som en nyare variant av integrering, eftersom 

inkludering har blivit ett mer centralt begrepp än begreppet integrering. Det sistnämnda 

innebär att vi skall anpassa delar till helhelt, och att elever med funktionsvariationer skall 

kunna samspela med alla och bli en del av det klassrumsklimat som redan existerar. Dessa 

skall helt enkelt kunna klara av den undervisning så som den erbjuds. Med fokus på 

inkludering så anpassas och omformas istället helheten till alla delar som behöver ingå i den. 

Man lägger vikt vid att anpassa undervisning och miljö utifrån elevernas behov och tar hänsyn 

till dessa. Jensen menar att elevernas nedsatta funktioner märks mindre och att helheten blir 

mer välfungerande (2017, s. 289-291). Ainscow (1995, se Lunt & Norwich, 1999) hävdar 

också att skillnaden mellan inkludering och integrering är tydlig. Integrering innebär att det 

förväntas att eleven eller elevgruppen skall anpassa sig till den nya situationen och rådande 

förhållanden. Inkludering ställer däremot krav på att skolan skapar förutsättningar som gör att 

alla elever uppfattar och känner sig som en del av samma helhet. Detta kräver att skolan är 

utformad för att möta varje enskild elevs behov och förutsättningar. Att betona inkludering 

istället för integrering sätter fokus på att hela skolsystemet står inför en förändring (1999). 

 

Partanen (2007) hävdar att förutsättningen att alla elever är lika och inte har unika drag, också 

är att göra våld på begreppet individualisering. Individualisering är ett begrepp som Vygotskij 

fokuserat på och visat stort intresse för, och hans sociokulturella teorier har bland annat 

använts i forskning i många olika sammanhang. Man har då tittat på vilka reaktioner barnet 

visat i olika situationer (2007, s. 13).  
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Exkludering 

Att som elev vara i behov av särskilt stöd och ges en anpassning som kan innebära separat 

undervisning ifrån resterande klasskamrater kan beskrivas som exkludering. Asp-Onsjö 

(2014, s. 388-389) sammanfattar sitt forskningskapitel i boken Lärande skola bildning med att 

diskutera begreppet exkludering i två olika bemärkelser. Att pekas ut och att inte synliggöras. 

I båda fallen hävdar hon att eleven riskerar att uteslutas. Att ge elever separat undervisning 

kan därmed betraktas som problematiskt, men enligt Jensen  är exkludering inte 

nödvändigtvis något negativt utan snarare gynnsamt för vissa elever (2017, s. 344). Vidare 

hävdar Asp-Onsjö att det främsta motivet för omplacering av elever är att man vill bli av med 

de elever som stör undervisningen eller skapar konflikter, och att det är en särskiljande 

lösning (2014, s. 388). 

 

Struktur 

Om elever arbetar utifrån strukturerade och bekanta ramar så minskar tiden som behöver 

läggas på att komma tillrätta med olika oönskade beteenden i klassrummet. Stökiga elever är 

enligt Skolinspektionens observationer sysslolösa snarare än stökiga, men att detta kan 

upphöra vid ett mer strukturerat lektionstillfälle (Jensen, 2017, s. 166). En god struktur är 

således ett sätt att minska konflikter, eller konsekvenser av konflikter.  

 

Motivation 

Att vara kapabel att klara av något börjar med att det finns en vilja. En viktig del av arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd är att vi når fram till elevens vilja och ambition. Jensen 

hävdar att ambition är en vilja att klara av något, samtidigt som motivation är en anledning till 

att vilja det. Lärare och pedagoger kan alltid hitta anledningar som väcker elevens ambition 

(Jensen, 2017, s.187). 

 

Positivt beteendestöd 

Det har framtagits ett stödsystem innehållande olika stödinsatser med hjälp av 

beteendeinterventioner (PBSI). Fem forskningsstudier presenteras vilka illustrerar aktuella 

ämnen i positivt beteendestöd (PBS). Dessa fokuserar på att förbättra elevernas kognitiva 

förmåga, sociala färdigheter och känslomässigt välbefinnande både över skol- och 
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distriktsnivå. Istället för att isolera eleverna som uppträder negativt så försöker man 

manipulera beteendet i situationen det händer (Carr et al. 2002). Detta gör man utifrån 

evidensbaserade metoder. Metoden syftar till att förändra ett beteende istället för att isolera 

det. PBS understryker att beteendet bör hanteras utifrån en manipulation av det som orsakar 

det problematiska beteendet. Metoden kan alltså ses som ett tillvägagångssätt som inriktar sig 

på att bygga sociala och andra funktionella kompetenser, skapa stödjande sammanhang och 

även förebygga eventuell förekomst av problembeteenden.  

 

Sammanfattningsvis, de konflikter som uppstår i undervisningen kan hanteras på olika sätt. 

Valet av en viss strategi utesluter inte nödvändigtvis att en annan också fungerar och det är 

nästan alltid ett val som är situationsbundet. Den strategi som lyfts i forskningen är främst 

förebyggandet av en konflikt och att skolmiljön fås att fungera så att alla elever kan utvecklas. 

Huruvida inkludering eller exkludering kan ses som förebyggande tillvägagångssätt råder det 

delade meningar kring.  

 
Mediering är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering innebär att våra 

föreställningar och vårt tänkande har vuxit fram ur och är präglade av vår kultur och dess 

intellektuella och fysiska redskap. Språket är medieringens viktigaste redskap. 

Kommunikation medierar omvärlden och gör att den framstår som meningsfull. Genom 

kommunikation och samspel blir vi delaktiga i att beskriva världen vilken är funktionell och 

som gör att vi kan samspela i olika sammanhang (Säljö, 2000, s. 81-82). 
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Teoretisk utgångspunkt 

De teoretiska perspektiv som kommer att belysas i denna studie är det sociokulturella 
perspektivet och det didaktiska perspektivet. Dessa kommer att användas för att förstå och 
förklara hur undervisning kan bedrivas och gynna samspelet mellan elev och elev samt lärare 
och elev i skolan. Nedan följer en beskrivning av de aktuella perspektiven. 
 

Sociokulturellt perspektiv 

 
I början på 1930-talet grundade den sovjetiske psykologen, pedagogen och filosofen Lev 

Vygotskij den sociokulturella teorin. Vygotskij ansåg att barn behövde studeras i en 

inkluderande och social omgivning, till skillnad från sin föregångare Piaget, som tidigare 

forskat inom samma område, som studerade barn utifrån ett mer kliniskt och isolerat 

perspektiv (Burman, 2014, s. 210). Det sociokulturella perspektivet bygger på att lärandet 

sker i sociala sammanhang. Vygotskij, som associeras med det sociokulturella perspektivet, 

menar att god pedagogik, individanpassning och individualiserad pedagogik är delar som alla 

har god effekt i mötet mellan lärare och elev. Det sociokulturella perspektivet är etablerat i 

både skolan och dess läroplan, vilken genomsyras av Vygotskijs teorier. Vygotskij hade 

många tankegångar om att barns lärande och utveckling bör vara konkret och praktisk i 

samspelet med andra. Han hade också en idé om att lärandet sker när man befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innefattar avståndet mellan det 

man behärskar och det som är för komplext (Partanen, 2007, s. 32-33). I en lärandesituation är 

det av stor vikt att läraren är medveten om elevens proximala utvecklingszon för att kunna ge 

rätt stöd på rätt nivå (2014, s. 212). 

 

I det sociokulturella perspektivet är mentala processer inget som finns i sig, utan dessa är 

alltid relativa till de krav och möjligheter som erbjuds från omgivningen. Människans historia 

utmärks av skapandet av fysiska och intellektuella redskap som förlängt och kvalitativt 

förändrat våra resurser och möjligheter att hantera världens syften (Säljö, 2011, s. 75). Berg 

(2011) menar att det sociokulturella perspektivet grundar sig i att samspelet mellan lärare och 

elev fungerar som en drivkraft. Vidare hävdar hon att lärarens roll är att vägleda eleven i 
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undervisningen i vilken eleven skall utvecklas utifrån, samt att detta talar för lärarens centrala 

roll i elevens utveckling (2011, s. 52). 

 

Didaktiskt perspektiv 

 

Begreppet didaktik kan beskrivas som förmågan att förmedla ett budskap på ett sätt som 

möjliggör för andra att tillägna sig förståelse, kunskaper och färdigheter (Kansanen, Hansén, 

Sjöberg & Kroksmark, 2011, s. 29). Det didaktiska perspektivet har en inriktning mot lärares 

arbete samt elevers lärande. Perspektivet behandlar en teori om undervisning och inlärning 

såväl som praktik och kan förstås som läran om undervisning (Kroksmark, 2007, s. 1; 

Lindström & Pennlert, 2013, s. 18; Wahlström, 2016, s. 131). Utifrån ett didaktiskt perspektiv 

så framgår den pedagogiska relationen mellan barnet och läraren som interaktiv men dock 

asymmetrisk. Detta innebär att läraren ansvarar för undervisningen och är den som ska 

förmedla ett innehåll till barnet (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 2011, s. 45–47). 

 

 I perspektivet ryms även ett intresse för att förstå undervisningens gång samt dess påverkan 

hos elevens lärande och tänkande vilket kan beskrivas som en relation mellan att lära ut och 

att lära in. Det finns ett stort fokus på den kunskapsbildning som sker i lärarens 

arbetsutövning i vilken ett lärande skapas och etableras. Wahlström lyfter tre frågor som anses 

centrala för det didaktiska perspektivet, vilka är vad, hur och varför. Vidare beskriver hon hur 

lärare gör didaktiska analyser där läroplanernas undervisningsinnehåll, 

undervisningssituationer och den lärandes erfarenheter blir aspekter som påverkar vilket 

innehåll som ses som värdefullt (2016, s. 136). Vidare menar Wahlström att en didaktiskt 

kompetent lärare använder de didaktiska frågorna och låter de bli en del i både planering, 

undervisning, dokumentation  samt uppföljning och utvärdering. Dessa skall syfta till att ge 

svar som hjälper läraren att skapa möjligheter för utveckling och lärande hos eleverna. Vad är 

undervisningens mål, vilket innehåll väljs ut, varför ska barnet få erfarenheter av just detta 

innehåll, vem är barnet och vad har barnet för tidigare erfarenheter samt hur kan 

undervisningen utformas utifrån svaren på dessa frågor? (Wahlström 2016, s. 131).  

 

Jonsson (2011) menar att lärare i sin syn på didaktik som något normativt även måste kunna 

anpassa undervisningen och behärska olika strategier för att ge varje enskilt barn 
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förutsättningar att utvecklas. Ett situerat perspektiv på didaktik där fokus blir relationen 

mellan barn och lärare ger de didaktiska frågorna en till viss del annan innebörd där lärares 

varierande undervisningsstrategier, hur-frågan, och förmåga att motivera barnen, varför-

frågan, synliggörs ytterligare (2011, s. 70). 
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Syfte och frågeställning 

Enligt skolans styrdokument skall alla barn få den hjälp de behöver för att nå kunskapskraven 

i skolan. Studiens syfte är att undersöka upplevelser från lärare, samt att delge och berätta om 

erfarenheter dessa lärare besitter kring konflikter. 

 

Detta undersöktes med följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka erfarenheter har lärarna kring konflikter i undervisning? 

2. Vilka strategier använder lärarna för att bemästra konflikter i undervisningen? 

3. Vilka faktorer bidrar till konflikter i lärarnas undervisning? 
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Metod 

Datan består av fyra intervjuer. Metoden anses relevant och lämplig för att uppnå studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

Intervju som metod 

Metoden som använts är intervjuer med lärare som har erfarenheter av att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd samt situationer med en försvårad undervisningssituation. Dessa 

intervjuer skall bidra till en insikt i skolornas sätt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

eller negativt beteende. Upplägget på intervjuerna var halvstrukturerat. Detta innebär att det 

fanns ett fast ämnesområde men inte fasta frågor eller svarsalternativ (Johansson & Svedner, 

2006, s. 43). Eftersom intervjuerna skett med verksamma lärare i ett personligt möte minskar 

risken för eventuella missuppfattningar som kanske hade uppstått om kontakten endast skett 

via mail, telefon, enkät eller liknande kommunikationsform. Studien bygger på svar på 

intervjufrågor från fyra verksamma lärare i årskurs 1-6. 

 

För att en undersökning skall vara etiskt försvarsbar så måste den vara giltig för sitt syfte. Den 

måste alltså fånga och behandla det som avses på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Vid val 

av metod för insamling av data var validitet en utgångspunkt då metoden valdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Ett privat samtal upplevdes som mest relevant och aktuellt 

för ett syfte som detta.   

 

Urval 

Studien genomfördes på fyra olika skolor som på olika sätt och med olika strategier bemötte 

undervisningssituationer som försvårades av konflikter. Samtliga respondenter kontaktades 

via telefon med förfrågan om att få komma och intervjua dessa. Efter snabb och god respons 

kontaktades dessa lärare utifrån personliga kontakter och förfrågades om intervjutillfälle för 

studien var möjligt. Genom positiv respons medförde detta att två intervjuer kunde äga rum på 

samma dag på respektive skolor. Därmed användes ett bekvämlighetsurval utifrån det 
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kontaktnät som fanns till förfogande. Anledningen till valet av skolorna på landsbygden var 

även här av bekvämlighetsprincip. 

 

Enligt Erickson & Gustafsson (2014) kan reliabilitet utläsas ifrån hur undersökningen 

genomförts och dess procedurer. Iakttagelser som gjorts utifrån sammantagna bedömningar 

måste vara tillräckligt omfattande för att på ett rättvist sätt visa på utfallet (Lundgren, Säljö & 

Liberg. red. 2014, s. 580-581). 

 
Tabell 1:  

Respondenternas bakgrund 

 
Namn Ålder Utbildning År inom yrket Undervisningsgrupp 
Lärare A 48 år  F-6 Matematik 

och svenska. 
Grundskolans 
tidigare år 

6 år Åk 3 

Lärare B 63 år F-3 
Grundskolans 
tidigare år 

35 år Åk 3 Matematik 
och svenska 

Lärare C 59 år F-6 
Grundskolans 
tidigare år. 

10 år Åk 6 

Lärare D 53 år Förskola och f-3 
Grundskolans 
tidigare år. 

18 år Åk 2 

 
Studien har ett fokus på inkludering och klassrumsundervisning och inte undervisning för 

elever i mindre grupp. 

 
 

Genomförande 

Denna studie utgår från en intervjumall (se Bilaga A). De intervjuade fick över telefonkontakt 

förfrågan om att delta i undersökningen. Lärarna fick veta syftet med studien men inte höra 

frågeställningen före det planerade mötet. 



 

 19 

 

Intervjuguiden och teman följdes men dock inte alltid i kronologisk ordning. Därmed 

underlättade intervjuguiden samtalet eftersom den gav en tydlighet kring vilket tema samtalet 

rörde sig kring. Syftet med intervjuguiden och frågorna var att leda samtalet framåt och 

samtidigt hålla fokus på att skapa diskussioner kring studiens ämne och frågeställningar. 

Samtliga fyra intervjuer tog mellan femton och trettio minuter. 

 

 
Intervjuer Tid 

Lärare A 22:20 

Lärare B 23:02 

Lärare C 26:14 

Lärare D 16:01 

 

 

Intervjuerna spelades in med god kvalité och var lätta att transkribera. Samtliga respondenter 

upplevdes som seriösa både i sina svar och i sitt förhållningssätt. Bemötandet var vid alla 

tillfällen välkomnande och avslappnat. Intervjupersonen fick även ofta ögonkontakt med 

respondenten vilket medförde en tilltro och ett intresse för vad som sades. 

 

Metod för bearbetning 

Intervjumaterialet har efter ljudupptagning renskrivits. Under första avlyssningen gjordes 

anteckningar utifrån vilka övergripande frågor som skulle komma att behandlas i studien. Vid 

nästkommande avlyssning gjordes anteckningar på detaljnivå och därefter plockades relevanta 

och betydelsefulla delar ut som kunde svara på studiens tre forskningsfrågor. Vidare 

analyserades resultatet utifrån studiens samtliga teoretiska perspektiv och resultat från tidigare 

forskning. Studiens innehåll kunde då jämföras för att hitta överensstämmelser eller 

motsättningar. 
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Etiska aspekter 

Under en forskningsstudies gång finns det vissa principer att ta hänsyn till både före, under 

och efter genomförandet. Dessa är att använda sig av informationskravet. Syftet med studien 

nämndes under tillfrågandet av de medverkande lärarna via telefon. Det framgick även tydligt 

att materialet endast skulle användas i studien samt att lärarna i studien skall hållas 

konfidentiella. Konfidentialitet innebär att den information som identifierar informatörerna i 

studien inte på något sätt kommer att avslöjas för läsarna. Om undersökningar görs där 

intervjurespondenterna kan identifieras och kännas igen av andra skall detta godkännas av de 

medverkade. I detta fall kommer inte lärarna att kunna avkodas och förblir därmed anonyma 

enligt överenskommelse. Tre av dessa har begärt att förbli anonyma (Kvale, 2014, s. 109). 

 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra principer att ta hänsyn till vad gäller forskning inom 

humaniora och samhällskunskap. De fyra principerna benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskraven och nyttjandekravet. Samtliga principer har beaktats 

genom att respektive lärare har informerats om studien och deltagandets innebörd. Vidare har 

samtliga muntligt tackat ja till att deltaga i studien. Lärarna har fått vara anonyma och 

intervjuerna spelades in för att sedan kunna användas som empiri för studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 
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Analys och resultat 

Detta avsnitt kommer att presentera och analysera resultat utifrån studiens forskningsfrågor. 

 

Lärarnas erfarenheter 

Erfarenheterna ser relativt olika ut då lärare B och D inte anser att de har någon väsentlig 
erfarenhet av att deras undervisning försvårats av att elever stört undervisningen. Till skillnad 
från lärare B och D så är detta något som lärare A och C upplever ofta men som de tveklöst 
menar på är hanterbart. Samtliga lärare betonar vikten av att tidigt skapa en god relation till 
varje elev. Första intrycket är många gånger avgörande för hur den fortsatta relationen kan 
komma att se ut. Lärare C menar: 

 
Att skapa en relation kan du ju. Men har du skapat en bra och hållbar? Har du gjort det, alltså skapat en god relation 

till varje barn så kan du få dem att göra nästan vad som helst. Sen får du inte bli arg. Du måste kunna säga ifrån, men 

ändå vara kärleksfull. Lyhörd, bekräftande och ödmjuk. Det är viktigt. Sen får du ju inte glömma föräldrarna. De 

måste också vara ombord på tåget. 
 

Samtliga intervjupersoner upplever att man stöter på elever som stör undervisningen, oavsett 

ifall de har en diagnos eller inte, i nästan varje klass. De upplever dock inte samma mängd av 

konflikter och menar att detta kan se väldigt olika ut från klass till klass. Dessa elever behöver 

mötas där de befinner sig för att rätt anpassning skall kunna tillgodoses. Detta är i linje med 

Jensen (2017) som hävdar att individualisering kan vara det rätta sättet för att förebygga 

konflikter (Jensen, 2017, s. 178). Vidare säger Lärare C att hon trots nuläget inte upplever att 

hon har någon större erfarenhet av elever som stör undervisningen, och att när man arbetat 

länge så skaffar man sig erfarenhet kring detta. 

 

Lärare B:  

 
Jag arbetar nu endast i två ämnen och delar alltså klassen med en annan lärare. Jag upplever att jag får mycket mindre 

av deras uppmärksamhet nu än förr. Vi arbetar så olika och det märks på barnen. Att ha den här fyrkantigheten, med 

struktur från början till slut, tror jag är det viktigaste för att allt skall fungera. Vi har en elev med diagnos. Men han är 

mer charmig än störig. Alla har vant sig med att det dyker upp lite oklara kommentarer ibland. I övrigt har han inga 

särskilda anpassningar. 
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Lärare B betonar att hon tror att strukturen är A och O. För att hålla eleverna i schack och för 

att undvika eventuella störmoment. Det uppstår en diskussion om vem som bär ansvar för 

barnets fostran. Lärare B menar att hur elever beter sig måste vara en föräldrasak, och att hon 

förväntar sig att barnen skall komma till skolan utbildningsbara. Med det menar hon att de 

skall ha ätit, sovit och att de skall veta hur man beter sig i skolan. Till skillnad från lärare B så 

upplever lärare D att det är lärarens ansvar att förebygga konflikter i skolan, eftersom det är 

där läraren har möjlighet att påverka elevens beteende. Hejlskog Elvén menar på att lärare 

oftast uppfattar att undervisningen förhindras av elever som bara borde uppföra sig och att 

någon annan får ta tag i och lösa problemet. Även han, som lärare D, hävdar att detta är 

lärarens problem och att det är ett uppdrag i rollen som lärare att komma underfund med det 

(Hejlskog Elvén, 2014, s. 8). 

 

Samtliga lärare säger att de önskat mer kunskap om konflikthantering i sina respektive 

lärarutbildningar, eftersom de anser att man i nästan varje klass möter elever med ett beteende 

som måste hanteras i samma stund det sker, och hur detta många gånger kan vara svårt. Målet 

är att det alltid skall påverka övriga elever så lite som möjligt, men lärare A menar att detta 

kan vara en konst: 

 
Man försöker ju först och främst ignorera den eleven för den pratar ju rakt ut. Handuppräckning gäller. Men ibland är 

det ju för störande så att man måste tilltala, alltså säga till, skarpt. Och hjälper inte ens det så får man se till att den 

personen faktiskt går ut. Och att någon annan vuxen får ta det. För de andra skall inte bli lidande. 

 

Lärare A upplever att barnen i hennes klass till största del stör undervisningen oavsiktligt, och 

att det oftast räcker med att fånga upp dem och vägleda till ett fokus så att de kan fortsätta att 

arbeta och vara i stunden. Elevens beteende präglas av yttre faktorer, och enligt Ross W. 

Greene (se Hejlskog Elvén, 2014) så gör barn alltid rätt ifall de kan (2014, s. 20). 

 

Som tidigare nämnts är samtliga lärare ense om hur de undviker situationer eller konflikter 

som kan försvåra undervisningen – läraren måste skapa en god relation till varje elev. Det 

märks en tydlig strävan hos läraren att skapa en god relation till alla elever som ett sätt att 

arbeta inkluderande. I den goda relationen skapas ett förtroende hos läraren och eleven. Lärare 

C och D menar också att förtroendet hos föräldrar och vårdnadshavare är av största vikt för en 

fungerande relation. 
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Lärare D:  

 

Var tydlig, skapa ett förtroende hos dig från föräldrarna. Ge ett så tryggt intryck som möjligt. Annars kan du räkna 

med att det blir svårt att nå eleven. Jag har erfarenhet av både elever med diagnoser och elever med negativt 

beteende. Man får försöka att möta det på ett bra sätt därifrån eleven är nu. Men har du inte föräldrarnas förtroende så 

kommer du inte få barnets, då kan du räkna med diskussion hemma vid matbordet. 

 

Lärarnas strategier 

Alla fyra lärarna framhåller att de själva inte funderat så mycket på detta utan att det bara 

faller sig naturligt. De är dock ense om att de så klart har någon slags strategi men att de helt 

enkelt inte reflekterat över det så noga. Detta kan bero på att de, som de själva uttrycker, inte 

har haft särskilt mycket undervisning om konflikter och konflikthantering i sin utbildning. 

 

Lärare B:  

 
Jag är fyrkantig så dagarna med mig inleds alltid likadant och avrundas likadant. Det tror jag är anledningen till att 

barnen inte stör mig så mycket, de har inte behovet att göra det eftersom de finner sig i situationen. De vet vad som 

skall hända och vet mina förväntningar på hur vi beter oss i klassrummet. De blir trygga i strukturen tror jag. I vissa 

fall behöver man ju vara bestämd, men i andra så förvärrar det bara. Det finns inget svar på. Det är helt person- och 

situationsbundet. Man måste känna av det. Ibland har det gått helt åt pipsvängen och då vet man det sen. 

 

Samtliga lärare uttrycker hur viktig en god struktur och relation till eleven är för en 

fungerande undervisning. Att upprätthålla en god struktur kan alltså ses som en strategi för att 

få vardagen att fungera och minska de orsaker som skapar konflikter. Detta är också något 

som framhålls som viktigt av (Jensen, 2017). Utifrån det sociokulturella perspektivets begrepp 

mediering är lärarens roll i detta sammanhang avgörande för att eleverna skall kunna verka 

innanför skolans väggar. 

 

Lärare C tror att hennes strategi är att hela tiden förebygga dessa situationer för att slippa ha 

en annan strategi när de väl uppstår. 

 
Jag tänker på att i förväg skapa relationer med barnen, det är jätte jätteviktigt. Fånga upp eleverna på plats och be 

dem gå tillbaka till sin plats. Inte bli arg. I så fall med kärlek. Blir man arg så måste vi vuxna kunna be om ursäkt. 

Man måste vara lyhörd och bekräftande. Och ödmjuk för det man håller på med. Någonstans får man ju aldrig 

glömma hur det själv var när man var barn och tonåring. Men där tror att många av oss glömmer hur det var. Man 
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måste lyssna på den och man måste lyssna på den. Sen tror jag att man som lärare måste vara närvarande hela tiden, 

även ute. Vissa tycker inte likadant som mig där. Men jag tycker ju lite grann det är därför jag är här. Någon som de 

kan se upp till. Någon vuxen som inte ser barnen, det kan ju bli svårt. 

 
I citatet ovan kommer lärare C in på lärarens roll utanför klassrummet. Vad som framkommit 

i samtliga intervjuer är hur de ser på förhållningssättet till vårdnadshavare vad gäller att vara 

anträffbar. Lärare C talar om att hon alltid är anträffbar och att hon vill ha det så, när istället 

lärare B anser att hon inte skulle orka att vara tillgänglig utanför arbetstid och försöker vara 

strikt med det. Hon tycker att föräldrarna skall försöka respektera hennes arbetstider. Lärare A 

delar samma åsikt som lärare B, men lärare D hävdar att hon vill att vårdnadshavarna måste 

kunna känna sig trygga i relationen till läraren och kunna höra av sig, oavsett om det är under 

schemalagd arbetstid eller inte.  

 

Vad gäller strategier så betonas återigen vikten av en god relation mellan lärare och elev 

enligt lärare D: 

 
Min strategi är att skapa goda relationer redan från början. Att se dem för dem de är. Visa att jag är genuint 

intresserad. Hitta gemensamma punkter, t ex så kanske jag känner mormor och morfar. De får ett förtroende för en. 

Man bryr sig alltid när de kommer med något. Man tar dem på allvar. Man reder ut missförstånden. Men också visa 

tydligt om de inte klarar av det förtroendet. Våga vara tydlig, ha rak kommunikation. Ramar med kramar, det är min 

strategi. Det kanske låter kaxigt, men jag tror man får de elever man förtjänar. 

 

Hon betonar också hur viktigt det är med en tydlig struktur i klassrummet, att det skall finnas 

så lite som möjligt att plocka med och att man inte skall låta onödigt material ligga framme. 

Hon upplever att hon märkt en positiv skillnad när hon strategiskt placerat eleverna i 

klassrummet med åtanke att anpassa utifrån allas behov. 

 

Bidragande faktorer till att konflikter uppstår i klassrummet 

Det finns olika bidragande faktorer till att en konflikt uppstår när undervisning bedrivs. 

Exempelvis att en elev med särskilt behov känner frustration eller känner sig okoncentrerad. 

Detta kan då ta ut sig på olika sätt, och eventuellt hämma lärarens strategier. Lärare A menar 

på att det kan se olika ut beroende på vem som stör, om eleven har diagnos eller inte. 
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Det är ju då isåfall när min elev med ADHD flippar ur. Men han har assistent och får vid sådana tillfällen byta miljö. 

Så att han inte skall känna sitt misslyckande hela tiden. Utan assistenten hade det varit ohållbart med just denna elev i 

klassrummet. 

 

Lärare A tycker att elever skall få sitta i mindre grupp och arbeta och anser inte att det är 

exkludering, åtminstone inte med en negativ innebörd. Hon menar att man blir mer inkluderad 

ifall man får den hjälp man behöver, och att det kan bli bättre av att arbeta i mindre grupp. I 

detta fall styrker inte forskningen då Asp-Onsjö beskriver exkludering som ett begrepp med 

en negativ innebörd vilket därmed inte bör praktiseras (Lundgren, Säljö & Liberg. red. 2014, 

s. 388-389). Däremot hävdar Jensen (2017) att exkludering inte alls bör anses som något 

negativt, utan snarare att inkludering vore sämre för vissa elever beroende på sammanhang. 

Hon menar också att det endast är i skolan som exkludering anses som något negativt. På 

andra arbetsplatser, t ex ett kontor, så är det inte främmande att man sitter själv eller i olika 

rum samt att det oftast finns goda skäl till detta (2017, s. 344). 

 

Lärare C tror att en relevant faktor kan vara åldern hos eleven. Hon upplever att det kan bli 

stökigare med åren, men att hon är osäker på vad detta beror på. Hon funderar kring hur 

undervisningsinnehåll spelar in här, samt lärarens engagemang. Hon tror att ifall läraren 

utstrålar intresse för sitt lektionsinnehåll och där också får med sig eleverna så hinner de inte 

störa. Hon tycker också att man som lärare skall passa på att bjuda på sig själv och visa 

entusiasm och att det i sin tur alltså kan avleda elever från att störa undervisningen. Lärare D 

tror att det negativa beteendet grundar sig i att eleverna är osäkra och strävar efter 

uppmärksamhet. Detta visar sig i olika sammanhang i undervisningen. 
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Diskussion 

 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att diskuteras. Diskussionen kommer att 

behandla lärarnas erfarenheter av försvårad undervisning, den anpassade undervisningen och 

lärarnas val av strategier. 

 

Samtliga respondenter hade erfarenheter av konflikter. De var mellan 48 och 63 år men hade 

olika utbildningar och undervisar idag i liknande sammanhang. Utifrån lärarnas erfarenheter 

var det särskilt två begrepp som de alla var väldigt eniga angående. Dessa var struktur och 

goda relationer, vilket också Jensen (2017) hävdar är utav största vikt för att undvika 

störmoment så som konflikter. Hon menar att läraren kan undvika ett oönskat beteende genom 

att tidigt, i mötet med eleven med särskilda behov, skapa en god och ömsesidig relation 

(2017, s. 337). Trots olika arbetserfarenheter så hade de alla någon gång upplevt en 

undervisningssituation som försvårats av konflikter. En slutsats som dras ifrån det är att 

eleverna oavsett undervisningssammanhang behöver ha en tydlig struktur från start till slut. 

Lärarna behöver också ha skapat en god relation med och ett förtroende hos varje elev för att 

underlätta undervisningen. På detta sätt kan läraren veta vad som fungerar för eleven samt 

undvika störningsmoment. 

 

Vad gäller särskilda anpassningar så är samtliga lärare rörande överens. De tycker att en 

anpassning skall ske vid första misstanke av särskilda behov, men att detta bör vara något som 

läraren uppmärksammat och inte eleven själv. Inkludering var för varje lärare något centralt 

och viktigt, och de såg alla inkludering som en förebyggande strategi, vilket också Tranquist 

(2006) lägger stor vikt vid. Mina erfarenheter är att vissa beteenden åtgärdas för snabbt med 

diverse anpassningar, istället för att se vad som orsakar det. Det kan eventuellt vara svårt att 

förebygga ett problem om man inte vet vad det grundar sig i. 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivets syn på hur viktigt det är att människan upplever ett 

socialt samspel för att kunna utvecklas inom relationer till andra, så kan lärarnas erfarenheter 

tolkas som att de arbetar utifrån det sociokulturella perspektivet. Läraren skall vara någon 

som vägleder snarare än undervisar. Detta är ett synsätt som kan härledas till teorin om den 

proximala utvecklingszonen, vilken utgör en viktig aspekt inom det sociokulturella 
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perspektivet. Resultatet i denna studie talar också för att lärarna är medvetna om den egna 

rollens betydelse i barns utveckling och vikten av att eleven får den hjälp och det stöd som 

behövs, vilket i sin tur också kan anses som förebyggande av konflikter. Lärarna beskrev 

skolan som en process i vilken undervisningen skall utmana barnens intresse och erfarenheter. 

De uttrycker vikten av denna process, vilken sker i samspel med barnen, och hur den kan vara 

avgörande för vilka följder som kan ta sig uttryck. Det didaktiska perspektivet går i linje med 

lärarnas synsätt vad gäller att forma undervisningens innehåll med ambitionen att förebygga 

konflikter vilket innebär att det finns en didaktisk medvetenhet hos lärarna. Resultatet visade 

dock inte att detta arbetssätt alltid förebyggde eller förhindrade konflikter. 

 

Förväntningarna på studiens utfall motsvarade det resultat jag räknat med. Jag har själv 

erfarenhet av att skolorna i Visby har en annan målgrupp gällande elever till skillnad från på 

landet. De faktorer som påverkar lärarnas arbetssätt är många gånger att elever inte visar 

respekt och på olika sätt stör undervisningen. Exakt vad detta beror på har endast undersökts 

ytligt i denna studie, men vad som kan utlösa och påverka har undersökts. Att kunna hantera 

situationer där dessa beteenden uppstår kräver strategier och extra anpassning. Jag förväntade 

mig inte att lärarnas svar skulle vara så lika som de var. Den positiva synen på hur detta kan 

och bör hanteras förvånade mig. 
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Vidare forskning 

 
Vid flera tillfällen under studiens gång så diskuteras strategier för hur man kan hantera olika 

klassrumssituationer där problem uppstår. Vilka faktorer det är som utlöser problemen 

diskuteras också, och det vore spännande att vidare undersöka dessa faktorer. Vad som också 

är intressant är skolans samspel med vårdnadshavare utifrån vad läroplanen säger om det. 

Alltså hos vem vilket ansvar ligger och ifall det fungerar eller inte. Läroplanen förespråkar att 

skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling, och 

att arbetet därför måste ske i samarbete med hemmen (Skolverket, 2011, s. 8). 
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Konklusion 

 
Studiens syfte är att undersöka vad fyra lärare i grundskolan åk 2-6 har för erfarenheter av att 

bedriva undervisning som på olika sätt försvåras av konflikter samt hur samspelet mellan 

lärare och elev ser ut. 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att lärarna har liknande strategier för att kunna 

bedriva en lyckad undervisning. Lärarna anser att det är av största vikt att arbeta med en 

struktur och betonar att en god relation till eleven ofta är avgörande för samspelet mellan dem 

och eleverna. Studien visar även att det är viktigt att anpassa undervisningen för elever som 

har särskilda behov och att den anpassade undervisningen även gynnar övriga elever i klassen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - intervjumall 
 

Intervjufrågor: 

 

Vad gör du när en konflikt uppstår i klassrummet? Vilka är dina strategier? 

 

Uppstår konflikter ofta i undervisningssammanhang? 

 

Hur ser resursfördelningen ut i ditt klassrum? 

 

Störs du mycket när konflikter uppstår? 

 
 


