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Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att belysa hur styrdokumenten överensstämmer med en lärares 

ageringar i klassrummet vid konflikter. Detta har gjorts med hjälp av tre forskningsfrågor 

1. Vad uttrycks i skolans styrdokument avseende kränkande behandling och mobbing? 
2. Hur arbetar lärare i praktiken mot Kränkande behandling och mobbning?  
3. På vilket sätt överensstämmer fråga 1 och 2 med varandra? 

Studien har gjorts i sju olika skolor i Sverige. De empiriska resultaten har analyserats med 

bakgrund mot olika begrepp som mobbning, konflikter, moral, sänkning, perverterad empati, 

signifikanta andra och humor. Resultatet pekar på flera brister i systemet där lärare om och om igen 

inte efterlever de styrdokument som finns. Jag pekar på att det vanligaste felet en lärare gör att inte ställa 

en diagnos på de uppkomna situationerna, hur lärarens egna känsloyttringar påverkar denne negativt och hur 

konsekvensera står i relation till det förväntade resultatet. I studien får läsaren följa med i elva 

olika observationer och mina tankar och synpunkter runt dessa och hur de kan tolkas med hjälp 

av de analysverktyg jag presenterar.  
 
Nyckelord: Konflikthantering, mobbning, styrdokument, observation 
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Inledning 

Mitt examensarbete behandlar hur lärare agerar vid konfliktsituationer och mobbningssituationer 

i förhållande till de styrdokumenten de är förbundna att hålla sig till. Konflikter har ett personligt 

intresse sen jag började läsa till lärare och det har varit väldigt intressant att få sätta sig in i det 

ämnet djupare. Under mina observationer märkte jag att konflikter inte var speciellt svårt att hitta 

ute i skolorna, oavsett vilken skola jag var på. Konflikter ingår i det sociala livet och det är 

fundamentalt att lära sig hantera dessa för att lära sig om livet. Konflikter är som jag ser det en 

nödvändighet för att skapa goda samhällsmedborgare. Med det inte sagt att konflikterna ska gå 

över styr, konflikter i rimlig mängd med goda lösningar kommer lära eleverna om livet. Tack till 

Peter Waara som guidade mig igenom arbetet med goda tips och synpunkter.  
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Bakgrund 

Alla skolor ska utarbeta en plan med de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande 

behandling av elever, detta är ett krav i enlighet med skollagen (SFS 2010:800). Alla skolor ska 

alltså ha och arbeta utifrån en plan som motarbetar konflikter, diskriminering och trakasserier, en 

likabehandlingsplan. Planen ska bygga på analyser av kartläggningar och utvärderingar av tidigare 

års arbete. Det ska vara med en redogörelse av vilket arbete som planeras samt de rutiner som det 

handlar om, den ska även redogöra för hur barn och elever samverkar i det förebyggande arbetet 

(Skolverket, 2014). Trots att skolorna ska arbeta utifrån målsättningen att motarbeta konflikter så 

uppstår det av och till konflikter i skolmiljön. Hur dessa hanteras är en viktig fråga för hela skolan 

och samhället.  

Demokratibegreppet 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår det tydligt att allt som 

skolan gör ska vila på demokratins grund (Lgr11, s7). Det är grundstommen i läroplanen från 

2011. För att någonting ska kunna vila på demokratins grund krävs en definition av vad som, i 

dagens samhälle, utpekas som demokrati. Demokratibegreppet har getts olika betydelser över tid 

(Colnerud, 2004). På 1940-talet lyfts demokrati upp som någonting viktigare än ämneskunskaper, 

men demokrati där och då innebar att de unga skulle ha åsiktsfrihet och kritisk förhållning till 

fakta och bli förberedda för arbete för allas ökade ekonomiska välbefinnande i samhället 

(Colnerud, 2004, s127). Detta kan kopplas till den dåvarande nazistiska rörelsen i en stor del av 

Europa. På 1990-talet läggs istället en stor vikt vid demokratins ideologiska grund, det vill säga  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpo94) 

Demokrati blir här, till skillnad från på 1940-talet, ett system som de unga ska insocialiseras i 

och inte själva vara med och skapa. Här läggs även fokus på att folket ska bli fria från förtryck 

och att det ska ske en uppbyggnad av svenska folkhemmet, den svenska ekonomin samt 

folkomflyttningar och tekniska landvinningar. I 2011 års läroplan (Lgr11) ser det annorlunda ut. 

Där handlar demokratibegreppet om hur skolan ska fostra elever och barn i enlighet med etiska 

ställningstagande och öppna diskussioner om samhällets värdegrund och de konsekvenser som 

går att finna i det egna handlandet. Skolans uppdrag består idag till stor del av att uppfostra 

eleverna då detta lyfts fram som det viktigaste i läroplanen. Barn måste lära sig demokrati i 

praktiken. Fostringsuppdraget är således överordnat kunskapsuppdraget.     
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Lärarens uppdrag 

Lärarens utveckling har gått från traditionell katederundervisning där, läraren enhälligt bestämde 

allt, till ett demokratiskt helhetstänk. Samtidigt kan man många gånger konstatera att den gamla 

uppfattningen lever kvar hos många äldre (Granström, 2007, s20). Det är även något som lever 

kvar hos många lärare. Eleverna själva vet nu mer än någonsin sina egna rättigheter och idag 

vågar knappt lärare tillrättavisa elever som beter sig felaktigt på grund av en rädsla för följderna 

från föräldrar, media och kommun. 

I Lgr11 formuleras lärarens uppdrag följande 

 

Läraren ska  

– klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet,  

– öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,  

– uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,  

– […] 

(Lgr11, s13) 

Skolan är en spegling av det rådande samhället (Granström, 2007, s16). Den kultur som råder i 

samhället blir den kultur som råder i skolan. Med elever som påverkas av diverse utryck från 

media där det slåss, bråkas och hatas blir skolan en plats också för detta.  
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Forskningsöversikt 

Här presenterar jag tidigare forskning som kommer användas i min studie.  

Lärarens agerande 

Hur en lärare agerar i en given situation blir det som eleven tar till sig. En lärare kan med andra 

ord hävda att hen exempelvis fördelar ordet rättvist men likväl ser eleven något annat i 

klassrummet och baserar sin bild på det. Vad läraren gör är alltså mer gällande för elever än vad 

en lärare säger (Colnerud, 2004, s49).  Läraren förmedlar alltså olika moraliska värden som 

eleverna snappar upp utan att lärarna själva är medvetna om det (Ibid, s51). Detta stöds av 

Wrethander (Thors, 2007, s121) som hävdar att en lärares försök till att påverka en situation 

genom att ingripa verbalt oftast blir meningslösa eftersom eleverna oftast gör som läraren gör 

och inte som läraren säger. Även om en lärares ord sätter situationen i ett sammanhang som 

förklarar vad som är ett önskvärt beteende och vad som inte är det. Det räcker alltså inte alltid 

med tillsägelser från lärare för att häva ett oönskat beteende. En tillsägelse kan enligt Zelma Fors 

bli kontraproduktiv och förstärka det oönskade beteendet (Thors, 2007, s21). Med bakgrund av 

detta kan det hävdas att det läraren säger i det förebyggande arbetet mot uteslutning, kränkande 

behandling och mobbning kan ge verkan men det får mest betydelse först när detta budskap blir 

reellt i hela skolans praktik. Och i och med att en lärare har en mängd uppdrag kan detta arbete 

inte standardiseras (Colnerud, 2004, s50).  

Professionalism 

Liksom i många andra yrken fodras det att en lärare är professionell. För att en lärare ska ses som 

professionell i sitt ledarskap krävs det att denne vet vad hen gör (Granström, 2007, s30). En 

lärare behöver i sin yrkesroll två typer av kompetenser, innehållskompetsens och 

relationskompetens (Köpsén, 2014, s156). Innehållskompetensen handlar om två skilda saker, 

ämneskunnande och didaktiskt kunnande (Ibid.), alltså att läraren ska kunna planera 

undervisningen och ha kunskaper om undervisningens innehåll. Relationskompetensen handlar å 

andra sidan om hur en lärare praktiserar de sociala aspekterna av en lärares arbete, och hur denne 

förmedlar de normer och värderingen samhället vilar på (Ibid.). Detta resonemang delas av 

Granström (2007, s13ff) som menar att en lärares två viktigaste roller är ledarskap och lärarskap 

som motsvarar Köpséns innehållskompetens och relationskompetens. Granström (2007) visar en 

modell för fyra olika typer av lärarkompetenser. Hen kan vara bra på lärarskapet men dålig på 

ledarskapet, och vice versa, hen kan även vara dålig på båda eller bra på båda (se figur1). 

Forskningen visar att de flesta av lärares stora utmaningar kretsar kring just de sociala aspekterna 
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hos eleverna och hur dessa ska hanteras. Enligt Andrzej Szklarski (1996) krävs det, för att hantera 

dessa, kunskaper om olika sociala processer som lärare ofta saknar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Påverkan från vuxna 

Begreppet makt är en påtagande faktor när en talar om konflikter.  Människan har enligt 

Glasser (1986, s28) ett behov av att ha och utöva makt. Om detta behov av att få utöva makt inte 

tillfredställs leder det ofta till missbelåtenhet och ilska. Enligt Colnerud (2004, s65) är det för 

eleverna samspelet med kamraterna som ger väsentliga upplevelser som bidrar till hur eleven 

formar sitt jag. Det är även enligt Wrethander (2004, s121) genom påverkan från de vuxna som 

barnen bildar sin kamratkultur. Genom att ta normer och regler från de vuxnas samvaro och 

anpassa dessa till deras eget relationsarbete. Återigen påpekas det att det vuxna gör påverkar 

eleverna mer än det sagda ordet. Vuxna som inte förstår sig på eleverna kamratkulturer och 

relationsarbete är inget nytt. För att kunna förstå elevernas relationsarbete behöver de vuxna sätta 

sig in i hur dessa fungerar för att överhuvudtaget kunna påverka dessa (Ibid.)  

Lärarens roll 

Elever i en skolklass har flera olika behov. De behöver uppskattning, tröst, vuxenkontakt och 

någon att rikta sin besvikelse, aggression och hat emot. Det kan ske genom att de riktar dessa 

mot varandra men i många fall riktas dessa mot läraren. Läraren blir då i många fall en måltavla 

för elevernas förväntningar och drömmar men även deras bedrövelse (Granström, 2007, s21). 

Det är här en lärare behöver vara just professionell och visa eleverna hur ett önskat beteende är. 

Det blir besvärligt när elever möts av olika budskap i skolan som alla krockar med varandra, ett 

fungerande rättvist klassrum kan vara väsentligt för hur eleverna stärker sin tillit till rättvisa och i 

förlängningen motstånd mot orättvisor i samhället (Colnerud, 2004, s79). Det vill säga 

förmedlingen av de demokratiska värderingar som samhället vilar på. Läraren förmedlar dessa 

värderingar och denna moral. Skolan speglar alltså samhällets moral i och med hur den agerar 

(Colnerud, 2014, s79)  
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har jag tagit min utgångspunkt i behaviorismen. Ett behavioristiskt synsätt innebär, 

som jag tolkar det, att en objektivt studerar en händelse som genom påverkan antingen ändrar 

eller inte ändrar sitt beteende utifrån vad som händer (Hwang, 2005). Det går att jämföra med 

hur naturvetare studerar naturen (Ibid.). Jag vill visa hur ett händelselopp i skolan utspelar sig och 

hur det påverkas av lärare eller elever. Skolan är en komplicerad plats där elever och lärare av 

olika slag möts. Vissa av dessa individer kommer de överens med, och andra inte (Wrethander, 

2004, s17). För att förstå en lärares agerande i klassrummet gentemot eleverna i relationsarbete 

bör en förstå hur eleverna gör och varför de gör som de gör. Jag kommer nu presentera ett antal 

begrepp som senare används i studien.  

Konflikter 

En konflikt existerar enbart om det finns motsättningar mellan två parter. Enligt Szklarski är alla 

problem i skolan inte konflikter, men alla konflikter bör ses som ett problem eller en svår 

situation. (Szklarski, 1996). Konflikter som sådan är varken positiva eller negativa i sig själva, men 

kan leda till positiva eller negativa konsekvenser (Ibid.). All konflikthantering i skolan måste börja 

med en diagnos, alltså en undersökning om det är en konflikt eller inte. Om diagnosen görs 

slentrianmässigt eller bristfälligt resulterar det oftast i att en lärare inte vet vad som händer och 

fattar förhastade beslut rörande situationen (Ibid.).  När diagnosen är färdigställd och det visar sig 

vara en konflikt finns det flera strategier att använda sig av för att lösa dessa. När förebyggande 

strategier inte fungerar bör en lärare gå in i situationen och styra upp den. En lärare använder sig 

av olika strategier när denne hanterar konflikter. En destruktiv hantering utmärks av ett 

egocentriskt synsätt där parterna ser till sina egna intressen och krav (Köpsén, 2014, s161). Detta 

är något som inte är att föredra eftersom det blir svårt att nå en konstruktiv lösning på problemet. 

En konstruktiv hantering utmärks å andra sidan av ömsesidighet och omtanke för motpartens 

intressen, krav och personliga integritet (Ibid.). I en situation där läraren talar med de olika 

parterna i en konfliktsituation är koopterande samtal att föredra, det vill säga samtal där båda 

parterna får komma till tals och inga slutsatser dras innan alla har fått säga sitt. En annan väg att 

gå är dominerande samtal där läraren bestämmer agendan, vad som har hänt och hur den ska 

lösas. Detta är något som inte förespråkas av någon eftersom koopterande samtal ökar 

möjligheterna för konstruktiv konflikthantering och dominerande samtal ökar risken för 

destruktiv konflikthantering (Ibid.). Det finns enligt Szklarski (1996) flera saker en lärare kan göra 

i skolan som kan ge upphov till eller förstärka konflikter, några av de vanligaste är att bagatellisera 

eller ignorera konflikter, inte kartlägga konfliktsituationen, ta parti för istället för att medla eller 

handla slentrianmässigt. Konflikter behöver heller inte alltid vara ett hot mot en kompisrelation i 
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skolan. En relation som är god och stabil undviker ofta destruktiva hanteringar av konflikten. I 

stället används en konstruktiv hantering med argumenterande dispyter då relationens 

välbefinnande inte är hotat (Köpsén, 2014, s160).  

Mobbning 

I sammanhang där konflikter spelar in kan det handla om mobbning. Mobbning har ingen 

internationellt erkänd definition (Eriksson, 2002, s26). De som forskar om mobbning är främst 

oense över språkliga definitioner, även om de letar efter samma saker. En allmänt vedertagen 

definition av mobbning är att när en person är mobbad utsätts denne upprepade gånger, över tid, 

från en eller flera personer, för negativa handlingar, av verbal, fysiskt eller gestartad karaktär 

(Olweus, 1991, s. 4). Det måste göras en särskiljning mellan mobbning och exempelvis rivalitet 

och konkurens mellan två jämnstarka aktörer. Om parterna är jämnstarka definieras inte 

situationen som mobbning. Till skillnad mot vad många tror har yttre attribut som glasögon eller 

kläder nästan ingen betydelse vid en mobbningssituation. Det enda som klart utmärker en sådan 

är att förövaren är fysiskt starkare än den som blir utsatt (Ibid., s. 24-25). 

Manipulativa strategier 

I skolans värld pågår det varje dag en socialisationsprocess mellan elever och lärare. Detta är ett 

komplext arbete för bägge parter (Wrethander, 2004, s17). Elever använder sig i skolan av olika 

strategier för att utmärka sig över varandra och läraren, så kallad positionering (Colnerud, 2004, 

s69). De positionerar sig med hjälp av manipulativa strategier, alltså att de får med sig andra 

elever i sitt översitteri genom exempelvis sänkningar och perverterad empati. De manipulativa 

strategierna är de bärande balkarna i mobbningens maktspel, (Thors s34) 

Sänkning 

För att utmärka sig som bättre än någon annan använder sig eleverna av bland annat sänkning, 

det vill säga att uttala sig förnedrande mot en individ och tilldela denne ovärden1 (Colnerud, 

2004, s68) för att på så sätt jämföra den utsatte mot sig själv och vinna på den jämförelsen.  

Perverterad empati  

Colnerud (2004, s69) talar även om perverterad empati, som kan beskrivas som förmågan att leva 

sig in i en annan elevs känslor för att på så sätt utnyttja de svagheter som hen hittar där och 

vända dessa emot den utsatte.  

                                                

 
1 Exempel på ovärden kan vara att uttala sig förklenande om någon, säga sårande saker och att jämföra med 
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Krampaktig identitetsbildning 

Dessa manipulativa strategier används för att erhålla makten i klassrummet och skolan (Colnerud, 

2004, s69), och kan vara ett utryck för så kallad krampaktig identitetsbildning där elevernas 

självbild skapas genom en föreställning av att endast den främsta positionen i gruppen duger 

(Colnerud, 2004, s71). Översitteri och kränkningar är två exempel på just krampaktig 

identitetsbildning. 

Moral 

Lärarens roll är som jag tidigare nämnt att förmedla moral till eleverna. Moral är tankar och 

tyckanden, ofta förankrade i samhället och ofta outtalade. Moralen talar om vilka värden som är 

betydande och vilka värden olika individer och mänskliga företeelser har. Moral är enligt 

Colnerud hur personer handlar i förhållande till andra (Granström 2007, s51). För att förmedla 

denna moral, och de demokratiska värden samhället vilar på till eleverna, krävs det att en lärare är 

rättvis (Ibid, s33). Rättvisa är vad många lärare anser vara svårast i ett klassrum. Det kan lätt 

missuppfattas av elever som att läraren ska vara hygglig, och när läraren inte låter en elev vara 

med sin kompis dyker lätt begreppet orättvis upp. Här krävs det att läraren har en egen idé om 

vad som är motivet till beslutet (Colnerud, 2004, s61). Vid förmedlingen av skolans moral till 

eleverna är det som jag tidigare skrivit i högre grad det som läraren eller skolan gör som påverkar, 

snarare än vad som finns nedskrivet eller vad läraren säger.  

Signifikanta andra 

Eleverna kan själva påverka varandra i den fostrande rollen genom att de speglar varandra i 

varandras beteende. Ser de ett gott beteende hos en elev eller vuxen kan eleverna uppfatta detta 

som något önskvärt att anamma. De kan lära sig att se sig själva med andras ögon. Detta 

förutsätter dock att eleverna i fråga betraktar den de speglar som en signifikant andra. (Köpsén, 

2014, s159). Signifikanta andra är personer i elevernas omgivning som de ser upp till och som 

betyder mycket för dem (Ibid.). Det är främst signifikanta andra som genom sitt beteende skapar 

elevernas egna förståelse om deras agerande och om eleverna själva. Signifikanta andra är ett 

förebyggande system för att motverka konflikter.  

Negativa förstärkningar  

Påtryckningar på eleverna genom den spegling jag nyss nämnde är ett alternativ till mera 

tvingande former av påtryckningar genom negativa förstärkningar. Negativa förstärkningar ska 

vägleda elever i rätt riktning och denne har möjlighet att välja bort otrevliga konsekvenser genom 

att välja rätt beteende, sanktionerna som följer ett oönskat beteende kan vara mer eller mindre 

kännbara, men inte förhandlingsbara, och kan då ses som en form av bestraffningar (Ibid.).  
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Humor 

En annan aspekt värd att nämna är humor. Humor i en konflikthanteringssituation kan göra 

parterna mer avslappnade och lugna, det kan neutralisera de negativa känslorna hos parterna. Ett 

gemensamt skratt mellan två parter kan ofta vara försonande i sig själv, men det är viktigt att det 

är just ett gemensamt skratt och inte ironi eller försök till förlöjligande. Det är rekommenderat att 

använda humor i en konflikt men det är även viktig att få parterna att själva använda sig av 

humor (Köpsén, 2014, s162). 
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Problemformulering 

Dagligen utsätts skolor för allt hårdare granskning från såväl media som föräldrar, kommuner och 

stat. Jag vill undersöka hur lärare i sitt dagliga agerande förhåller sig till de styrdokument och 

handlingsplaner de är förbundna att hålla sig till enligt lag. Genom mina empiriska resultat vill jag 

belysa lärarens arbete med att upprätthålla skolans värdegrund och vilka strategier de har för att 

lyckas eller vilka strategier som används när lärarna misslyckas. Detta analyseras med bakgrund av 

tidigare studier av kränkande behandlingar och mobbning och hur lärare förhåller sig till dessa. I 

denna uppsats är det just lärarens förhållningssätt och agerande som ligger i fokus, alltså hur en 

lärares handlingar spelar med de styrdokument som hen är förbunden att följa.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är således att jämföra hur lärares agerande stämmer överens dels med de 

styrdokument, alltså läroplan och skollagen, och dels de likabehandlingsplanerna som skolan har 

mot kränkande behandling och mobbing   

För att besvara syftet har jag utgått från följande frågeställningar 

1. Vad uttrycks i skolans styrdokument avseende kränkande behandling och mobbing? 
2. Hur arbetar lärare i praktiken mot Kränkande behandling och mobbning?  
3. På vilket sätt överensstämmer fråga 1 och 2 med varandra? 
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Metod 

Jag vill i denna studie studera eleverna och lärarna där de befinner sig just nu och vad som sker i 

deras interaktion med varandra. Därför har jag i min studie valt att göra en etnografisk studie 

(Aspers, 2007) med observation som huvudmetod. Jag arbetade i enlighet med upptäcktens väg, 

alltså att jag först samlade in mina data utifrån ett preliminärt syfte och först efter insamlandet av 

data formulerade ett tydligare syfte med studien (Ibid.) Genom att observera eleverna i 

interaktion med lärarna kan jag urskilja hur lärarens metoder för konflikthantering stämmer 

överens med de styrdokument som de måste följa.  

Metod för datainsamling 

Jag har valt att använda mig av fältanteckningar i min observation. Jag ville följa med eleverna 

dels på lektionerna men även på rasterna. För att så detaljerat som möjligt kunna anteckna vad 

som hände och för att minimera riskerna att något missades ansåg jag att fältanteckningar var 

lämpligast. Jag valde att inta rollen som observatör som deltagare (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2002), alltså att i största möjliga mån inte ingripa vid några situationer som uppstod.  

Genomförande 

Studien inleddes med att jag läste in mig på litteratur om konflikter och konflikthantering då jag 

tidigt bestämde mig för att studien skulle beröra detta. Därefter kontaktade jag 20 olika skolor i 

Sverige. Jag beskrev mina avsikter med studien och att det skulle handla om konflikter. Jag fick 

tillträde till 11 skolor. Därefter formulerades ett brev till alla vårdnadshavare där jag presenterade 

en kort bakgrund till vem jag var, vad jag studerade och vad målet med studien skulle vara (se 

bilaga 1). Alla vårdnadshavare och de flesta eleverna skrev på blanketten. Alla lärare fick också 

skriva under ett annat papper där det står i princip samma saker (se bilaga 2).  Efter det besökte 

jag under ett par veckors tid olika skolor och observerade eleverna. Oftast innebar det att jag satt 

längst bak i klassrummet med penna och papper. Efter varje observation transkriberade jag det 

jag hade skrivit på datorn och efter skoldagens slut renskrev jag texten så den skulle bli så 

begriplig som möjligt. Efter detta följde en analys av mina observationer för att kunna formulera 

ett slutgiltigt syfte. Därefter läste jag in mig ytterligare på ämnet för att hitta begrepp och teorier 

om det jag observerat för att sedan implementera detta i min studie.  



 

 17 

Urval 

Jag ville observera olika åldrar i skolan. Därför föll valet på klasser från förskoleklass upp till 

årskurs sex. Valet av skolor föll, på grund av tidsbrist, på skolor där jag haft praktik eller vikarierat 

på eftersom jag där kände några av lärarna och snabbare fick tillgång till klasserna.  

Material, kontexter och genomförande 

Alla skolorna hade i enlighet med skollagen en plan för att motverka diskriminering. Skolorna har 

mellan sig ett brett spann av elever som är integrerade i samhället till helt nytillkomna elever från 

andra länder. Skolornas områden stäcker sig från akademikertäta till invandrartäta.  

Metod för bearbetning och analys  

Min insamlade data bearbetades med bakgrund mot mina teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. De analyserades med de aktuella styrdokumenten.  

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

Jag har i min studie använt mig av observationer för att besvara hur någonting ser ut i praktiken. 

Eftersom jag inte är ute efter elevernas eller lärares tankar kring olika fenomen anser jag mina 

resultat går att generalisera och att mina slutsatser hänger ihop. Detta medför att studien får 

validitet, något som Bryman (2002) anser är det viktigaste forskningskriteriet. Användning av 

videoinspelning ansåg jag vara otillräcklig, om jag skulle gå runt och filma eleverna skulle de 

eventuellt bete sig annorlunda än om jag står i bakgrunden och observerar. Även ljudinspelning 

skulle vara otillräcklig eftersom jag vill fånga kroppsspråken och deras minspel mot varandra och 

läraren. Ett observationsschema skulle här kunna vara en tänkbar metod men då det är svårt att 

förutsäga vilka strategier läraren använder sig av skulle det schemat bli väldigt stort, dessutom 

finns det risk att någonting missas om det inte är med i observationsschemat. Genom 

fältanteckningar kan jag fånga in allt som jag ser och behöver inte sålla bort sådant som i ett 

observationsschema kanske inte hade fått plats. Det jag kan se som en observationsstudies 

begränsningar är tiden det tar att vara ute på skolorna och tiden det tar att renskriva det som 

observerats. Det leder till att datamängden inte blir lika stor som vid exempelvis en enkätstudie. 

Vid observationsstudie finns även risken att någonting missas och dessutom att jag tolkar in saker 

som kanske inte var tanken. En kompletterande intervju med de berörda lärarna i denna studie 

hade varit passande. 

I min studie har jag observerat många barn på flera skolor i olika klasser vilket kan anses ge 

studien en bredd. Resultatet har kontrollerats ett antal gånger för att undvika missvisande citat 

eller otydligheter. Reliabiliteten av en studie innebär att det som undersöks är korrekt och att det 
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går att utföra studien på nytt (Esaiasson m.fl., 2012). Jag anser därmed att min studie har hög 

reliabilitet, vilket även det lyfts fram som en viktig aspekt av Bryman (2002).  

Reflektioner över metoden 

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att inte påverka elever när en sitter och observerar. 

Eleverna kom ofta fram och ställde frågor om vem jag var och vad jag gjorde där. Jag valde då att 

svara på deras frågor för att på så sätt skapa en tilltro hos eleverna så de vågade vara sig själva i 

övrigt. Resultaten i sig påverkades förmodligen inte nämnvärt då det var andra lärare som skötte 

konfliktsituationen, under dessa situationer förhöll jag mig passivt. Eleverna tycktes ha en 

tendens att lyssna mest på den ordinarie läraren och det var sällan som de drog in mig i debatten. 

De tillfällen det hände var när en lärare inte var närvarande och eleverna visste att jag hade sett 

vad som hänt. 

Etiska hänsynstaganden  

Mobbning och konflikter är känsliga ämnen att studera. Jag har därför känt ett ansvar att följa 

vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande krav att ta hänsyn till vid humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De första två är informationskravet, som innebär att forskaren ska 

underrätta de personer som deltar i studien om studiens syfte, hur studien kommer genomföras 

och vilken metod som tillämpas, och samtyckeskravet, som handlar om att deltagaren i studien har 

rätt att besluta om sin medverkan. Dessa två har jag i och med mina brev (bilaga 1 och 2) hem till 

föräldrar och lärare tydliggjort och studien genomfördes inte innan samtliga hade skrivit under. 

Jag valde även här att låta eleverna, i den mån det var möjligt, skriva under så de känner sig 

delaktiga. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om deltagare ska 

ges konfidentialitet. Detta har jag gjort genom att anonymisera alla deltagare och platser. Det 

fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, det betyder att uppgifter om deltagande personer endast 

får användas för forskningsändamål. Materialet jag samlat kommer enbart användas till denna 

studie, vilket framgår av breven som alla deltagare eller vårdnadshavare fick skriva under. 

Därmed anser jag även detta krav vara uppfyllt.  

Ett besvärligare ställningstagande som jag själv reflekterade över under tiden som jag var ute 

var det faktum att jag lät eleverna bråka med varandra utan att jag själv fick ingripa. Det var ofta 

svårt och vid ett par tillfällen när det blev alltför hårda ordväxlingar eller när eleverna handfast 

grep tag i varandra avbröt jag min roll som observatör och gick in för att reda upp situationen. 

Det är ett känsligt ämne att skriva om men som jag ser det krävs det att en låter eleverna bråka 

för att kunna observera just det som jag vill ta reda på.   
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Resultat 

Här nedan presenteras resultaten av de observationer som jag ansåg vara viktigast för denna 

studie.  

Observation 1 - Härmningen 

Lektion årskurs 2 

Elev (Felix) sitter och härmar läraren när hen går igenom en uppgift på tavlan. 
Läraren ignorerar det som Felix säger och fortsätter sin presentation. 
Elevassistenten i klassrummet går fram och ställer sig bakom Felix för att han 
ska lugna ner sig. Detta ger ingen effekt. Assistenten hotar upprepade 
gånger med att Felix kommer bli utkastad ur klassrummet om han fortsätter. 
Men trots upprepade härmningar slängs inte Felix ut. Vid genomgångens slut 
sker följande 
Lärare – […] Okej då kan ni ta fram era blåa böcker i bänkarna 
(eleverna börjar rota i bänkarna, läraren går fram till Felix) 
Lärare – Då ska vi se här Felix, om du tar fram din bok så ska jag visa vad du 
ska göra […] 
Felix (avbryter) – Nej det tänker jag inte göra […] jag vill inte […]    
(Läraren öppnar Felix bänklock och hjälper honom) 
Felix – Men sluta jag tänker inte göra det här 
Läraren – Jo det ska du och det ska alla, se så sätt igång nu 
(Läraren visar vilken sida i boken som Felix ska arbeta med sedan går hen 
iväg. Felix börjar motvilligt arbeta) 
[…] 
(Läraren går tillbaka till Felix plats) 
Läraren – Titta vad bra du har jobbat nu Felix, du har ju kommit jättelångt, 
superbra 
Felix – Jag vet 
Läraren – Då har det blivit dags att plocka ihop […] gör klart den meningen 
du sen kan du packa ihop. Jättebra jobbat idag Felix 

 

Genom att härma läraren kan det antas att Felix försöker positionera sig mot läraren. Läraren 

gör här ett övervägande i enlighet med skolans egna likabehandlingsplan där en uppmuntrande 

roll går före en bestraffande roll. Läraren noterar inte ens Felix försök att förlöjliga henom utan 

ignorerar Felix fram till dess att han börjar arbeta och då lyfter hen istället fram de bra sidorna 

hos Felix. Enligt modellen jag presenterade tidigare (figur 1) är detta en lärare som kan placeras i 

ruta 1. Jag tolkar det som att läraren vill dels få lektionen att fortsätta men även uppmuntra de 

goda sidorna hos Felix. Assistentens ingripande går dock inte att förbise. Assistenten vill ha det 
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lugnt i klassrummet och detta förmedlar eventuellt två olika budskap till Felix som då får både 

tomma hot och uppmuntran. Detta kan leda till att hela försöket var misslyckat.  

Observation 2 – Det kooperativa samtalet 

 

Matrast årskurs 3 
Alicia kommer till personalrummet och knackar på för att hämta läraren 
Alicia – […] kom […] Regina är elak mot mig och Amy […] 
(Alicia börjar berätta vad som hänt men hon pratar osammanhängande) 
Läraren – Vet du vad, följ med till klassrummet så sätter vi oss och pratar, 
vilka var det mer än du 
Alicia – Det var jag, Amy, Helga och Elina och vi […] 
Läraren (avbryter) – Ta med dom så går vi till klassrummet 
[…] 
(alla fem sitter i klassrummet) 
Läraren – Då ska vi se, vill du Alicia berätta vad som hänt 
Alicia – Ja Regina kom…vi skulle leka tafatt och så skulle vi tävla om vem 
som kunde springa snabbast, och så Regina bara…”Du är världens 
långsammaste, jag är snabbast i klassen” och så stod hon och liksom… 
sparkade bakåt mot oss […] 
Läraren (avbryter) – Vänta lite nu här, nu ska jag bara ta fram ett papper så 
allting blir rätt (tar fram papper och penna) […] ni skulle alltså leka tafatt 
Amy – Nej alltså vi lekte inte tafatt… vi skulle leka tafatt men först skulle vi 
tävla och då sa Regina att hon (Alicia) var långsammast i världen, och så 
sparkade hon bakåt mot henne 
Läraren – hur då sparkade? 
Amy - … alltså det är liksom svårt att förklara… jag kan visa (Amy ställer sig 
upp och sparkar bakåt som en häst) […] såhär liksom, och så sa hon att hon 
(pekar på Alicia) var långsammast i världen.  
Läraren – Och vad gjorde ni tre då (pekar åt Amy, Elina och Helga) 
Elina – Vi var med fast vi såg vad som hände… alltså vi var i andra laget […] 
Helga (avbryter) – Ja och så såg vi att Regina bara sa elaka saker till Alicia 
och sparkade bakåt 
Läraren – Sa ni till Regina då 
Alicia – Ja alltså jag sa att hon skulle sluta men det gjorde hon inte och sa att 
jag var långsammast i världen 
Elina – Ja och det är liksom inte så snällt sagt för Regina är liksom så stor och 
det är inte vårt fel att vi är mindre 
Helga – Nä hon (Regina) är alltid såhär… alltså taskig och elak mot oss 
Läraren – Är hon alltid det, hur länge har det hållit på 
Elina – Alltså typ sen på Vitsippan (förskolan) 
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Alicia – Ja hon (Regina) var såhär då också, hon är alltid elak för att hon är 
större  
[…] 
Läraren (avbryter) – Men hörrni, det är jättebra att ni kommer och säger till om 
detta till mig. Men nu vill jag fråga er en sak, en och en, hur tror ni att Regina 
känner i det här då. Vad tror du Elina? 
Elina – Jag tror att hon tycker det är roligt att vara elak 
Läraren – Tror du verkligen det, tycker du det är roligt när du är elak 
Elina - … nä 
Läraren – Nä och vet ni vad, jag tror inte Rebecka heller tycker det, vad tror 
du Helga 
Helga – Jag tror att… alltså hon kanske inte är så glad för att hon är så stor 
[…] 
Amy (avbryter) – Hon (Regina) var alltid varit stor och alltid såhär… liksom 
taskig 
Läraren – Och vad tror du Alicia 
Alicia – (tänker) […] men hon kanske är elak för att hon… inte riktigt kan vara 
snäll mot oss som är mindre 
Läraren – Vet ni vad jag tror, jag tror Regina är osäker i sig själv. Eftersom 
hon alltid har varit stor så uppfattas hon av andra som stor. Men i själva 
verket kanske hon känner sig jätteliten, liksom inombords, förstår ni […] Jag 
tror att om vi ska kunna hjälpa Regina bli en bättre kompis måste vi vara lite 
listiga. Så jag har ett förslag. Vi säger ingenting om det som har hänt, vi får 
släppa det som hände på Vitsippan och vid tidigare tillfällen. Ni ger inte 
henne några elaka blickar eller så utan ni beter er så snällt som jag vet att ni 
kan. Vi får släppa detta nu och se framåt. För då kanske vi kan forma Regina 
till en bättre kompis […] ska vi göra så 
(tjejerna går med på det och gruppen löses upp) 

 

Läraren tar här till synes direkt problemet på allvar. Hen slutar med sin rast för att gå och 

lyssna på elevernas historia i lugn och ro. Genom att hen samlar de inblandade och dessutom 

antecknar allting visar hen att deras version är viktig och att det är ett problem som måste lösas 

och inte får bagatelliseras. Läraren tar heller inte till synes sida i konflikten utan lyssnar lugnt och 

sansat på elevernas utläggning utan att påstå att det varken är rätt eller fel det som hänt. Hen 

försöker få eleverna själva att lista ut varför det som har hänt har hänt och uppmanar antagligen 

eleverna till ett tänkande kring moral genom att fråga hur de tror Regina känner. Läraren 

uppmanar dessutom till ett positivt handlande för att hjälpa Regina i stället för att säga ifrån. 

Eftersom detta problem är känt sedan tidigare av läraren lägger hen förmodligen större vikt vid 

att lösa problemet direkt innan det blommar ut. I denna skolas likabehandlingsplan står det att 

satsningar ska göras på att kamraterna ska hjälpa varandra att bli bättre och trevliga och att 

lärarna ska fungera som ett stöd i detta arbete. Detta implementerar troligen läraren hos sina 

elever genom att de själva får försöka hitta en lösning, dock med lite guidning av läraren. Läraren 

försöker sannolikt här vara en förebild för eleverna genom att lösa konflikten utan att använda sig 

av samma metoder tillbaka, en typ av signifikanta andra där eleverna förhoppningsvis ska se upp 
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till läraren och följa hens försök till en konstruktiv konflikthantering. Detta kan tolkas som ett 

exempel på en konstruktiv hantering av konflikten, läraren väljer inte sida i konflikten och hen 

låter eleverna komma till tals. Men det klassificeras inte som ett koopterande samtal eftersom 

Regina inte får komma till tals. Som jag tolkar det ställer läraren med andra ord en bristfällig 

diagnos av situationen, även om de fyra eleverna hen pratar med kanske talar sanning går det inte 

helt säkert att veta innan Regina fått säga sitt.  

 

Observation 3 – Ingen jävla tjej 

Kö före lektion i årskurs 6 
Eleverna står i kö till klassrummet och väntar på att läraren ska låsa upp 
Elev (Jacob) – […] jag tänker inte lyssna på någon jävla tjej (till en 
klasskamrat) 
Lärare (uppröjd) – Vad hörde jag där 
(tystnad) 
Lärare – Jacob, jag vill aldrig någonsin höra dig säga något sådant igen 
(läraren låser upp klassrummet och släpper in eleverna, stoppar Jacob när 
han försöker smita in) 
Läraren (till Jacob) – Hörde du vad jag sa  
Jacob – Ja det hörde jag, vadådå 
Läraren – Jag vill inte att du säger sådana saker här i skolan 
Jacob – Skiter väl jag i 
(Jacob bryter sig förbi och sätter sig på sin plats, läraren ställer sig längst 
fram med armarna i kors) 
Läraren – Jacob, säg förlåt nu så kan vi fortsätta lektionen 
Jacob – Nej det tänker jag fan inte göra, jag tänker inte lyssna på någon jävla 
tjej 
Läraren – Då kan du gå till rektorn och förklara vad du menar med det 
påståendet 
Jacob – I helvete heller […]  
Läraren – Men då ska vi ta och ringa din pappa så kan du förklara för honom 
Jacob – Jamen gör det då, tror du att jag blir rädd eller 
Läraren – Nej det tror jag inte du blir, så kom, vi går och ringer din pappa 
Jacob - … 
Läraren – Okej, då går jag och ringer honom efter lektionen istället 
Jacob (viskar) – Som att jag skulle bry mig 
Läraren – Vi tar det efter lektionen Jacob 
(Jacob drar ner sin mössa över ögonen) 

 



 

 23 

Jacob tilldelar till synes en annan elev ovärden genom att insinuera att tjejer är sämre är killar. 

Läraren låter här direkt sin ilska ta överhanden och tillrättavisar Jacob väldigt barskt. Jacob går då 

i försvarsposition och står fast vid sin åsikt. Han vet förmodligen här att det han har sagt var fel 

men för mycket står antagligen på spel för att han ska ge sig. Jacob vill som jag tolkar det framstå 

som främst i klassen och positionerar sig mot läraren trots upprepade hot om besök hos rektorn 

och telefonsamtal hem. Något som här skulle kunna ses som en krampaktig identitetsbildning. 

Läraren använder sig av hot för att nå resultat, ett resultat som inte blir uppnått enligt min 

tolkning. Dessutom är själva grundkonflikten inte uppe för diskussion. Läraren ställer ingen 

diagnos på vad som har hänt utan antar bara att, den i vanliga fall stökiga eleven, Jacob är 

ansvarig för osämjan och därmed får skulden. I skolans likabehandlingsplan står det att skolan 

skall arbeta aktivt för jämställdhet mellan könen men även att eleverna själva ska få komma till 

tals och att ingen elev ska bli bedömd för något hen inte har gjort. Här tar visserligen till synes 

läraren ställning för att tjejer inte ska tilldelas nedsättande ord men hen glömmer att fråga vad det 

var som egentligen hände, läraren styrs här, enligt min tolkning, mer av sina egna känslomässiga 

yttringar än vad styrdokumenten säger. Konflikten kan därmed inte ses som löst. Samtalet som 

sådant kan ses som ett dominerande där läraren bestämmer agendan och inte tar reda på vad som 

har hänt. Det kan tolkas som ett exempel på destruktiv konflikthantering. 

Observation 4 – Undvikande av mobbning 

Följande tre scenarier inträffar i samma klass under en och samma dag 

Til l fä l l e  1 

Lektion i årskurs 2 
Läraren har en genomgång med klassen om att de ska skriva på dator idag. 
Hen påminner om hur det går till när en ska logga in och starta programmet, 
Sam räcker upp handen 
Lärare – Är det jättejätteviktigt Sam 
Sam – Ja 
Lärare – okej säg det fort då så vi hinner komma igång 
Sam - Att… på min pappas dator… eller jag brukar få använda den när jag 
är… hos pappa… och då har han visat mig hur man ska göra… så jag kan 
alla program så om någon behöver hjälp kan man fråga mig 
(klassen fnissar) 
Sam - … och på min pappas dator […] 
Läraren (avbryter) – Vet du vad Sam, vi hinner inte prata om det nu utan vi 
måste köra igång […]  

 

Läraren tar här, till synes, först ner Sams egenvärde genom att förutsätta att det han inte ska 

säga är viktigt. Som jag ser det bagatelliserar läraren Sams åsikter redan innan Sam har fått uttala 

dessa, detta beror antagligen på att läraren kände sig stressad och ville komma igång med 
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lektionen. När eleverna i klassen sedan skrattar åt det Sam har sagt bryr sig till synes inte läraren 

om detta utan fortsätter med lektionen. Detta kan ses som ett sätt för läraren att fly från 

konflikten och komma vidare framåt. Hen insinuerar, som jag ser det, dessutom i slutet att det 

som Sam vill säga inte spelar någon roll och att lektionen är viktigare. Sam har därmed under ett 

kort förlopp blivit utsatt för tre olika situationer där någon antingen skrattar åt honom eller inte 

vill lyssna på honom. I skolans likabehandlingsplan står det att alla elever har rätt att komma till 

tals vilket även gäller även i FNs barnkonvention (UNICEF, 2009, artikel 12). Läraren i fråga kan 

anses ligga på nivå 3 i figur 1.   

Til l fä l l e  2 

Lektion årskurs 2 
Läraren har en genomgång och frågar vad eleverna kan se på bilden på 
tavlan, Sam räcker upp handen 
Sam – … det är algar 
(klassen skrattar) 
Läraren – Nähä, så gör ni inte. Man får inte skratta när en kompis säger något 
fel […] så gör inte schyssta kompisar, nu tycker jag att ni var en dålig klass 
(klassen blir tysta) 
Läraren – Bra Sam, precis vi ser älgar här i bakgrunden […] 

 

Till skillnad från tillfälle 1 tillrättavisar läraren här eleverna och avvisar ett oönskat beteende. 

Hen lägger dessutom till synes skulden på klassen som helhet och inte enbart de elever som 

skrattade. Läraren tydliggör att klassens beteende inte är okej, något som kan ses som skolans 

moral och de demokratiska värden som skolan skall förmedla. Men att skuldbelägga hela klassen 

leder till att flera elever får skulden för något de inte har gjort. Något som kan ses som rent 

odemokratisk och orättvist.  

 

Til l fä l l e  3 

Lektion i årskurs 2 
Lektionen är precis efter lunchrasten. Sam räcker upp handen precis när han 
sätter sig 
Läraren – Då ska vi se, Sam du vill säga något eller 
Sam – Att… nu på rasten gick Isa och Elina runt och sa att man inte kunde lita 
på mig för att jag har epilepsi 
Isa (avbryter) – Nä det gjorde vi väl inte alls.  
Sam – Jo ni gick runt och sa att man inte kunde lita på mig […]   
Läraren – Men… vad är det jag hör, vad är det här för dumheter, Elina sa ni 
så 
Elina – nä… alltså detta hände på förskolan för typ ett år sen… alltså typ förra 
våren. Och vi har sagt förlåt för det. Och Sam måste minnas fel 
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Sam (tyst) – Nä det gör jag inte, ni sa att man inte kunde […] 
Läraren (avbryter) – Så detta var något som hände för ett år sen. Men för dig 
Sam kanske det ligger så nära att det känns som idag 
Sam – nä det hände idag 
(Hedda bryter in) 
Hedda – Alltså jag minns när detta hände på Björken (förskolan). Och dom sa 
faktiskt förlåt då 
Sam – Ni sa att man inte kunde lita på mig för att jag hade epilepsi 
Läraren – Okej så det kanske var så att detta hände för länge sen, men 
hursomhelst är det något som bara inte stämmer. Epilepsi har ingenting att 
göra med att man kan lita på den eller den. Det går precis lika bra att leka 
med Sam på rasterna trots att han har det. Så det är ingenting att sprida 
rykten om.  
Sam (tyst) – nä jag tyckte inte det speciellt snällt sagt […] 
Läraren (avbryter) – Då ska vi se vad vi ska göra nu för något […] 

 

Läraren ställer här, enligt min tolkning, ingen diagnos på själva konfliktsituationen. Hen 

undersöker inte om eleverna i själva verket talar sanning när de påstår att det var länge sen det 

inträffade hände. Lärare låter dock alla berörda elever komma till tals vilket ses som en 

grundförutsättning för en diagnos, men eftersom Sam avslutar med att mumla att det inte var 

snällt kan det kanske antas att det ändå hände någonting på rasten. Läraren tar tillfället i akt att ge 

en snabblektion i att det går precis lika bra att leka med någon som har epilepsi, läraren flyr inte 

från problemet utan lyfter det i stället som något helt naturligt för att Sam inte ska känna sig 

exkluderad. Detta är en situation som annars skulle kunna leda till en mobbningssituation men i 

och med att läraren lyfter frågan motverkas eventuellt detta av läraren i enlighet med 

styrdokumenten. Läraren kan placeras på nivå 1 i figur 1.  

 

Observation 5 - Rivalitet 

Lektion årskurs 1 
Eleverna Karin och Ellika visar båda stor uppskattning för läraren. Båda vill 
hela tiden vara nära henom. Under lunchrasten blev det märkbart hur de två 
tjejerna gav varandra blickar om att den andre inte borde vara där. Det 
följande hände under lektionen efter, en bildlektion där eleverna fick rita fritt 
Karin (till läraren) – Titta vad fint jag har ritat 
Läraren – Ja det ser jättebra ut 
Ellika – Vad har du ritat 
Karin – en ängel 
Ellika – åh vad fin 
Karin – Vad ritar du 
Ellika – Också en ängel 
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Karin – Din är också fin, fast inte lika fin som min 
(tystnad) 
Karin – Så färdig 
Läraren – Ja jättefint 
Ellika – Min är också klar 
Läraren – Men ska du inte färglägga också 
Karin – Ja just det 
Ellika – Men lägg dig inte i 
Karin – Jag får göra vad jag vill 
Läraren – Men sluta tjafsa nu 
(Ellika kryper under bordet och upp i lärarens knä) 
Karin – Men alltså sluta då Ellika 
Ellika – Nä jag vill sitta här 
Karin - … Jag tycker din ängel är jätteful 
Läraren – Nämen så säger vi inte, jag tycker den är fin 
Ellika – Just det (kramar läraren hårdare) 
Karin (viskar till Ellika) – Bara så du vet har jag massor med andra kompisar 
än dig 
Ellika – Fröken hon sa en elak sak 
Läraren – Men sluta nu, nu får n sluta vara elaka mot varandra 
Ellika – Just det 
Karin - … Många andra vänner 
Ellika – Tyst med dig 
Karin – Och du ritar jättefult, jag sa att det var fint men jag ljög 
Ellika – Fröken Karin ljuger och säger elaka saker 
Läraren – Men sluta nu, nu vill jag inte höra mer 
Ellika – Men det var hon som började  
Läraren – Det spelar ingen roll vem som började, nu slutar ni båda 
[tystnad) 
Karin (viskar) – Många andra vänner […] 

 

Eleverna sänker till synes varandra genom att de tilldelar varandra ovärden och ser ner på 

varandras konstverk. De blir märkbart irriterade på varandra när de söker uppmärksamhet av 

läraren. Läraren lägger inte så mycket tid på de båda eleverna, hen gör till synes oengagerade 

försök att styra upp situationen vilket i förlängningen medför att konflikten, enligt min tolkning, 

bagatelliseras av läraren, särskilt eftersom läraren själv säger att hen inte bryr sig om vem som 

började konflikten. En tolkning kan göras till att Ellika använder sig av perverterad empati för att 

såra Karin genom att säga att teckningen först är fin och sedan ändra sig. Läraren bestraffar sedan 

båda genom att båda får tillsägelser. Läraren vet här inte vad som utlöst situationen och ställer 
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ingen diagnos på vad som hänt. I skolans likabehandlingsplan står det att inge elev ska bli 

orättvist bedömd. Det står även att de ska jobba med konflikthantering och att läraren skall vara 

ett stöd i detta. Något jag tolkar som att läraren misslyckats med i denna situation.  

Observation 6 - rättvisa 

Lektion i årskurs 1 
Undervisning i halvklasserna trianglar och cirklar. Fredrik är med trianglarna 
och en vikarie i klassrummet bredvid. Vikarien kommer in och hämtar läraren 
som genast springer in till det andra klassrummet. Hon kommer tillbaka 
dragandes Fredrik i armen 
Fredrik – Släpp mig jag tänker fan inte vara här 
Läraren – Du måste lära dig att uppföra dig och inte bete dig så ohyfsat 
Fredrik – Olof fick ju ligga och lata sig på soffan, då får väl fan jag det också 
Läraren – Nej Olof får ligga där för att han är sjuk, han hade ont i huvudet 
Fredrik – Men det har jag också, jätteont i huvudet 
Läraren – Sluta löjla dig. Om inte du kan sköta dig får du sitta här inne med 
oss 
Fredrik – Du drog mig i armen, det gör jätteont, jag ska säga till mamma så 
kommer hon polisanmäla dig 
Läraren – Jamen gör det, vi ska nog ringa mamma på rasten och höra vad 
hon tycker om ditt beteende, jobba nu 
Fredrik (gråter) – Nä jag tänker fan inte jobba, jag ska polisanmäla dig så du 
får sitta i fängelse, världens sämstaste lärare.  
Läraren – Sluta nu Fredrik, du får börja bete dig nu, du går väl inte på dagis 
längre 
Fredrik – Jag vill inte gå i den här jävla skolan längre, jag ska polisanmäla 
hela skolan 
Läraren (suckar) – Arbeta nu Fredrik 
Fredrik – Men varför får Olof ligga och lata sig, jag vill också det 
Läraren – Sluta fjanta dig, du vet ju att han inte mår så bra 
Fredrik – Det gör inte jag heller, jag är också CP 
Läraren (ryter ifrån) – Du, inga såna ord i mitt klassrum, för då åker du ut 
direkt 
Fredrik – Tror du jag bryr mig, du kommer få sitta i fängelse i tusen år, jävla 
skitlärare 
Läraren – Om inte du arbetar nu kan du vara säker på att du och jag kommer 
sitta hela lunchrasten och jobba, börja jobba och håll tyst nu 
(Fredrik sitter och snyftar och börjar jobba) 
[…] 
Läraren (till klassen) – Bra jobbat hörrni, då kan ni lägga ner böckerna, 
pennan i rännan och sen ta rast 
(hen går fram till Fredrik) 
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Läraren – Bra jobbat sista stunden nu Fredrik, nu kan du ta rast också 
Fredrik - … okej 

 

Fredrik visar här på en eventuell krampaktig identitetsbildning då han vägrar ge med sig. 

Läraren använder sig av fysisk styrka för att få Fredrik medgörlig. Fredrik hävdar att det som 

händer är orättvist. Läraren försvarar inte sitt handlande utan låter Fredrik tro att det är orättvist. 

Fredrik stretar fortfarande emot och läraren tar till hot om bestraffning och tappar dessutom 

tålamodet och ryter ifrån. Fredrik hotar med polisanmälning och använder på så sätt manipulativa 

strategier för att vinna konflikten. Läraren svarar med hot och lyckas på så sätt få Fredrik att 

börja arbeta. I skolans likabehandlingsplan står det att lärare ska låta eleverna komma till tals. 

Läraren hotar här Fredrik om sanktioner om han inte börjar skärpa sig. Detta kan anses vara en 

miss av läraren men själva situationen är av akut art, och för att lösa den krävdes det i detta fall 

ett hot för att Fredrik skulle arbeta och lugna ner sig, eftersom lärarens försök till förklaring inte 

gav något resultat. Läraren uppmanar dock Fredriks arbetsförmåga i slutet av lektionen vilket 

förespråkas av styrdokumenten.  

Observation 7 – Krokbenet 

Samling förskoleklass 
(Malin börjar gråta i ett hörn av klassrummet, ingen lärare såg vad som 
hände, en lärare går fram till henne) 
Lärare 1 – Vad var det som hände 
(Malin försöker svara men gråter för mycket, Oskar svarar) 
Oskar – Jag råkade sätta krokben för henne så hon ramlade 
(andra läraren ryter till) 
Lärare 2 – Men Oskar, man råkar inte sätta krokben för någon och det vet du. 
Säg förlåt nu. 
(Oskar säger förlåt) 

 

Läraren gör här ingen diagnos av situationen. Hen lyssnar inte på vad Oskar har att säga till 

sitt försvar utan dömer honom och tvingar till att säga förlåt. I likhet med observation 1 

framkommer det problematiska med två lärare som agerar med varandra. Resultatet kanske hade 

blivit annorlunda om endast en av dem tog konflikten. Lärare 2 blev dessutom arg vilket kan 

hämna objektiviteten. Bara för att det är en bråkig elev behöver det inte alltid vara dennes fel när 

något händer, i detta fall kanske det verkligen inte var med mening men han bestraffas ändå. 

Detta kan bidra till en självbild att oavsett vad som händer får han skulden. Det underliggande 

problemet, alltså uppkomsten till krokbenet tas heller inte upp. Dessutom tvingar läraren Oskar 

att säga förlåt vilket ses som en helt meningslös sak om han inte menar det. Ett tvingat förlåt är 

inget förlåt. Likabehandlingsplanen för skolan säger att alla elever ska få komma till tals och 

läraren ska medla i konflikter. Något jag ser inte efterlevdes här. 
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Observation 8 - Innerast 

Rast årskurs 3 
(Leo får vara inne en lektion för att han har ramlat, Amanda, Sofia och 
Daniella kommer in i klassrummet) 
Amanda – Varför får Leo vara inne för? 
Läraren – Gå ut på rast tjejer 
Amanda – Om han får vara inne får vi också vara inne 
(Tjejerna går in i lassrummet) 
Läraren – Nej tjejer, ut med er på rast 
Sofia – Men varför får Leo vara inne då 
Daniella – Ja precis, vi vill också 
Läraren – För att Leo har ramlat och gjort sig illa, därför fick han vara inne 
Amanda – Men han får ju inte rita i fredagsboken, det får vi faktiskt bara göra 
på fredagar 
Läraren – Jo men nu sa jag att det var okej 
Daniella (sur) – Så orättvist 
Läraren – Nej det är inte orättvist, Leo har ju ramlat, om ni hade ramlat kanske 
ni också fick vara inne 
Amanda – Men jag har ramlat, titta (visar sin ena strumpa som är helt lortig) 
Läraren (skrattar) – Äh ut med er nu tjejer, det ringer snart in 
(tjejerna går ut på rast igen) 

 

Läraren tar här ett beslut som ter sig orättvist för några klasskompisar. Hen förklarar först inte 

heller hur hen tänker vid beslutet. Det är till synes orättvist att läraren låter en elev göra såhär.  

Eleverna försöker övertala läraren om att det som hänt är orättvist men läraren ger inte med sig 

och ger sedan en förklaring till varför. Amanda påstår sedan att hon också borde få vara inne 

eftersom hon ramlat. Läraren antar här att Amanda bara hittat på att hon ramlat och använder sig 

av humor för att slippa konflikten och för att bagatellisera händelsen. Enligt skolans 

likabehandlingsplan ska alla elever få bli hörda. Genom att slänga ut eleverna utan att undersöka 

om Amanda verkligen hade ramlat bryter läraren mot styrdokumenten.  

Observation 9 - Bagatellisering 

 

Lektion årskurs 4 
(Noah och Pontus är i vanliga fall bästa vänner, men de bråkade under rasten 
om fotboll, är nu osams i klassrummet) 
Noah – […] Men gå inte så nära mig jävla bög 
Pontus – Du är ju fan helt störd 
Läraren – Äh sluta nu, nu ska lektionen börja 
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Noah – Det är inte mitt fel att han är helt dum i huvudet 
Pontus – Men håll käften din lilla skit 
(Pontus lämnar klassrummet) 
Noah (till läraren) – Han är helt störd 
Läraren – Ja visst är det jobbigt när bästa vänner bråkar 

 

Läraren griper här inte in i konflikten trots att många fula ord utbyts. Hen förutsätter till synes 

att de två eleverna kommer lösa problemet själva då de är bästa vänner och inte räds 

argumenterande dispyter. Läraren är förmodligen mån om att lektionen ska börja och bryr sig 

därför inte om konflikten. Läraren bagatelliserar hela händelsen och tillåter till synes dessutom 

användningen av fula ord eftersom hen inte säger ifrån. Läraren agerar därmed efter något som 

inte är i enlighet med skolans likabehandlingsplan och gör det därmed gällande att fula ord är 

tillåtna i klassrummet. I skolans likabehandlingsplan står det att alla konflikter alltid ska tas på 

allvar. Detta innebär alltså även denna konflikt som läraren sonika ignorerar.  

Observation 10 – Hästen  

Rast årskurs 1 
(Titti och Faresh kommer springandes fram till läraren) 
Titti – […] Vi lekte häst, och så skulle jag vara häst men då kammade Faresh 
mig jättehårt i huvudet såhär (visar med borsten) och det gjorde jätteont 
Faresh – Fast det var ju inte meningen 
Titti – Jo det var det, jag sa sluta och du slutade inte 
Faresh – Men jag hörde inte det, hade jag hörd det hade jag ju slutat 
Titti – Nä… det gjorde jätteont 
Faresh – Men jag sa ju förlåt 
[tystnad) 
Faresh – Kom igen, vi går och leker igen 
(Faresh springer iväg, Titti står kvar några sekunder sen springer hon efter) 

 

Läraren ansåg här förmodligen att eleverna kunde lösa konflikten själva då de, i likhet med 

eleverna i observation 9, inte räds argumenterande dispyter då de är bästa vänner. Detta kan dock 

innebära att konflikten som sådan blir bagatelliserad då läraren till synes ignorerar eleverna. 

Eleverna löste dock till synes konflikten själva med läraren i närheten. I likabehandlingsplanen 

står det att lärare ska hjälpa eleverna i konflikthanteringssituationer, i denna situation hjälpte 

förmodligen läraren till genom att eleverna själva fick lösa situationen, ett övervägande som jag 

tolkar som lyckat då konflikten löste sig.  

Observation 11 – Hopprepet 

Rast förskoleklass 
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(Eleverna Martin, Josef och Petter kommer framspringandes till läraren) 
Martin – Jacob är ledsen 
Läraren – Är Jacob ledsen? Vad är det som har hänt 
Martin – Jag tog hans hopprep 
Läraren – Men… så får du väl inte göra 
Martin – Nej men alltså kolla här, han (Jacob) sprang med repet bakom sig 
och då trampade jag på det så att han tappade det, och då tog jag det) 
Läraren – Fast då har du ju tagit hans hopprep 
Martin – Nej alltså, jag tog det, men han sprang med det så det var lätt att ta 
Läraren – Fast… Jacob hade hopprepet, och så tog du det, och så får ni ju 
inte göra eller hur 
Martin – Fast jag tog ju det, så nu är det mitt 
Läraren – Nej, du kan ju inte bara ta någon annans hopprep hursomhelst 
Martin – Men hade han velat ha hopprepet hade han hållit fast det hårdare, 
han släppte det när jag trampade på det, och då tog jag det 
Läraren – Men lyssna på vad du säger, du har ju tagit hans hopprep 
Martin – Nej, han borde ha hållit fast det hårdare om han ville haft kvar det 
[…] 
Läraren – Sluta nu, ge tillbaka hopprepet 
Martin - Nej, det tänker jag inte göra 
Läraren – Nu ger du tillbaka hopprepet till Jacob 
Martin – Nej, inte om inte Jacob säger det hemliga lösenordet, och jag tänker 
inte säga vad lösenordet är 
Läraren – Nej Jacob behöver inte säga något hemligt lösenord, ge tillbaka 
repet nu 
(Martin ger tillbaka repet) 

 

En tolkning kan göras att Martin har låtit sig påverkats från de normer som vuxenlivet präglat 

honom med. Han tycker inte att han har gjort någonting fel eftersom Jacob inte höll emot hårt 

nog. Förmodligen är det en påverkan från äldre syskon eller förälder. Han lyssnar på lärarens 

resonemang men förstår antagligen inte vad som är problemet. Här försöker läraren vara tydlig 

med vad som är felet med situationen och att man inte får bete sig sådär. Martin ville här 

förmodligen inget illa utan använde sig bara av sin bild av verkligheten för att få sin vilja igenom. 

Till slut ger han upp och går i försvar med att Jacob måste säga det hemliga lösenordet för att få 

repet, detta är förmodligen också en påverkan från vuxna. Att han vägrar berätta lösenordet 

indikerar dock förmodligen på att han börjar förstå att det han gjort är fel och väljer detta som 

sista utväg för att få behålla repet. Läraren borde här i enlighet med styrdokumenten förklarat 

mer varför det är fel att ta någons hopprep och försöka få Martin att förstå bättre. 
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Analys 

Jag ser att det vanligaste felet som lärare gör är, precis som Andrzej Szklarski (1996) säger att en 

diagnos inte ställs eller att en diagnos blir felaktigt ställd. Lärarnas förutfattade meningar om vem 

som har gjort vad i situationen baserat på hur det brukar vara ger en orättvis bild av situationen. 

Eleverna uppfattar eventuellt detta som orättvist och odemokratiskt i flera av observationerna 

vilket kan bidra till att de tappar tilltron till skolans rättsystem och i förlängningen samhällets 

rättsystem. Lärare placerar elever i fack redan tidigt och eleverna bedöms därefter i de flesta 

uppkomna konfliktsituationer.  

Det handlar även om kommunikationen i klassrummet, alltså vad läraren ger för budskap. Då 

elever, som jag tidigare nämnt (Colnerud, 2004, s49), baserar sina uppfattningar om rätt och fel 

till största delen på vad läraren gör och inte vad läraren säger blir det problematiskt när två lärare 

gör på olika sätt. Detta hände vid ett antal tillfällen i observationerna. Detsamma gäller när en 

lärare ibland säger ifrån vid oönskade beteenden men ibland inte gör det. Det ger eleverna ett 

budskap att ibland är det okej att säga elaka ord till varandra och ibland inte.  

Vid flera tillfällen hotar läraren eleverna med olika straff. Något som inte stöds av något 

styrdokument, men som ändå väldigt ofta kommer upp när det rör sig om oönskade beteenden. 

Detta har sin grund i att många lärare saknar strategier för konflikthantering, men det kunde även 

uppstå hos lärare som var väldigt pålästa om just detta, vilket påvisar, som jag skrev tidigare att en 

lärares arbete aldrig kan standardiseras (Colnerud, 2004, s50). 

Bäst effekt fick konfliktlösningssituationen när läraren tog problemet på allvar. Eleverna fick 

då tänka till över sitt eget beteende och komma fram till slutsatser. Det märks tydligt hur 

konflikter inte slutar om läraren bagatelliserar dessa eller ignorerar dessa, något som stöds av 

Andrzej Szklarski (1996).  

Slutligen kan jag konstatera att ilska påverkar läraren negativt. Känslor spelar som jag nämnt 

innan en stor roll i konflikter, och ofta faller de goda konfliktlösningsstrategierna på 

känslomässiga utsvängningar (Ibid, s58) En lärare som blir arg över något en elev har sagt tappar 

oftast legitimitet hos den eleven. Ilska från läraren ger således oftast en negativ effekt i 

konfliktsituationer. Men det kan naturligtvis vara tvärtom, att ilska hjälper eleven förstå vad den 

har gjort fel och att det verkligen är allvar, i synnerhet om läraren annars sällan blir arg.  
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Diskussion 

Som jag nämnde tidigare är fostringsuppdraget i skolan överordnat kunskapsuppdraget. Trots 

detta sker det vid upprepade tillfällen att lärare i studien ignorerar eller bagatelliserar elevernas 

konflikter i hopp om att lektionen ska kunna fortsätta och att eleverna ska lära sig något. Trots att 

allt som skolan gör enligt skollagen ska vila på demokratins grund (2010:800), framgår det om 

och om igen att läraren bestämmer allt och hur läraren dömer eleverna utan en chans att få 

försvara sig. Skolor som tillämpar denna typ av förhållningssätt kan inte påstå sig följa 

styrdokumenten till fullo. I många fall kan det tänkas vara just, som Granström (2007) skriver, att 

kunskaper om sociala processer saknas och därmed kan inte de konflikter som uppstår hanteras 

på ett konstruktivt sätt.  

Konsekvenser 

I observation 1 där Felix härmar sin lärare valde läraren strategin att ignorera det oönskade 

beteendet som Felix tillämpade. Eftersom läraren inte nämnde det dåliga Felix gör kan han tro att 

det var ett acceptabelt beteende. Detta torde dock avhjälpas eftersom assistenten gick in och 

försökte avstyra Felix beteende. Men den tillsägelsen verkade enbart leda till att Felix fick mer 

uppmärksamhet från sina klasskamrater och i och med att hoten som gavs enbart var tomma såg 

inte Felix någon konsekvens för handlandet, det framgår med andra ord hur tillsägelsen förstärkte 

det oönskade beteendet precis som Fors och Nilsson (1995) skriver.  Läraren uppmuntrade dock 

Felix goda beteende i enlighet med styrdokumenten men frågan är om det spelade någon roll då 

situationen innan gav dubbla budskap och oklara konsekvenser. I observation 3 framkom 

däremot tydliga konsekvenser för eleven. Läraren blev arg och tog till hot om att gå till rektorn 

och även ringa hem. De känslomässiga utsvävningarna av läraren försvårade konfliktsituationen 

som Szklarski (1996) påpekar. Men läraren berättade inte varför Jacob inte får utrycka sig negativt 

om tjejer utan konstaterade bara att det inte är okej och redde dessutom inte ut situationen som 

föranledde uttalandet från Jacob. En bristfällig diagnos som knappast gav något reellt resultat 

beträffande konfliktsituationen. En kombination av dessa båda observationer syns i observation 7 

då två lärare hanterar situationen på olika sätt. Den ena försökte reda ut vad som hände och den 

andra blev genast arg och skällde ut Oskar. Lärare 1 påbörjade alltså en diagnos av situationen 

men lärare 2 hade redan på förväg bestämt vad som hände och vem som bar ansvaret. Oskar fick 

här dubbla budskap där en förklaring till vad som skett inte gav någon respons och att det inte 

spelade någon roll vad han sa.  

 Detsamma gäller i observation 5 då läraren inte ställde någon diagnos på situationen och båda 

eleverna drabbades av konsekvensen. Läraren gjorde dessutom klart att hen inte brydde sig om 

vad som hänt men att det skulle sluta så lektionen kunde fortsätta. I denna observation utbyttes 
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dessutom ett antal ganska hårda ordväxlingar som läraren gav knapphändiga konsekvenser för. 

Detsamma sker i observation 9 där flera arga ord utbyttes men läraren ignorerade dessa, 

förmodligen till förmån för att lektionen skall ta sin början Det blir som jag tidigare nämnt 

besvärligt när elever möts av olika budskap i skolan.  

Diskussionen med eleverna 

Vid ett antal tillfällen tog läraren diskussionen med eleverna om vad som hänt och varför det 

hände. Ett sådant tillfälle är vid observation 2 där de inblandade en och en fick ge sin version av 

det som inträffat. Läraren tog diskussionen på allvar och hen visade dessutom det. Hen lyssnade 

på alla uppfattningar om situationen och kom fram till en slutsats. Även om läraren redan innan 

diskussionen började hade en plan på sin slutsats gav det ändå intrycket av att eleverna får vara 

delaktiga i situationen. Jag kan dock urskilja ett problem i att läraren inte tog in Regina och 

frågade vad som hänt. Diagnosen ställs inte till fullo om vad som ligger bakom konflikten, även 

om de eleverna som läraren pratade med gav en enhetlig bild av situationen kunde det vara på sin 

plats att även tala med Regina. Lärare anser nog ofta att de tar diskussionen med klassen om olika 

värderingar, uppfattningar och problem. Men vid mina observationer såg jag att de flesta tillfällen 

som en lärare skulle kunna kategorisera som en diskussion ofta var förmananden och 

föreläsningar från läraren, som i observationerna 6, 8, 4:2 och 3. Här förmedlade lärarna mer en 

syn och öppnar inte upp för en diskussion.   

Åtgärder  

Åtgärderna måste skiljas från konsekvenserna. Konsekvenserna är det som faktiskt händer och 

åtgärderna är det som läraren, och i förlängningen skolan, vill ska hända. Läraren i observation 4 

ville förmodligen uppnå att alla i klassen skulle komma överens och lära sig något. Med åtgärden 

att säga till klassen och berätta vad som är okej och vad som inte är okej krockar med hens egna 

beteende där oönskat beteende ignoreras eller bagatelliseras. Det kan här påstås att lärarens åtgärd 

inte var tillträcklig och konsekvenserna blev något helt annat än vad som från början var önskat. 

Åtgärderna står i relation till konsekvenserna på det sättet. En åtgärd är inte tillförlitlig om två 

lärare ger olika budskap. En åtgärd kan inte sägas ha vidtagits om inte situationen först har fått en 

diagnos. Olika hot om samtal till föräldrar eller kvarsittning är en förlegad åtgärd som inte rimmar 

med styrdokumenten. Detsamma gäller vid observation 6. Fredrik kände sig här orättvist 

behandlad eftersom Olof fick vila men det fick inte Fredrik. Lärarens respons blir att hen 

handgripligen tog tag i Fredriks arm för att styra upp situationen. Konsekvensen av sådan åtgärd 

blir oftast att situationerna blir värre. Lärare kan som åtgärd ignorera konflikter som hen inte 

anses vara viktiga. Detta förespråkas inte av Szklarski (1996) men det kan leda till konsekvensen 

att situationen löser sig, som vid observation 10. Vanligare är dock att det leder till att 

konflikterna bara fortsätter, som vid observation 5. Läraren måste här gå in och förklara vad som 
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menas med rättvisa och att det inte handlar om att alla får göra samma saker. Åtgärderna måste 

tas på allvar och tillämpas direkt. Vid observation 2 framgår det hur läraren direkt tog till sin 

åtgärd och redde ut problemet och kom med förslag på hur problemet skulle hanteras. Att 

använda sig av humor som åtgärd för ett problem kan också anses vara en bra väg att gå, precis 

som Köpsén (2014) säger. Vid observation 8 prövade läraren detta och det gav till synes ett gott 

resultat även om diagnosen av situationen var bristfällig.  

Lärarens legitimitet 

Det finns många styrdokument att förhålla sig till för en lärare som arbetar i skolan. Att fela är 

mänskligt och en lärare är inte perfekt utan kan tillåtas göra misstag. Eftersom en lärares arbete, 

precis som Colnerud (2004, s50) skriver aldrig kan standardiseras kommer det aldrig finnas några 

självklara vägar för en lärare att gå när det gäller konflikthantering. Styrdokumenten ändras 

dessutom med jämna mellanrum.  

Vid flera tillfällen brast lärarna i sin professionalism genom att bli arga eller oresonliga. 

Granström (2007, s30) talar om att en lärare ska vara professionell i sitt handlande och veta vad 

hen gör. I många fall sätts detta verkligen på prov när elever hotar med polisanmälningar eller 

börjar bråka med varandra med allt hårdare ordväxlingar. En professionell lärare ska klara av 

detta och inte bli upprörd. En lärare ska ha god relationskompetens (Granström, 2007) vilket inte 

alltid är fallet. Jag vill dock påstå att mycket handlar om hur läraren tolkar det som ska vara till 

elevens bästa. Ingen lärare tycker förmodligen att det är roligt att tillrättavisa elever hårt men 

ibland känns det nödvändigt och resultatet efteråt blir ibland bättre.  

Fostringsuppdraget kontra kunskapsuppdraget 

Enligt min tolkning av styrdokumenten så har arbetet med konflikthantering en högre prioritet än 

själva utbildningen som skolan ska ge, eller i förlängningen handlar utbildningen om att 

uppfostra. Konflikthantering i skolan ska enligt Szklarski (1996) vara en prioriterad sak för en 

lärare att arbeta med. Problemet här är att kommunen och regeringen, även om de själva 

uttryckligen säger att fostringsuppdraget är det viktigaste, så kommer det troligtvis aldrig bli 

överordnat kunskapsuppdraget om det inte blir mätbart. I de flesta undersökningar mellan skolor, 

kommuner och länder läggs alltid högst vikt vid betyg och kunskaper. Det är naturligtvis 

begripligt eftersom det är något som är mätbart. Det lyfts fram när en skola har goda betyg och 

det lyfts fram när en skola misslyckats med fostringsuppdraget. Någon som till synes aldrig lyfts 

fram är när en skola verkligen har lyckats med sitt fostringsuppdrag. Det syns nästan aldrig i 

media och det ger inget gehör till kommunen. För att fostringsuppdraget ska bli det viktigaste 

måste det kunna mätas och jämföras. Alla skolor ska sträva efter att ingen elev ska känna sig 

utanför. Och det är först när alla elever känner sig inkluderade i skolan som kunskapsuppdraget 

kan tas på allvar. Det kanske helt enkelt är där skolan måste börja.  
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Konklusion 

Denna uppsats har haft som syfte att belysa hur styrdokumenten överensstämmer med en lärares 

ageringar i klassrummet vid konflikter. Vid mina observationer har jag sett mängder med olika 

konfliktsituationer som har behandlats såväl bra som dåligt. I denna uppsats har jag satt ord på de 

tankar och funderingar som dykt upp vid mina observationer, men detta kan naturligtvis 

utvecklas väldigt mycket. Genom att intervjua lärare efter de uppkomna situationerna kan jag 

gräva mig djupare ner i tankegångarna och jag behöver inte gissa mig fram till hur en lärare 

tänker. Jag tror att jag då hade hittat mängder med dolda strategier som inte går att observera.  

En annan sak som skulle vara intressant att titta närmare på är tiden som läraren lägger på 

fostringsuppdraget i förhållande till kunskapsuppdraget. Speciellt med tanke på hur det påpekas 

att en lärare framförallt saknar tid att hjälpa alla eleverna med uppgifter så bör läraren även sakna 

tid att hjälpa eleverna med konflikter, något som jag snuddat vid mina observationer.  
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Bilaga 12 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om konflikter, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Mikael Gustafsson som går sista terminen på lärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att NN medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att NN kommer att 

observeras i sin skolmiljö. Jag har förklarat för NN vad studien innebär och jag har uppfattat att 

NN har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att NN.s medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas, både av mig och av NN. Jag vet att jag kan begära att forskning 

inte utförs på insamlade data där NN deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

....................................................................... 

Ort och datum    

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

                                                

 
2 Där det står NN är det namnet på skolan eller eleven. Jag skrev varje enskild elevs namn på deras papper.  
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Information om en studie av konflikter i skolan 

 

Hej! 

Jag heter Mikael Gustafsson och är lärarstudent vid Uppsala universitet. Jag går sista terminen på 

lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

 

Arbetet kommer handla om konflikter och hur dessa ser ut i skolan. Jag kommer under ett antal 

dagar observera klassen och se vilka konflikter som uppstår och varför de uppstår. Därefter 

kommer jag basera mitt examensarbete på det som jag observerat.  

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa NN och klassen under ett antal dagar i 

skolan. Jag kommer att samla in data genom att observera och anteckna utan att medverka på 

annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under hösten. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 

ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 

seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte 

att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är ni positiva till att NN deltar i denna studie? Prata med NN om detta och fråga om NN är 

villigt att delta. Om ni är positiva till deltagande undertecknas den medföljande blanketten om 

medgivande och skickas in i bifogat kuvert. Jag kommer även att ta in medgivanden från berörd 

lärare. Efter att vi har mottagit alla medgivanden kommer vi att bestämma dagar för 

datainsamling. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Hör gärna av er om ni har några frågor.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mikael Gustafsson 

Mikael.e.gustafsson@gmail.com 
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Bilaga 23 

Information om en studie av konflikter i skolan 

 

Hej! 

Jag heter Mikael Gustafsson och är lärarstudent vid Uppsala universitet. Jag går sista terminen på 

lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

 

Arbetet kommer handla om konflikter och hur dessa ser ut i skolan. Jag kommer under ett antal 

dagar observera klassen och se vilka konflikter som uppstår och varför de uppstår. Därefter 

kommer jag basera mitt examensarbete på det som jag observerat.  

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa dig och klassen under ett antal dagar i 

skolan. Jag kommer att samla in data genom att observera och anteckna utan att medverka på 

annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under hösten under dagar som passar dig. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 

av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 

studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och skickas in i bifogat kuvert. Jag kommer även att ta in 

medgivanden från såväl elever som vårdnadshavare.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Hör gärna av er om ni har några frågor.  

 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Gustafsson 

Mikael.e.gustafsson@gmail.com 

                                                

 
3 Där det står NN är det namnet på läraren. Jag skrev varje enskild lärares namn på deras papper. 
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Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om konflikter, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Mikael Gustafsson som går sista terminen på lärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

observeras i sin skolmiljö.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Lärarens namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift lärare 

 


