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Sammanfattning  
 
 
Vår studie syftar till att undersöka hur lärare arbetar med konflikthantering i årskurs 

1-3 i två olika skolor. I vår undersökning vill vi redogöra för hur lärare resonerar och 

hanterar konflikter mellan elever (elev-elev). Vår avsikt med studien är att jämföra 

hur lärare hanterar, resonerar kring och förebygger konflikter mellan elever. I studien 

efterfrågar vi yrkesverksamma lärares uppfattningar om konflikter och 

konflikthantering. Vi utformade tre forskningsfrågor som har legat till grund för att 

besvara syftet. Studien bygger på en kvalitativ forskning där vi valt att intervjua fyra 

verksamma lärare. I studien definierar vi begreppen konflikt, konflikthantering, 

kommunikation och förebyggande arbete av konflikt utifrån tidigare forskning samt 

lärarnas egna definitioner. Utifrån intervjuerna har vi sammanställt informanternas 

uttalanden vilket resulterade i att vi kunde dra slutsatsen att det inte finns någon 

konsensus i dessa frågor utan att lärarna arbetar på olika sätt för att hantera och lösa 

konflikter mellan elever. Något som vi även uppmärksammade var att kommunikation 

har en stor betydelse inom konflikthantering.  
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Förord  
 

Vi som skrivit denna uppsats vill tacka samtliga lärare som har medverkat i vår 

undersökning om konflikthantering. Ett stort tack riktas även till vår handledare Ann-

Sofie Lönngren som hjälpt oss med att vägleda oss under hela undersökningen, och 

för att vårt självständiga arbete nu är färdigt. Tack!  

 

Karolina & Iris 2015  
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1. Inledning 
 
Konflikter är en del av vår vardag, på gott och ont. Konflikter uppstår dagligen i 

skolan mellan elever av olika skäl och på olika ställen, t.ex. klassrummet, korridoren, 

skolgården, matsalen etc. I styrdokumentet Lgr11 framgår det inte tydligt hur lärare 

ska arbeta med konflikthantering. Styrdokumentet lyfter att skolverksamheten skall 

vila på demokratisk grund och inte hur lärare ska hantera konflikter. Som många 

andra uppfattar vi begreppet konflikt som något negativt, vi associerar det till gräl, 

tjafs eller bråk. Men konflikter kan uppstå utifrån många olika faktorer och kan i 

slutändan visa sig vara något positivt istället för negativt. En konflikt kan leda till att 

det missförstånd mellan två parter som har legat till grund för konflikten upphör. 

Detta kan bidra till en förändring samt utveckling.  

 

Vi tror att många lärare känner att de inte har tillräckligt med kunskap om hur man 

ska hantera konflikter. Under vår verksamhetsförlagda utbildning stötte vi på 

konflikter mellan elever dagligen. Vi insåg att konflikter präglar skolvardagen och att 

lärare handskas med konflikter på olika sätt utifrån deras egna föreställningar. Vi lade 

även märke till att kommunikation har en stor betydelse för konflikthantering, brist på 

kommunikation leder till missuppfattningar vilket sedan resulterar i konflikter. Enligt 

Hakvoort och Friberg (2015) uppstår konflikter i bristfällig kommunikation mellan 

minst två parter. God kommunikation mellan elever och lärare kan förebygga 

konflikter och skapa trygghet i klassrummet. Under vår lärarutbildning har vi inte fått 

tillräckligt med kunskap om konflikthantering. Därför finner vi det intressant att 

forska om hur lärare hanterar konflikter och därmed har vi valt att fördjupa oss inom 

konflikthantering. I vår undersökning vill vi redogöra för hur lärare resonerar och 

hanterar konflikter mellan elever (elev-elev).  
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2. Bakgrund 
 

De senaste tio åren har intresset för konflikthantering inom skolväsendet ökat, både i 

forskning och i utbildning skriver Hakvoort & Friberg (2015:19). Författarna menar 

att anledningen till efterfrågan är att antalet synliga konflikter har ökat. I boken 

Konflikthantering i professionellt lärarskap skriver författarna om ett Nordiskt forum 

för medling och konflikthantering som norrmannen Dag Hareide inrättade år 1998. 

Hareide skrev hur skolan inom loppet av några generationer gick från att vara ett 

auktoritärt skolsystem till ett mer demokratiskt skolsystem. Under den auktoritära 

tiden ansågs konflikter vara ett disciplinproblem för lärare och därför valde de att 

dölja konflikterna. Medan i ett demokratiskt skolsystem synliggörs konflikterna. 

Förändring i skolsystemet visar att det fortfarande finns kvar spår av ett auktoritärt 

skolsystem, och att ändringen i skolsystem kan bidra till flera konflikter och mer våld. 

Även mångfalden i den svenska skolan har ökat och enligt Hakvoort och Friberg 

(2015) bör man kunna integrera med olika människor med andra erfarenheter.  

 

I skolans styrdokument framkommer inte riktlinjer för hur man ska handla i 

konfliktsituationer och hur lärare ska agera i konfliktsituationer. För att hitta riktlinjer 

om hur man ska handla måste man gå tillbaka till skolöverstyrelsen 1980 (Hakvoort & 

Friberg, 2015). I Lgr 80 kan vi läsa följande: 

 
Barn måste få bearbeta moraliska problem och normkonflikter och även ta ansvar för 

att lösa sådana problem i konkreta vardagssituationer. I våra gemensamma, 

grundläggande värderingar ryms många problem och konflikter. Kollisioner mellan 

mål och verklighet bör inte döljas bakom utslätade formuleringar. Frågor om 

konflikter, deras orsaker och lösningar skall lyftas fram i samtal och diskussioner i 

många sammanhang. Skolan skall aktivt påverka barnen att ta ställning i dessa frågor. 

(Lgr 80:20) 

 

 I de nuvarande styrdokumenten framgår det hur viktigt det är att förankra respekt för 

varandra och ta hänsyn till varje människas egenvärde. Dock finns det inga riktlinjer 

för hur lärare ska arbeta med konflikter i skolan. I Lgr 11 uttrycks konflikter i form av 

fysiskt våld och inte som konflikter. 
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I Lgr 11 kan vi läsa följande: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska 

aktivt motverkas. 

 (Lgr 11:7) 

 

 I skolan skall ingen vuxen eller elev utsättas för diskriminering eller annan 

kränkning. Det skall vara en lugn och trygg plats för eleverna att inhämta kunskaper i 

undervisningsformer.  

 

Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) skriver att hantering av konflikter 

innebär att man på samma gång förebygger onödiga konflikter som kan uppstå. Enligt 

författarna sker konflikter av en anledning som grundar sig i vår människo- och 

livssyn. Människan handlar utifrån erfarenheter, behov och färdigheter.  Hur en 

människa hanterar konflikter beror på tidigare färdigheter; kunskap som människan 

har utvecklat genom erfarenheter.  

 

Enligt Szklarski (2004) är det sällsynt att litteratur tar upp individers upplevelser av 

konflikter och hur man ska handla och tänka utifrån ett etiskt perspektiv. I befintlig 

litteratur framträder enbart strategier och olika taktiker för konflikthantering. 

Strategierna säger bara hur man ska gå till väga med en konflikt men de tar inte 

hänsyn till elevens känslor, behov och intressen. De säger inget om hur det 

påverkar eleven. 

Szklarski skriver följande: ”Min uppfattning är att man inte kan analysera 

konflikthantering utan hänsyn till etiska aspekter, dvs. aspekter som relateras till 

grundläggande moraliska värderingar” (2004:143). Enligt författaren går det inte att 

hantera konflikter utan att ta hänsyn till ens egen moraliska värderingar. I litteraturen 

framgår det enbart strategier och metoder för hantering av konflikter men inte hur 

man ska hantera dem utifrån det som känns rätt eller fel.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

 
Vi har valt att utgå från Lev Vygotskijs teori, det sociokulturella perspektivet som 

innebär att man föds in i ett redan existerande socialt och historiskt sammanhang. De 

viktiga aspekterna inom sociokulturella perspektivet är socialt samspel och dialoger. 

Vykotskij lyfter i sin bok att lärande sker i samspel tillsammans med andra barn, där 

interaktion och lärande har en viktig roll. Han nämner även sitt kända begrepp, den 

proximala utvecklingszonen som innebär att det är barnets närmaste 

mognads/utvecklingsnivå, som genom samspel och stöttning från andra kan uppnås. 

Barnet kan inte alltid hantera en situation på egen hand och behöver stöd av en mer 

kompetent person (Vygotskij, 2001).  

 

Detta teoretiska perspektiv är användbart för att förstå lärares 

konflikthantering. Det är intressant att undersöka hur lärarna berättar om hur 

mycket stöd och vilka verktyg lärarna använder sig av för att lösa elevernas 

konflikter. Det intressanta är om läraren löser konflikten åt eleven eller om 

läraren använder sig själv som ett verktyg för att vägleda eleven i 

konfliktsituationen.  
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4. Teoretiska nyckelbegrepp 
 

I denna del redogörs för de begrepp som är centrala för undersökningen.  

 

4.1 Konflikt 
I boken Det sociala livet i skolan presenterar Thornberg (2006) det latinska ordet 

conflictus utifrån Forsyths (1990) förklaring ”striking together with force”. Begreppet 

konflikt är svårt att tolka och har många aspekter, d.v.s. det är mångfacetterat. Enligt 

Maltén (1998) innebär det latinska ordet en tvist eller sammanstötning; oenighet 

mellan två partner. En tvist uppstår när det finns motstridiga idéer, olika intressen, 

synsätt, värderingar, behov och önskemål. Thornberg (2006) hänvisar till Hartup och 

Laurse (1993) och skriver: ”konflikt är ett tillstånd av motsättning mellan individer” 

(2006:204). Vår tolkning av begreppet konflikt stämmer överens med Hartup och 

Laurse definition, d.v.s. oenighet mellan två parter. I Thomas Jordans bok Att hantera 

och förebygga konflikter på arbetsplatsen (2006) definierar han begreppet konflikt 

som en interaktion mellan minst två parter: 

 

En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part: 

(1) har önskemål som känns för betydelsefullt för att släppas, och (2) upplever 

sina möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda blockerade av motparter  

(Jordan 2006:10) 

 

Thornberg (2006) tar även upp en grundläggande åtskillnad om/inom konflikter som 

går att delas in i två olika typer: inre konflikter och konflikter mellan minst två parter. 

De inre konflikterna kallas kognitiva konflikter och innebär att en kamp pågår inom 

individen som inte går ihop med de egna föreställningarna. Konflikter mellan 

individer kallas mellanmänskliga konflikter (Thornberg, 2006:197). 

 
Det finns en koppling mellan dessa två konflikttyper i den bemärkelsen att 

motsättningar med andra människor lätt kan resultera i en inre konflikt hos de 

inblandade, samtidigt som inre konflikter kan leda till friktioner med andra inblandade 

(Szklarski, 2004:146). 

 

Enligt Szklarski (2004) är konflikter omöjliga att undgå i sociala miljöer. Författaren 
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menar även att konflikter kan fungera som en social drivkraft mellan två parter. De 

kan fungera som en kraft som formar om relationen till något bättre och konflikter kan 

därmed leda till en positiv förändring. Brännlund (2005) hävdar att alla konflikter 

startar med någon sorts sakfråga. En sakkonflikt innebär när det uppstår olika 

uppfattningar mellan individer om en händelse.  

 

4.2 Konflikthantering 

Begreppet konflikthantering är uppbyggt av två andra begrepp, konflikt och hantering. 

Olika definitioner av konflikt har vi redogjort för här ovan. Hantering innebär hur 

man handskas med något. Enligt Hakvoort & Friberg (2015) finns det en skillnad 

mellan hantering och lösning, det vill säga alla konflikter går inte att lösa men de går 

att hantera. ”Hur vi definierar begreppet konflikt påverkar hur vi väljer att agera när vi 

vill hantera den” (Hakvoort & Friberg 2015:33).   

 

Enligt Jordan (2015) finns det tre strategier för att hantera konflikter: behovsbaserad 

ansats, maktbaserad ansats och rättighetsbaserad ansats. Den behovsbaserade ansatsen 

utförs genom dialog mellan parter för att undersöka deras behov, intressen och 

önskemål. Maktbaserad ansats innebär att det är en ledare som väljer att bestämma 

hur en konflikt ska lösas. Rättighetsbaserad ansats innefattar att man väder sig till 

rättigheter, regler och principer för hur en konflikt ska lösas. Denna ansats ger stöd till 

de parter som är i underläge och behöver försvara sina rättigheter.   

 

Enligt Ellmin (1985) ska konfliktens orsak undersökas och analyseras för att finna 

lämpliga metoder för att hantera den. Det handlar inte enbart om att hitta olika 

metoder och tillvägagångssätt utan även om synsätt på människan i 

konfliktsituationer. Författaren skriver: ”Varje konflikt måste hanteras utifrån vilka 

förhållande och villkor som gäller i den aktuella situationen” (1985:72). Vår tolkning 

av detta är att det inte finns ett specifikt sätt att hantera konflikter, som lärare bör man 

ta hänsyn till eleven och finna ett sätt att hantera konflikter utifrån elevens 

förutsättningar och behov. I undersökningen vill vi se hur lärare resonerar kring detta.  
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4.3 Kommunikation 

Ett centralt begrepp i diskussionen om konflikt och konflikthantering är 

kommunikation. ”Konflikter uppstår inte i ett vakuum; de uppstår vid mänskliga 

möten där kommunikationen fungerar dåligt eller bristfälligt, är ineffektiv eller 

inadekvat” (Hakvoort & Friberg 2015:89). Författarna menar för att en konflikt ska 

uppstå behövs det minst två personer. I Svenska akademiens ordbok (SAOB – online) 

står det att kommunikation är ett förhållande där det finns möjlighet att utbyta 

meningar sinsemellan. Begreppet kommunikation härstammar från det latinska ordet 

communicatio och betyder ömsesidigt utbyte av information, d.v.s. tankar, 

värderingar, åsikter etc. Brännlund (2005) skriver att kommunikation betyder ”stå i 

förbindelse med”, ett slags nätverk mellan individer (2005:97). Enligt författaren 

uppstår konflikter i brist på kommunikation vilket leder till missuppfattningar. 

 

Kommunikation har en avgörande roll i människors samspel med varandra menar 

Maltén (1998). Med hjälp av kommunikation överför vi information och budskap till 

andra, vi påverkar den andra parters tankar, värderingar, åsikter och förväntar oss en 

reaktion från mottagaren. Malten förklarare det latinska ordet som ”att ha något 

gemensamt” eller ”att dela något med någon” (1998:11). 

 

I boken Konflikthantering i professionellt lärarskap skriver Hakvoort och Friberg: 

”En väl fungerande kommunikation uppmuntrar och underlättar i sin tur hantering av 

konflikter” (2015:89). Författarna hävdar att konflikter uppstår vid interaktion vid 

möten där kommunikationen inte räcker till och är bristfällig. Kommunikation går inte 

att åtskilja från konflikt och konflikthantering då det är en nödvändighet för att 

hantera och lösa konflikter. Kunskaper inom kommunikation är en viktig kompentens 

för att hantera konflikter, tvister och negativa attityder (2015:89). Roger Säljö (2000) 

skriver att kommunikation kan ses som en artefakt i den vardagliga interaktionen 

mellan människor. Det är genom språk och kommunikation som vi formas till 

sociokulturella varelser. Kommunikation fungerar som ett kollektivt redskap för 

handling. Vi ser på kommunikation som ett viktigt verktyg inom konflikthantering. 

God kommunikation minskar risken för missförstånd vilket i sin tur leder till färre 

konflikter. 
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4.4 Förebygga konflikter  

För att undvika konfliktproblematiken i skolan skriver Wahlström (1996) att det är 

viktigt att eleverna känner sig trygga och säkra i den miljö dem befinner sig i. Det är 

då ett viktigt och ett stort ansvar för lärarna och pedagogerna att ge eleverna 

vägledning för att förebygga konflikter eller våld i skolan. Enligt författaren är det 

läraren som ansvarar för att eleven ska få bra stöd och vägledning för att på så sätt 

kunna utveckla en god social kompetens, dels individuellt och dels i helklass. Enligt 

Wahlström kan lärarna arbeta med varierande arbetsmodeller beroende på situationen 

utifrån elevernas behov.  

 

Malten (1998) utrycker vikten av hela klassens behov. För att lärarna skall arbeta 

förebyggande mot konflikter är det viktigt att eleverna känner sig trygga med 

varandra för att ”öppet” kunna prata om vad de känner eller tycker i helklass. Malten 

(1998) påpekar också vikten av att bygga upp klassens ”gruppklimat” genom kraft 

och tid.  Om pedagogerna ger dem kraften och tiden som behövs för att bygga upp 

klassens gruppklimat, kan konflikter undvikas lättare, både under raster och i 

skolkorridorer. Förmån inom förebyggande arbete av konflikter kan vara att lärarna 

har väl genomtänkta system på hur det skulle fungera under t.ex. raster, i skolan- och 

på fritids. 

 

Enligt Johansson (1995) ligger vikten hos lärarna i att inte ha för bråttom för att lösa 

konflikter. Utan att succesivt, ”steg för steg” arbeta aktivt med eleverna för att skapa 

ett starkt och tryggt förtroende sinsemellan. Detta för att eleverna ”öppet” skall kunna 

våga tala med lärarna utan att känna att det stör. Om lärarna har för bråttom att lösa 

konflikter, tenderar det att eskalera och generera negativa konsekvenser som blir 

svårare att lösa. 

 

Thornberg (2006) menar att det är vanligt att lärarna börjar arbeta med 

konflikthantering redan i de yngre åldrarna. Detta för att de skall lära sig att förstå 

varför konflikten uppstod och på ett konstruktivt och konkret sätt kunna lösa detta. 

Både att eleverna får insikt om sig själva och andra för att på så sätt förstå hur de skall 

lära sig hantera olika situationer där konflikter kan uppstå. 
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Enligt Ogden (2003) ska den inre bilden av människans sociala kompetens vara 

realistisk, för att på så sätt kunna skapa sociala förhållanden med andra människor.  

Det kan skapa personligt samförstånd och vänskapsband mellan eleverna. Ogdén 

menar också att social kompetens bör införlivas på skolschemat och att en läroplan i 

social kompentens borde förekomma inom skolverksamheten. Som det ser ut idag är 

det upp till varje enskild lärare att bestämma om de vill arbeta utifrån ett 

strukturbaserat socialt arbete för att bidra till ett ”öppnare” och lugnare klimat bland 

eleverna. 

 

Utifrån denna diskussion kan vi dra slutsatsen att det finna många olika metoder för 

att hantera och förebygga konflikter i skolan. I vår analys kommer vi även att utgå 

från Jordans (2006) tre ansatser. Utifrån författarens tre ansatser ska vi analysera och 

urskilja lärarnas arbetssätt av konflikthantering. Detta för att redogöra vilken ansats 

lärarna använder sig och hur de anser att konflikter ska hanteras. Vi kommer även att 

lyfta begreppet kommunikation i vår analys. ”Vissa konfliktforskare hävdar att cirka 

80 procent av våra personkonflikter beror på missförstånd och brister i 

kommunikationen” (Hakvoort och Friberg 2015:126). I förarbetet till vår studie har vi 

förstått att begreppet kommunikation har en stor betydelse inom konflikthantering, 

och då även vissa av lärarna lyfter detta i intervjun framstår det som ett relevant 

begrepp att använda vid analysen. 
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5. Tidigare forskning  
Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare undersökningar kring 

konflikthantering. Här redogörs de vanligaste konfliktorsakerna, hur lärarna ser på 

konflikter utifrån ett könsperspektiv samt elevers tankar och upplevelser kring 

konflikter. 

 

I boken Att hantera konflikter i skolan lyfter Ellmin (1985) en studie om barns 

konfliktbeteende av Hansén och Herolf (1969). Syftet med studien var att undersöka 

orsaker till konflikter. I undersökningen deltog 85 barn i åldern 2-12. Studiens 

frågeställningar baserades på olika konfliktaspekter så som aggression, identifikation, 

socialisation och yttre miljöbetingelser etc. Resultatet pekade på att konfliktbeteende 

hos barnen skiljer sig åt i olika åldrar, de yngre barnens konflikter grundar sig i 

oenighet om föremål som därefter slutar i slagsmål. Vanligaste konfliktanledningen 

hos de äldre barnen var oenighet om vem som ska bestämma och uttrycktes i muntliga 

gräl. I studien framgår det att konflikter mellan flickor är mer verbal än pojkars, 

flickor tenderar mer att tjafsa och uttrycka sig i ord medan konflikter mellan pojkar är 

mer våldsamma. Pojkar väljer att agera fysiskt i konfliktsituationer. En annan aspekt 

som framkom i undersökningen var att lärarna ingriper på eget initiativ i konflikter 

mellan pojkar. I konflikter mellan flickor blir läraren oftast tillsagd att ingripa av de 

flickor som är involverade.  

År 2008 publicerade Agneta Lundström en filosofie licentiatavhandling, Lärare och 

konflikthantering: En undersökande studie ur ett könsperspektiv. Forskning syftade 

till att studera och analysera hur könsnormer påverkar lärares föreställningar om 

konflikter samt strategier för att hantera dessa. I undersökningen medverkade tio 

lärare. Av dessa tio lärare är åtta av dem grundskollärare med svensk 

lärarutbildningen medan de två andra är modersmålslärare var av en saknar formell 

lärarutbildning och den andra har iransk lärarutbildning. Lärarna undervisar olika 

årskurser, från förskoleklass till årskurs nio. En av lärarna är fritidspedagog och en 

annan arbetar med högstadieelever i förberedelseklass. Lundström delade in lärarna i 

två könsuppdelade grupper för att skapa utrymme för erfarenheter inom gruppen. 

Lundström använde flera forskningsmetoder för att undersöka lärares föreställningar 

om konflikter och hur de hanterar konflikter utifrån ett könsperspektiv. De 

forskningsmetoder hon använde var bland annat gruppsamtal med runda, 
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gruppintervjuer och pedagogiska rollspel. De pedagogiska rollspelen utgick från 

situationer som lärarna har upplevt som svåra att hantera. Under rollspelen fick 

lärarna i uppdrag att gestalta en situation utifrån en kort bakgrund till konflikten. 

Lärarna fick välja själva hur de skulle gestalta situationen. Som det nämnt tidigare 

delade Lundström in lärarna i könsdelade grupper, för att analyser lärarnas 

föreställningar utifrån ett könsperspektiv. Lundström nämner i sin avhandling om ett 

återkommande mönster för hur vi samtalar, "vi vandrar från kategoriseringar enligt 

skillnader som kvinnligt-manligt, flickor-pojkar till en ny fas där samtalet nyanseras" 

(2008:102). Människan tolkar och agerar utifrån egna erfarenheter och föreställningar 

om kön. Medverkarna fick även läsa ett papper av Elisabet Öhrn, där författaren 

nämner att lärare behandlar pojkars konflikter offentligt till skillnad från flickors. 

Lundströms resultat pekar på att flickors konflikter skulle behövas undersökas mer 

utifrån de föreställningar lärare har. Detta för att finna flera strategier som främjar 

flickors utveckling. Även strategier för pojkar skulle behöva undersökas ytterligare.  

 

År 1996 skrev Szklarski, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet en 

avhandling om konflikthantering. Eftersom det inte fanns någon studie eller 

beskrivning om barns konflikter tidigare blev syftet med avhandlingen att beskriva 

barns tankar och upplevelser av konflikter. Szklarski upptäckte olika orsaker till 

varför konflikter uppkom och delade in dem i fyra kategorier: princip, objekt, individ 

och situation. Orsakerna som Szklarski fann var missförstånd, lögner och olika 

tankesätt. Undersökningen baserades på kvalitativa intervjuer med polska och svenska 

barn. Upplevelserna som barnen känner i samband med konflikterna delade Szklarski 

in i tre grupper. De negativa upplevelserna med följd som rädsla, besvikelse, sorg 

eller skam. De neutrala upplevelserna om att barnen inte bryr sig om att vara 

engagerade. Att barnen saknar oförmåga och vilja till meningslöshet. De positiva 

upplevelserna, där fokus ligger i ansvarskänsla, spänning och solidaritet. Studien 

visade att olika känslor och tankemönster framgår och gör sig påtagliga i olika 

konfliktsituationer. Avslutningsvis pekar Szklarskis resultat på att konflikter hos barn 

leder till negativa upplevelser. 

Det vi har kommit fram till är att ingen av studierna inom den tidigare forskningen 

riktar in sig specifikt på hur lärare i årskurs ett till tre resonerar kring och hanterar 

konflikter i skolan. Den tidigare forskningen visar antingen elevers tankar kring 
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konflikter eller hur lärare utifrån ett genusperspektiv ser på konflikter. Därför har vi 

valt att undersöka hur verksamma lärare i årskurs ett till tre arbetar med 

konflikthantering. Vi har även valt att jämföra två skolor för att få ett bredare 

perspektiv på hur lärare arbetar med konflikter.   
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6. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka konflikter och konflikthantering utifrån ett 

lärarperspektiv. 

 
 

 

Frågeställningar 

 
• Hur resonerar lärare i årskurs 1-3 kring konflikter och konflikthantering mellan 

elever? 

• Hur uppstår konflikter mellan elever i dessa årskurser enligt lärarna?  

• Hur förebygger lärare konflikter? 
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7. Metod 

I detta kapitel kommer en beskrivning av vilka metoder som användes under 

undersökningens gång. Här kommer vi att presentera det empiriska materialet vi 

använde samt hur urvalsprocessen, genomförandet och bearbetningen av materialet 

har gått till. Studiens syfte och frågeställningar har legat till grund för val av metod. 

Vi har delat upp denna del i underrubriker utifrån de val vi gjort. 

 

7.1 Forskningsmetod 

Studien bygger på en kvalitativ metod där vi valt att intervjua fyra lärare från två olika 

skolor i årskurs 1-3 Syftet med studien är att undersöka konflikter och 

konflikthantering utifrån ett lärarperspektiv. Det som skiljer de två skolorna åt är 

elevgruppens sammansättning och bakgrund. Vi kommer att lyfta fram likheter 

respektive olikheter om konflikthantering mellan de två skolorna. 

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer, där vi utgår från åtta öppna frågor. Semistrukturerad intervju bygger på 

färdiga frågor som stöd för intervjun (se bilaga 1). Vi valde att utgå från färdiga 

frågor, då vi utförde intervjuerna på varsitt håll, detta för att intervjuerna skulle 

ta samma riktning och ge jämförbara resultat. Målet med intervjuerna var att få 

förståelse för hur lärarna reflekterar kring konflikthantering och hur de 

hanterar sådana situationer. Utifrån de semistrukturerade frågorna har vi även 

utgått från respondenternas utsagor för att därefter kunna ställa följdfrågor som 

är relevanta för vår studie.  Enligt Lantz (2007) är intervjuer till för att samla in 

information om t.ex. en person, händelse, en sak etc. Författaren menar därför att 

intervjuer är betydelsefulla. En väl genomförd intervju ska uppfylla särskilda krav 

som gör att informationen blir användbar och ger en form av slutsats.  De följande 

kraven är:  

   

  (1) metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet), 

  (2) resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) och (3) det skall 

  vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna (Lantz 2007:10). 
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För att försäkra dessa krav kommer vi att aktivt sträva efter att mäta det som är avsett 

att mäta i studien. Intervjuerna kommer att utgå från välgenomtänkta frågor som är 

nedskriva i förväg. Respondenternas svar utgör data, som därefter kommer att 

bearbetas för att ge en form av slutsats.  

 

7.2 Studiens avgränsning 
Vi upplever att lärare ofta möter konflikter mellan elever i skolvardagen. Skolan är 

inte en ”konfliktfri zon”, det skulle vara overkligt om den var det, skriver Ellmin 

(1985). Vi har valt att avgränsa oss till hur lärare i två skolor hanterar konflikter 

mellan elever i årskurs 1-3. 

 

7.3 Urval 
Vi valde att intervjua sammanlagt fyra lärare i årskurs ett till tre i två kommunala 

skolor. Vår tanke vara att intervjua fyra lärare från två skolor i två olika kommuner. 

Anledningen till valet var att vi ville få så utförlig information som möjligt. Vi valde 

två skolor i två kommuner för att vi ville se om det fanns likheter respektive 

skillnader i arbetet med konflikthantering.  

 

Vi började med att kontakta den skolan där vi båda utförde vår sista 

verksamhetsförlagda utbildning. Därefter tog arbetslagsledaren kontakt med oss och 

berättade att två lärare var intresserade av att medverka i vår undersökning. Vi tog 

kontakt med lärarna via telefon och stämde in två intervjuer. Därefter kontaktade vi en 

den andra skolan via en bekant lärare som arbetar på skolan. Den bekanta läraren 

hjälpte oss att komma i kontakt med två andra lärare på skolan som var intresserade 

av att delta i undersökningen. Vi kontaktade lärarna via mail och bokade in två 

intervjuer. När datumen för intervjuerna var bokade skickades ett informationsbrev 

till samtliga medverkare. I informationsbrevet presenterades syftet med studien samt 

vad som tänktes undersökas (se bilaga 2). 
 
Eftersom vår studie är konfidentiell, på så vis att endast forskarna vet vilka 

informanterna är, har vi valt att särskilja lärarna genom att numrera dem. Här kommer 

vi att presentera lärarna samt hur länge de har arbetat inom verksamheten. Lärare ett 
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och två arbetar på ”skola 1” där elevsammansättningen är homogen vad gäller den 

kulturella bakgrunden medan lärare tre och fyra arbetar på ”skola 2”, med elever från 

olika kulturell bakgrund.  

 

• Lärare 1 har arbetat på skolan i sex år och undervisar en årskurs tre. Hon har 

tidigare arbetat som förskollärare i fem år.   

 

• Lärare 2 är nyexaminerad och har arbetat på skolan i två och ett halvt år. Hon 

undervisar en årskurs två. 

 

• Lärare 3 har arbetat på skolan i femton år. Hon började arbeta som 

förskolelärare och därefter vidareutbildade sig till lärare. Läraren undervisar 

en årskurs tre och utbildar sig vid sidan om till speciallärare på halvtid.  

 

• Lärare 4 har arbetat som lärare i trettiosju år. Dock har han arbetat på samma 

skola i trettiofyra år. Först som klasslärare från årskurs ett till tre och de 

senaste sju åren som speciallärare.  

 

7.4 Arbetsfördelning  
Vi har arbetat mycket gemensamt men även enskilt där vi valt att dela upp vissa 

avsnitt. Detta för att båda ska vara lika delaktiga i studien. Inhämtning av tidigare 

forskning har Iris ansvarat för. Karolina fick i uppgift att samla in material för 

metoddelen. Vi har därefter arbetat tillsammans med hela texten.  Vi valde att 

genomföra intervjuerna enskilt. Iris intervjuade lärare ett och två och Karolina 

intervjuade lärare tre och fyra. Anledningen till att vi delade upp intervjuerna var att 

båda skulle få möjlighet att intervjua. En annan anledning till valet är att informanten 

skulle känna sig mer bekväm och avslappnad.  

 

7.5 Genomförande 
Efter att vi fick kontakt med lärarna skickade vi ut informationsbrev där vi 

presenterade syftet med studien samt vad vi tänkte undersöka (se bilaga 2). 

Informationsbrevet innehöll även de forskningsetiska principerna som alla 

medverkare bör känna till (se nedan). Vi valde att åka till lärarnas arbetsplats för att 
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utföra intervjuerna. Enligt Trots (2010) ska en intervju ske på en ostörd och trygg 

plats.  Intervjuerna utfördes i lärarnas klassrum, vilket även var deras egna val. Detta 

tyckte vi var en bra idé då det är viktigt att läraren känner sig trygg, och klassrummet 

verkar vara en plats där de känner sig bekväma i. Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer, där vi utgick från åtta öppna frågor (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes 

på ett naturligt sätt där lärarna fick själva styra intervjun till en viss del. Vi båda 

inledde våra intervjuer med en ”mjuk fråga” – där lärarna fick presentera sig kort för 

att öppna upp samtalet. Enligt Lantz (2007) är den inledande fasen betydelsefull för 

intervjuare och den tillfrågade; det är under denna tid som arbetsrelationen mellan 

dessa två parter upprättas. Intervjuerna genomfördes ostört i lärarens klassrum.  
Vi valde att dokumentera våra intervjuer genom att spela in dem. Vi förde även 

anteckningar under intervjuns gång. Anledningen till att vi valde att spela in dem är 

för att man inte hinner anteckna allt informanten säger, vilket kan leda till att man 

missar viktig information som därefter påverkar studiens resultat. När man bara för 

anteckningar är det lätt hänt att man avbryter informanten för att man inte hann 

anteckna vad som sägs. Detta kan skapa frustation hos båda parter. En fördel med att 

spela in i intervjuer är att man kan lägga all fokus på att lyssna och uppmärksamma 

den som intervjuas (Eriksson- Zetterquist, Ahrne & Svensson, 2011:49). 
 
7.6 Databearbetning 
Efter varje genomförd intervju valde vi att lyssna igenom intervjuerna. Därefter satte 

vi oss ner för att transkribera materialet. Vi valde att transkribera samma dag som vi 

genomförde intervjuerna. Enligt Stukat (2005) ger transkriberade intervjuer en bättre 

helhetsbild av informantens utsaga. Författaren skriver även att intervju i textform är 

lättare att analysera samt att risken för subjektiv tolkning minskar. Efter att vi skrivit 

ned intervjuerna i pappersform sammanställde vi varje intervju för att därefter börja 

analysera den insamlade data.  
 
7.7 Forskningsetiska principer  
Det finns särskilda krav och principer inom forskning, bl.a. principer som skyddar 

informanten och vägleder forskaren. Syftet med de forskningsetiska principerna är att 

ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Vi har tagit 

hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet under vår undersökning (Codex, 2014). Dessa fyra krav förmedlades i 
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informationsbreven som vi skickade ut till de medverkande lärarna (se bilaga 2). 

Intervjuerna började med att vi kort presenterade de fyra kraven så att de tillfrågade 

blev informerade om deras rättigheter som medverkare.  
 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om själva 

undersökningen samt deltagarens uppgift i studien. De ska även informeras 

om att deltagandet är frivilligt och att deltagaren har rätt till att när som helst 

avbryta sin medverkan.  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna här själva rätt till bestämma över sin 

medverkan. 

• Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt och att 

personuppgifter om deltagarna inte får lämnas ut till utomstående.  

• Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om undersökningsdeltagaren 

enbart ska användas för forskningsändamål. Personuppgifter får inte användas 

på ett sätt som påverkar deltagaren. 

 

Att de forskningsetiska principerna uppfylls är ett måste inom forskning. Varje 

deltagare i en undersökning har rättigheter som forskaren måste ta hänsyn till. Dessa 

krav är till för att skydda deltagaren, vilket vi anser är viktigt för våra informanter. 

Genom det brev informanterna fick före intervjuerna anser vi att vi har mött dessa 

krav. 

 

7.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp inom forskning. Begreppen används 

för att beskriva värdet av en intervju (Lantz 2007). Validitet innebär att man mäter det 

som är avsett att mäta. Att mäta det som är relevant för studien och inte något annat. 

Validitet betyder även giltighet; att det man avser att mäta ska vara gångbart.  

Reliabilitet betyder tillförlighet, d.v.s. hur pålitligt en mätning i sig är oberoende av 

vem som utför mätningen. Resultatet av undersökningen skall alltid vara detsamma 

vid upprepande mättillfällen. För att resultatet av studien ska bli trovärdigt bör 

forskarna ge en tydlig beskrivning av arbetets tillväga gångsätt och hur de tänkt för att 

komma fram till resultatet (Stukat 2005)  
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Att uppnå fullständig reliabilitet i en kvalitativ studie är inte lätt hävdar Stukat (2005). 

Det är inte säkert att alla svarar lika på frågorna, då alla inte har samma erfarenhet och 

kunskap. Vilket kan leda till att svaren blir väldigt olika. Enligt Stukat (2005) ska det 

insamlade materialet vara relevant för undersökningen, att besvara det man avser att 

mäta. För att vår studie ska uppnå hög reliabilitet och validitet har vi försökt vara 

tydliga med tillvägagångsättet samt kopplingen mellan syfte och vår frågeställning. 
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8. Resultat och Analys  
I detta avsnitt kommer vi redogöra för resultatet utifrån vårt empiriska material. Vi 

kommer även att analysera resultatet utifrån teorin, tidigare forskning samt de 

teoretiska nyckelbegreppen. Vi har valt att dela in denna del i underrubriker för att 

tydliggöra resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
 

8.1 Hur resonerar lärare kring konflikter och konflikthantering 

mellan elever? 

De fyra informanterna lyfter att det saknas kunskap inom konflikthantering hos 

eleverna. Bristen som förekommer bidrar inte enbart till att konflikter uppstår 

utan att eleverna inte alltid vet hur de ska hantera konflikter. Konflikter 

uppkommer ständigt mellan elever under skoldagen. Detta innebär att läraren måste 

ägna tid åt att hantera och lösa konflikter vilket oftast tar tid av undervisningen. 

Lärarna menar att tiden inte alltid räcker till. Om man är ensam lärare på tjugofyra 

elever så kan det bli svårt att lämna resten av klassen för att hantera en konflikt 

mellan två eller flera elever. Lärarna är överens om att konflikter är oundvikliga 

speciellt när eleverna spenderar mycket tid med varandra och därmed har olika 

syn på saker och ting. Lärare 1 menar att det är självklart att elever har olika 

synsätt och åsikter och att det kan bidra till att missförstånd och oenighet 

uppstår. Lärare 4 lyfter konflikthantering som något positivt. Hantering av 

konflikt mellan elever kan bidra till att något gott kan komma ur det. Det kan 

bidra till att förståelse mellan varandra ökar och att dem lär sig av sina 

handlingar. Ytterligare något läraren nämnde var att det är viktigt att varje 

lärare är uppmärksam mot konflikter, inte bara mot sin egen klass utan mot alla 

andra elever. Det är en lärares uppgift att förhindra konflikter och hjälpa 

eleverna i sådana situationer. Lärare 3 nämner även att det är viktigt att ta 

hänsyn till elevens ålder, att alla elever inte har utvecklat förmågan att förstå att 

en konflikt kan ge olika konsekvenser.  

 

En annan aspekt informanterna betonade var att de saknade formell utbildning inom 

konflikthantering men att de på olika vis ändå fått en del kunskap kring det. Lärare 1 

berättade att hen fick ta del av en lärarcoach som handledde inom konflikthantering 

och delade med sig av sina upplevelser: 
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Vi fick lite tips på ytan om olika situationer där man kunde hantera konflikter. Det jag 

tog med mig från handledningen var att konflikter inte bör ses som något negativt utan 

att det kan stärka en själv i vardagen. Jag tänker att ju mer kunskap man har om 

konflikter blir det lättare att hantera sin framtid i mötet med andra människor. Jag 

tänker även att vi lärare ses som förebilder för barnen och de tittar mycket på hur vi 

agerar och därmed tar de in det, därför är det viktigt att tänka på vårt förhållningssätt i 

mötet med konflikter eftersom barnen ser och vi bör därför agera professionellt 

eftersom vi vägleder barnen. (Lärare 3) 

 

Vidare delade lärare 2 med sig av sina erfarenheter kring konflikthantering mellan 

elever och förklarade att hon erbjöds enstaka lektioner i konflikthantering under 

hennes lärarutbildning, men att hon ansåg att det kunde lyftas betydligt mycket mer 

eftersom konflikthantering är något som sker vardagligt. Som vi tidigare nämnt i 

texten studerar lärare 3 till speciallärare vid sidan av och nämner att det även där 

saknas utbildning i konflikthantering. 

Jag tänker att man bör lära sig om olika strategier man kan använda sig av för att lösa 

konflikter och då krävs det mer utbildning för detta. Jag menar det är hur viktigt som 

helst och barnen bör tas på allvar när en konflikt uppstår. Deras tankar och åsikter är 

viktiga och bör respekteras och bli hörda, därför kan vi inte bara strunta i deras 

konflikter och sopa dem under mattan. Det blir ju inte bättre för någon, och därmed 

funkar ju inte heller koncentrationen sedan på lektionerna. (Lärare 4) 

Lärare 4 upplevde att konflikter är viktiga att kunna hantera och för att kunna 

samspela tillsammans med andra i samhället. 

  

8.1.2 Analys 

 

De fyra informanterna var eniga om att konflikter är oundvikliga då eleverna 

spenderar större del av dagen med varandra i skolan. Lärarnas tankar kring 

konflikter och konflikthantering skiljer sig inte mycket åt dock är det enbart 

lärare 4 som lyfter konflikter som något positivt. Vidare beskrev lärare 3 hur 

viktigt det är med att ha ett professionellt förhållningssätt i konflikter eftersom det 

reflekteras till barnen. Vi tolkar det som att lärare 3 menar att man måste tänka på 
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hur man väljer att hantera en konfliktsituation. Det är viktigt att agera neutralt 

och inte ta någon av elevernas sida. Eleven kan då känna sig orättvist behandlad. 

Lärare 3:s beskrivning går att förknippas med Vygotskijs begrepp den proximala 

utvecklingszonen, då hon lyfter att lärarens uppgift är att vägleda eleverna och 

därmed tolkar vi att lärare 3 upplever att man bör vägleda barnen till kunskap inom 

konflikter där de får möjlighet att själva lösa egna konflikter i framtiden. 

 

 

8.2 Hur uppstår konflikter mellan elever? 

Samtliga lärare förklarar att det finns många orsaker till att konflikter uppstår. Enligt 

lärare 1 är den vanligaste orsaken missförstånd mellan eleverna. Att eleverna inte 

förstår varandra och därmed tolkar varandras signaler fel. En anledning till att 

missförstånd uppstår är att eleverna egentligen inte lyssnar på varandra och därmed 

tolkar saker och ting fel. Lärare 3 och 4 anser också att konflikter grundar sig i 

missförstånd, dock för att språket ligger på en låg nivå. Eleverna i skola 2 är 

förhållandevis nyanlända och har inte utvecklat det svenska språket vilket i sin tur 

leder till att de inte kan uttrycka och formulera sig korrekt. Vilket leder till att 

eleverna inte riktigt förstår varandra, därmed uppstår ett missförstånd som i sin tur 

kan leda till en konflikt. Detta stämmer överens med Ellmins (1985) tankar, som 

skriver att konfliktorsakerna grundar sig i språksvårigheter eller när kommunikationen 

brister. Eleverna vet inte hur de ska uttrycka och förmedla sig då ordförrådet inte 

räcker till. De vanligaste orsakerna enligt lärarna är att eleverna inte lämnar varandra 

ifred och lägger sig i vad andra gör. Vissa elever verkar söka konflikter på egen 

hand. Lärarna menar att sådan situation är jobbig, då ena elev söker bråk 

medan den andra vill undvika. Vidare berättar lärare 2 att en av orsakerna är 

ryktesspridning, att eleverna hittar på falsk fakta om varandra och tvistar 

sanningen till något annat.  

 

En konflikt kan uppstå i klassrummet, i kapprummet och på skolgården. En 

konfliktsituation kan uppstå till exempel genom att eleverna retar varandra, säger 

något elakt eller när de inte är överens om något. Lärare 4 hävdar att många konflikter 

förekommer på fotbollsplanen när den ena kanske gör något den andra tycker är fel.  
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Jag upplever att vi kan ha väldigt allvarliga konflikter här, att man blir väldigt fysisk 

och det handlar om att man inte har språket. Att man på grund av inte ha språket så blir 

det mycket missförstånd. Att man tror att någon har sagt något. Och då ska man direkt 

försvara sig antingen genom att säga fula ord tillbaka eller att man börjar slå på 

den andra eller knuffa. Jag känner att just i ett sådant här område med just så många 

som har svenska som andra språk så blir det mycket missförstånd p.g.a. att man inte har 

språket. (Lärare 4) 
 

Med detta menar lärare 4 att konflikter uppstår på grund av missförstånd då eleverna 

inte har språket och på så sätt inte kan kommunicera med varandra. Istället för att 

eleverna ska reda ut missförståndet går de i attack mot varandra eller i 

försvarsposition.  

 

8.2.2 Analys 

Det resultat som framkom var att samtliga lärare var eniga om att konflikter grundar 

sig i missförstånd, dock uppstår dem inte ur tomma intet. De uppstår bland annat när 

kommunikationen brister, när språket inte räcker till och orden saknas. Falsk fakta och 

ryktesspridningar kan också orsaka konflikter. Det är inte ovanligt att barn hittar på 

falsk fakta om varandra eller sprider rykten. Lärare 3 och 4 menar att konflikter på 

deras skola ofta uppstår pga. missförstånd och anledningen till det beror på att 

eleverna inte kan kommunicera med varandra, då dem inte har utvecklat det svenska 

språket helt. Mer än hälften av eleverna i skola 2 har svenska som andra språk. 

Lärarna anser att detta är en faktor som bidrar till konflikter. Enligt lärare 1 och 2 är 

den främsta anledningen till konflikter på deras skola missförstånd. Dock beror det 

inte på att eleverna har svenska som andra språk. Eleverna i skolan talar svenska som 

första språk men de har än inte utvecklat sitt ordförråd. Eleverna saknar ord för att 

formulera och uttrycka sig, vilket leder till missförstånd. Det vi kan tolka utifrån 

lärarnas perspektiv är att det är vanligt bland elever i dessa årskurser att det 

förekommer missförstånd oavsett om man har eller inte har utvecklat det svenska 

språket. Detta kan vi koppla till Hakvoort och Fribergs (2015) tankar om 

kommunikation, som menar att dålig och bristfällig kommunikation mellan människor 

leder till konflikter. Författarna skriver även om vikten av 

kommunikationskompetens, som är nödvändigt vid hantering av konflikter. För att 

underlätta hantering av konflikter är kommunikation en viktig aspekt (Hakvoort och 
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Friberg 2015:89). Resultatet visade att trots den olika elevsammansättningen på 

skolorna, så var missförstånd och kommunikation begrepp som lyftes fram av 

samtliga våra informanter.    

 

8.3 Hur förebygger lärare konflikter? 
8.3.1 Hur lärare bör tänka inför konflikter 

Lärare 1 menar att man inte ska ta någons parti. Att man som lärare ska lyssna på alla 

parters version av berättelsen så att man får en egen bild av vad som har hänt. Det är 

viktigt att varje elev får komma till tal och får en chans att förklara situationen utifrån 

sitt perspektiv. Lärare 2 har liknande tankar kring hur man som lärare bör tänka inför 

konflikter, att lyssna på alla som är involverade. Att som lärare ge eleverna möjlighet 

att berätta hur de upplevde konflikten och hjälpa dem hitta ett sätt att lösa konflikten. 

Läraren menar att man ska vara den som vägleder eleverna. Lärare 3 menar att man 

som lärare helst ska förebygga konflikter så att de inte uppstår lika mycket. Enligt 

lärare 4 bör man tänka på att inte höja rösten under en konfliktsituation. Läraren 

hävdar att det är mänskligt att höja rösten under konfliktsituationer men att det nästan 

aldrig hjälper. Att höja rösten innebär inte att konflikten kommer att upphöra och att 

de aldrig kommer ske igen. De enda kan bidra till är att eleverna blir rädda och att 

tryggheten man känt för sin lärare försvinner. I skolan ska alla känna sig trygga och 

välkomna. Som lärare ska man inte anklaga elever utifrån det man hört och sett. 

Läraren menar att man först ska fråga de involverade om vad som har hänt innan man 

anklagar. Eleverna ska få en möjlighet att förklara sig. Ibland bör man vänta några 

timmar tills eleverna har lugnat ned sig för att samtala om konflikten, beroende på 

omständigheterna menar läraren. 
 

8.3.2 Hur lärarna hanterar/ löser konflikter  

Samtliga lärare har olika metoder för att lösa konflikter. Lärarna är överens om att 

konflikthantering bör anpassas efter varje elevs förutsättning och behov men att det 

alltid inte går. Ibland måste läraren själv bestämma vilken metod som ska användas. 

Lärare 1 arbetar mycket med seriesamtal och sociala berättelser för att lösa konflikter. 

Seriesamtal innebär att de involverade eleverna får ett vitt papper med tre rutor. I 

första rutan ritar eleven upp konflikten (vad som har hänt), i andra rutan beskriver 

eleven hur det hände och vad den känner och i tredje rutan får eleven ge förslag på 
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hur konflikten kan lösas. Därefter samtalar läraren med den berörda eleven/eleverna 

utifrån seriesamtal för att på så sätt hitta en lösning och hjälpa eleven att lösa 

konflikten. Den andra metoden läraren använder är sociala berättelser. De 

involverade elever får i uppgift att skriva ner konfliktsituationen på papper. Därefter 

får eleverna läsa upp sin text högt. Sedan sätter läraren ihop de till en berättelse så att 

varje elevs version kommer med. Läraren läser upp berättelsen så att de involverade 

ska få höra varje version och därefter reflekterar läraren och samtliga elever över 

situationen och hur de ska lösa konflikten. Läraren anser att detta kan vara en bra 

metod om man har den tiden som krävs. Det är ett bra sätt för eleverna att få reflektera 

över sin egen handling och dem andras. 

 

 

Om en konflikt har inträffat under rasten väljer lärare 2 att samtal enskilt med de 

berörda innan lektionen sätter igång. Ibland går det inte att föra ett samtal med vissa 

elever, för att de är för upprörda, då väljer läraren att vänta tills situationen har lugnat 

ner sig. Läraren berättar även att klassen brukar vara indelad i två grupper, under den 

tiden samtalar läraren med eleverna om hur veckan har varit och vad som har varit bra 

och mindre bra. De tar även upp om det uppstått någon konflikt som inte är löst än. 

Under den tiden får eleverna möjlighet att lösa konflikten utifrån ”verktyg”, hur de 

ska göra för att lösa en konflikt och vad man bör tänka på nästa gång en konflikt 

uppstår. Detta går att koppla till Vygotskijs teori om vad en individ klarar av på 

egen hand och vad man klara av med hjälp av en mer kompetent person. Enligt 

Vygotskij lär vi oss av andra personer. Eleverna tar del av varandras tankar och 

på så sätt lär sig av varandra.  

 

När det är stora konflikter som är återkommande, hör jag av mig till föräldrarna 

och berättar vad som har hänt. Då får föräldrarna hoppa in och ta tag i det med 

sina barn. (Lärare 2) 

 

 

Lärare 2 väljer att kontakta föräldrarna till de involverade eleverna för att få hjälp med 

att lösa konflikten. Detta väljer hon att göra när konflikten återupprepas och de 

metoder hon använt sig av inte fungerar. Anledningen till valet är att föräldrarna ska 
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kunna tala med sina barn om konflikten hemma och att eleverna tar till sig mer av det 

föräldrarna säger. Vidare berättar läraren att det är väldigt sällan hon ringer hem, först 

försöker hon lösa konflikten på egen hand med eleverna eller ber en kollega om hjälp 

och råd innan hon kontaktar föräldrarna. 

Lärare 3 och 4 berättar om pratstugan som fanns på skolan under flera år. Pratstugan 

var enbart öppen under lunchrasten. Elever som hamnat i konflikt under lunchrasten 

fick besöka pratastugan för att få hjälp med att lösa konflikten. Eleverna blev antingen 

uppskickade av en rastvakt eller gick dit själva om de kände att de behövde hjälp för 

att lösa en konflikt. I pratstugan fick eleverna hjälp och stöd att sätta ord på tankar och 

känslor. Eleverna fick berätta sin version av situationen för att ge den neutrala läraren 

en uppfattning av händelsen. Därefter försökte de gemensamt komma fram till en 

lösning. Om situationen var allvarlig fick eleverna återkomma. Pratstugan har haft 

som förebyggande syfte att motverka all form av konflikter, menar lärare 4. 

Pratstugan finns inte längre på skolan sedan två år tillbaka. Anledningen till att den 

inte finns kvar längre beror på att konflikterna har minskat på skolan. Konflikterna 

började minska då lärarna segregerat årskurserna på rasterna, det vill säga att två treor 

inte har rast samtidigt. 

 

8.3.3 Hur lärare förebygger konflikter  

De intervjuade lärarna var eniga om att man ständigt ska kommunicera med eleverna 

om hur man ska vara mot varandra. Eleverna ska få möjlighet att självständigt 

reflektera kring konflikten och hur man kan gå tillväga nästa gång det uppstår en 

liknande situation. Ett sätt att förebygga konflikter är att ha en vuxen tillgänglig vid 

fria utrymmen, t.ex. raster. Det är viktigt att det finns vuxna som kan hjälpa till och 

reda ut konflikten.  

 

Jag tycker att det är viktigt att man lär elever hur man ska göra när en konflikt 

uppstår. De bör lära sig att hantera konflikter. Och där har man ett jätteviktigt 

jobb som lärare att lära eleverna att lösa konflikter. (Lärare 3) 

 

 

Läraren menar att större vikt borde läggas på att lära eleverna hur de ska tänka och 

agera i en konfliktsituation. Ett av sätten man kan arbeta på är att låta eleverna ha 
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rollspel i olika konfliktsituationer. Att låta eleverna gestalta olika situationer och 

uppleva situationen på egen hand. Att få uppleva olika situationer och få inblick i hur 

andra kanske känner. Vidare talar läraren om skolans värdegrund och hur viktigt det 

är att arbeta med det i klassrummet. Det är lärarens uppgift att arbeta med värdegrund 

i klassen, hur vi ska vara mot varandra och vad gör vi när det inte fungerar. Läraren 

menar att man gemensamt ska arbeta i klassrummet om hur man ska bete sig 

gentemot varandra.   

När elever inte kan läsa och skriva så lära vi dem det, och om de inte kan 

uppföra sig och har svårigheter med beteende, ja då får vi lära dem det med 

(Lärare 3) 

Det är lärarens uppgift att lära eleverna hur man ska bete sig. Om man kan lära 

eleverna att läsa, skriva, räkna, reflektera, då kan man lika gärna lära dem hur man 

ska vara mot andra. 

Lärare 1 startar varje läsår med att ha en kompis vecka där de gemensamt pratar om 

hur man är som en kompis och hur man ska göra när det uppstår konflikter. Det är 

viktigt att eleverna lär sig att lyssna på varandra för att minska risken för 

missförstånd, som oftast leder till konflikter. Lärare 2 berättar att varje vecka har 

klassen en hemlig kompis som förebyggande syfte till konflikter. I början av veckan 

skriver läraren ner alla namnen på små lappar som hon sedan lägger i en tom burk. 

När namnen har blandats får varje elev plocka upp en lapp ur burken. Namnet som 

står på lappen ska vara elevens hemliga kompis och lappen ska inte visas till någon. 

Eleverna får i uppdrag att göra goda gärningar till sin hemliga kompis som t.ex. hämta 

mjölk i matsalen eller leka med den personen ute på rasten. I slutet av veckan ska de 

komma på vem dem tror att den hemliga kompisen är.  

 
 
 
8.3.4 Analys 
 
Det finns många aspekter att ta hänsyn till inom en konfliktsituation och hur man som 

lärare bör tänka inför en konflikt mellan elever. En viktig aspekt lärarna nämner är 

att inte ska ta någons parti eller anklaga eleven förrän allas version av händelsen har 

blivit hörd. Detta ska man ha i åtanke när en konflikt uppstår mellan två eller flera 
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elever. Lärarna menar att varje elev ska få möjlighet till att förklara sig, vad som har 

hänt, hur det gick till samt hur dem upplevde situationen. Det finns alltid två sidor av 

ett mynt, med andra ord det finns alltid två versioner av en konflikt. Enligt lärare 4 

ska man inte anklaga en elev innan man har fått höra allas versioner av händelsen.  

Detta kan vi koppla till Fribergs (2015) tankar om att det är lätta att dra förhastade 

slutsatser i konfliktsituationer. Det är även lätt att anklaga elever utan att riktig känna 

till hela händelsen, något som aldrig underlättar konfliktsituationen menar författaren. 

Friberg (2015) skriver att man bör vara objektiv vid en konflikt, att ta avstånd från 

konflikten för att skapa en tydligare bild av situationen. Författaren nämner vikten av 

att undersöka konfliktsituationen, att ta reda på vilka som är inblandade och anledning 

till varför konflikten uppstod för att på så sätt få förståelse för hur konflikten bör 

hanteras.  

 

Ett resultat som framkom är att lärarna har olika metoder för att hantera och lösa 

konflikter men en likhet hos alla lärare är att samtala med de involverade eleverna. 

Som vi nämnt tidigare i studien finns det tre strategier för att hantera konflikter enligt 

Jordan (2015): behovsbaserad ansats, maktbaserad ansats och rättighetsbaserad 

ansats. Dessa tre ansatser går att koppla till lärarnas sätt att hantera konflikter. Vi 

anser att de samtliga lärarna använder sig av en behovsbaserad ansats. Denna ansats 

bygger på lösningar genom dialog mellan parters upplevelser behov, intressen och 

önskemål. Enligt Friberg (2015) finns det inte någon entydig metod för hur konflikter 

bör hanteras. Konflikter hanteras olika beroende på orsak och situation. Vilket 

framgår tydligt av respondenternas svar, då lärare 2 använder sig av seriesamtal och 

sociala berättelser medan lärare 4 tog hjälp av pratstugan under flera år. Thornberg 

(2006) nämner att kommunikation är en grundläggande aspekt inom hantering av 

konflikter. Han skriver även att lärarens uppgift att hantera konflikter mellan elever är 

mångfacetterad. Konflikthantering innebär att eleverna ska utveckla färdigheter för att 

kunna möta andra människor med respekt och medkänsla.  Lärarnas 

arbetsmetoder skiljer sig åt lite. Dock kan vi se en likhet med Vygotskijs (1993) teori, 

om den proximala utvecklingszonen, lärarna löser inte konflikterna åt eleverna utan 

vägleder de genom olika metoder som fungerar som verktyg åt eleverna så att dem 

själva ska kunna lösa konflikten.   
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9. Sammanfattning och diskussion  
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 tänker kring 

konflikthantering och hur de hanterar det. Studiens resultat och analys bygger på 

undersökningens frågeställningar och utifrån respondenternas svar har vi kunnat tolka 

och analysera deras utsagor, för att därefter kunna dra en slutsats om hur lärare 

hanterar och resonerar kring konflikter.   

Som lärare får man dagligen handskas med många konflikter, stora som små, de är en 

del av skolvardagen. De fyra informanter har liknande tankar kring konflikthantering 

och hur man bör tänka inom en konflikt. Dock skiljer sig deras arbetsmetoder en 

aning. Lärarnas tankar kring konflikthantering är att konflikter är oundvikliga och att 

de bör uppmärksammas. En konflikt bör inte sopas under mattan utan istället ska man 

ta itu med dem. Det är viktigt att konflikter hanteras av läraren. Konflikter som inte 

hanteras i form av någon lösning består, vilket i sin tur medför andra konsekvenser 

eller blir konflikter i större sträckning som kan expandera. Samtliga respondenter var 

överens om att konflikter grundar sig i missförstånd, då kommunikationen brister och 

eleverna inte vet hur de ska formulera och uttrycka sig. Ena läraren nämnde att 

ryktesspridning och falska anklagelser är en av orsakerna till att konflikter uppstår. 

Av resultatet framkom det att samtliga lärare väljer att samtala med de involverade i 

en konflikt, dock finns det andra metoder som dem även använder sig av. Lärarna på 

skola nummer två berättade om pratstugan som fanns på skolan under flera år men 

som sedan togs bort då konflikterna minskade mellan eleverna. Eleverna fick prata 

om sin konflikt med en lärare som håller i ett objektivt perspektiv för att sedan få den 

hjälp och stöd som behövs. Denna metod väckte vårt intresse och vi såg fördelarna 

med pratstugan. Vi anser att pratstugan skapar större förståelse för läraren då elever 

talar ut om vad de tycker konflikten handlar om och beror på. Det är viktigt att 

eleverna får chansen att prata ut om händelsen/händelserna som varit ledande till 

konflikten från sitt perspektiv. Dock finns det även nackdelar med pratstugan. 

Elevernas olika perspektiv innebär att det finns olika versioner av händelsen vilket i 

sin tur kan skapa svårigheter för bedömning av konfliktuppståndet.  
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Lärare nummer 2 pratade om hemlig kompis, att göra goda gärningar anonymt för en i 

klass under en veckas tid. Lärarnas intention med metoden hemlig kompis är god men 

för att metoden ska fungera krävs det att eleverna förstår syftet med metoden. För att 

förebygga konflikter genom hemlig kompis bör man förstå varför man gör det och 

syftet med den metoden. En tanke som uppstod i efterhand angående hemlig kompis 

var att vi borde ha tagit reda på om hur läraren gick till väga med metoden. Vad 

läraren ansåg att syftet med hemlig kompis var och var den enda tanken att göra goda 

gärningar? Utifrån dessa reflektioner anser vi inte att en hemlig kompis inte är en 

metod som fungerar i förebyggande syfte för konflikter. Konflikter uppstår när det 

förekommer oenigheter och missförstånd bland eleverna, när de inte kan komma 

överens om något eller rent av att en elev söker efter konflikter. Vi anser istället att 

man ska arbeta med värdegrunds arbete i förebyggande syfte.  

Vi vill även lyfta att lärare nummer 3 och 4 har varit verksamma under en längre 

period vilket kan innebär att de har en bredare erfarenhet tillskillnad från lärare 

nummer 1 och 2 som har arbetat en kortare tid. Denna spridning av erfarenheter kan 

ge en mångfacetterad bild av respondenternas tankar kring konflikthantering. Den 

slutsatsen som vi kan dra utifrån detta är att oavsett hur länge lärarna har arbetat inom 

yrket så har de liknade tankar kring konflikthantering, dock skiljer sig metoderna åt en 

aning.  

Samtliga fyra informanterna uppgav att de saknade utbildning i konflikthantering 

under sin lärar- och speciallärarutbildning. Dock hade lärare 2 enstaka lektioner inom 

ämnet, men därefter inget mer. Enligt Hakvoort och Friberg (2011) är det många 

lärare som saknar utbildning i konflikthantering. Vilket har resulterat i att lärare 

istället väljer att lösa elevernas konflikter åt dem. Författarna menar att om lärarna 

hade fått kunskap i konflikthantering hade de varit lättare för dem att hantera 

konflikter, och de hade därmed blivit bättre rustade för läraryrkets utmaningar. 

Oavsett hur länge lärarna har arbetat inom verksamheten har alla resonerat liknande 

kring begreppet konflikt: en oenighet, d.v.s. att inte vara överens om något. Hakvoort 

och Fribergs beskrivning lyfter lärare 4:as tankar kring hur viktigt det är att barnen tas 

på allvar och att konflikter är något som man bör få mer utbildning i för att kunna 

hantera dem. Utbildningsfrågan fick större uppmärksamhet än vad vi hade förväntat 

oss. Då alla fyra lärare saknade utbildning inom ämnet och ansåg att det behövs mer 
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kunskap inom området och att utbildningen inom lärarprogrammet borde erbjuda 

undervisning inom konflikthantering.  

Vi tycker att det hade varit intressant att få observera konflikter. Ett förslag till vidare 

forskning är att observera hur lärare väljer att hantera olika konfliktsituationer mellan 

elever. Dock krävs det mycket tid för observationerna då man inte kan förutspå en 

konflikt. Genom observationer kan lärarnas sätt att hantera konflikter analyseras på ett 

bättre sätt än utifrån det dem berättar.  

Slutligen vill vi säga att dessa två skolor hanterar konflikter på ett eller samma sätt 

och att lärarna hjälper eleverna vid en konflikt och inte löser konflikten åt eleverna. 

Inför vår framtida yrkesprofession håller vi med våra samtliga informanter om att vara 

en neutral pedagog när en konflikt inträffar. Att man inte tar någons parti eller 

anklagar elever vid en konflikt situation. Det är också viktigt att alla elever kommer 

till tals och får berätta sin egen version av händelseförloppet. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till lärare 
 
 
 
Berätta kort vem du är samt hur länge du har arbetat som lärare. 
 

• Har du haft någon utbildning om konflikthantering inom 

lärarutbildningen? 

• Vad innebär en konflikt för dig? 

• Hur uppstår konflikter mellan elever? Och vilka är de vanligaste  

orsakerna? 

• När uppstår konflikter som vanligast? 

• Hur bör man som lärare tänka inför konflikter? 

• Hur löser ni de konflikter som uppstår? 

• Hur förebygger du som lärare konflikter?  
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Bilaga 2: Informationsbrev till medverkande  
 
 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Uppsala universitet, vi är inne på vår sjätte termin på 

grundlärarprogrammet Fk-3. Vi ska skriva självständigt arbete 1 och har valt att 

forska om konflikthantering i skolan.  

Syftet med studien är att vi ska jämföra hur fyra lärare i två skolor resonerar kring 

konflikter samt hur de hanteras. Under våra tre år på lärarprogrammet har vi inte haft 

så mycket undervisning i konflikthantering. Där av har vi valt att forska kring detta 

ämne för att se hur lärare hanterar olika konflikter mellan elever. För att vi ska kunna 

undersöka denna studie hoppas vi att ni är villiga att ställa upp på intervju. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter. Informanternas personuppgifter samt 

andra uppgifter som möjliggör identifiering kommer att anonymiseras i studien. Alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt, detta i enighet 

med de etniska principerna och personuppgiftslagen (1998:204).  

Har ni frågor kring studien och intervjuerna så hjälper vi er gärna att svara på frågor. 

Hör av er snarast för att boka in en tid för intervju. Vi vill bara påpeka att intervjuerna 

är frivilliga och att medverkarna får avbryta intervjun om de känner för det.  

Ni kan nå oss på XXX-XXX-XX-XX eller XXX-XXX-XX-XX samt mailadress: 

XXXX@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar Iris Erdogdu och Karolina Milutinovic  

 
 
 

 40 


