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ABSTRAKT 
 
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever tänker kring konfliktsituationer som 

uppkommer i klassrummet och hur de vill att läraren ska hantera dem. Studien bygger på två 

utformade scenarion som sexton stycken gymnasieelever i södra Halland diskuterat vid tre 

olika fokusgruppintervjuer. Scenarierna behandlar två olika situationer dels en fysisk konflikt 

mellan två elever och dels en verbal konflikt mellan lärare och elev. Resultatet visar att det 

råder delade meningar kring hur eleverna önskar att lärare ska hantera de två givna 

konfliktsituationerna, exempelvis gällande när vi ska ingripa samt vilka strategier som kan 

användas. Vidare visar resultatet att eleverna föredrar att lärare är tydligare med vad som är 

acceptabelt respektive oacceptabelt beteende i klassrummet. De ansåg dessutom att lärare vid 

konflikter bär olika ansvar beroende på om den är skolrelaterad eller om konflikten grundar 

sig i elevernas privatliv. Oavsett vad det är för konflikt ska vi som lärare ta reda på dess 

egentliga orsak för att på så sätt kunna gå vidare med att försöka lösa konflikten.  

 

Nyckelord: konflikt, konflikthantering, konfliktlösning, ledarskap, lärare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING...................................................................................5 

1.1SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ..................................................................................................................... 6 

2. TEORI .............................................................................................7 

2.1 SOCIALPSYKOLOGI ...................................................................................................................................... 7 
2.2 KONFLIKTERS UPPKOMST OCH ORSAKER................................................................................................... 7 

2.2.1. Normer................................................................................................................................................ 8 
2.3 DESTRUKTIVA OCH KONSTRUKTIVA KONFLIKTER ..................................................................................... 9 
2.4 KONFLIKTHANTERING................................................................................................................................. 9 
2.5 KONFLIKTLÖSNING.................................................................................................................................... 11 

2.5.1. Medling............................................................................................................................................. 12 
2.6 LEDARSKAP................................................................................................................................................ 12 

3. TIDIGARE FORSKNING...........................................................14 

4. METOD.........................................................................................17 

4.1 FOKUSGRUPPSINTERVJUER ....................................................................................................................... 17 
4.2 URVAL ........................................................................................................................................................ 18 
4.3 GENOMFÖRANDE ....................................................................................................................................... 18 
4.4 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET........................................................................... 19 
4.5BEARBETNING AV EMPIRISKT MATERIAL .................................................................................................. 20 

5. RESULTATREDOVISNING......................................................21 

5.1 FYSISK KONFLIKT MELLAN TVÅ ELEVER .................................................................................................. 21 
5.1.1. Konfliktens uppkomst och orsaker ................................................................................................ 21 
5.1.2. Hantering och lösning av konflikten .............................................................................................. 21 
5.1.3. Ledarskap vid konflikten................................................................................................................ 23 

5.2 VERBAL KONFLIKT MELLAN LÄRARE OCH ELEV ...................................................................................... 23 
5.2.1. Konfliktens uppkomst och orsaker ................................................................................................ 23 
5.2.2. Normer och regler ........................................................................................................................... 24 
5.2.3. Hantering och lösning av konflikten .............................................................................................. 25 
5.2.4. Ledarskap vid konflikten................................................................................................................ 27 

6. ANALYS........................................................................................28 



 
 

4

6.1 FYSISK KONFLIKT MELLAN TVÅ ELEVER .................................................................................................. 28 
6.2 VERBAL KONFLIKT MELLAN LÄRARE OCH ELEV ...................................................................................... 30 

7. DISKUSSION ...............................................................................32 

8. REFERENSLISTA.......................................................................35 

Bilaga 1 Scenario ett och två 

Bilaga 2 Intervjuguide 



 
 

5

1. INLEDNING 
 

Konflikter mellan människor har alltid funnits och är ett fenomen som aldrig kommer att 

försvinna (Carlander, 1990), de har blivit en del av vårt vardagliga liv. Det finns en 

undersökning som gjorts på uppdrag av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (2005) som 

baseras på svar från 1291 lärare verksamma i grundskolan och gymnasieskolan. Resultatet 

visar att konflikter under lektionstid förekommer på mer än var tredje skola i Sverige. Lärarna 

måste ständigt hantera och lösa svåra akuta konflikter och allt för många lärare känner en 

osäkerhet kring hur de ska förhålla sig i olika konfliktsituationer. Den främsta osäkerheten 

som lärarna känner i konfliktsituationer rör deras befogenheter, de vet inte vad som är tillåtet 

respektive otillåtet. Undersökningen visar dessutom att fler än 50 procent av de tillfrågade 

lärarna saknar utbildning i konflikthantering. Det framkom även att 16 procent hade fått 

utbildning i konflikthantering under sin lärarutbildning. I stort sett alla lärare i 

undersökningen ansåg att konflikthantering borde ingå som en obligatorisk del i 

lärarutbildningen (Preisz & Fjelkner, 2005). 

 
Inom loppet av ett par generationer har vi i Norden gått från en auktoritär skola till 

en mer demokratisk skola. Idag är det förbjudet för läraren att slå barnen. Vår tids 

skola bygger mer på förhandlingar mellan lärare och elever, mellan lärare sins 

emellan, mellan lärare och föräldrar, och mellan skolans anställda och politikerna. 

Övergången från en auktoritär skola till en mer demokratisk skola i Norden har 

förmodligen skapat fler öppna konflikter. Konflikterna blir mer synliga när många 

parter ska förhandla (Hareide 2006:121).  

 

Problemen i skolans värld beskrivs ofta i media och vi anser att en bild av en allt mer 

konfliktfylld vardag skildras för såväl skolpersonal som elever. I januari 2007 kunde vi läsa 

om en skola i Landskrona som tvingades stänga till följd av att konflikter eskalerat och 

situationen blivit ohållbar (Dencker & Brandt, 2007). Hur kan det komma sig att situationen 

kunde gå så här långt? Kanske beror det på att många lärare i dagens skolor saknar utbildning 

i konflikthantering och försöker själva finna lösningar på hur de ska hantera och lösa dessa 

vanligt förekommande fenomen. I läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 står det att 

verksamma i skolans värld skall arbeta med att utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens, genom det bidra till elevernas solidaritet och ansvar för andra inom och utanför 

den närmaste gruppen. Lärare skall därmed belysa skolans normer och vilken grund de har för 
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arbetet samt inkludera eleverna vid utformade av regler som skall gälla för exempelvis 

gruppens samvaro. Vidare skall lärare:  

  
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandlig och 

• visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt 

förhållningssätt (Lärarförbundet, 2001:46).  

 

Lärare har idag en hel del uppdrag som formuleras i bland annat läroplanen som vi kan se går 

hand i hand med arbetet kring konflikter, därför är det ytterst relevant att verksamma inom 

skolan får utbildning kring detta fenomen, för som vi ser det, kunna uppfylla sitt uppdrag.   

 

Ser vi till vår egen studietid på lärarutbildningen anser vi att det har förekommit särdeles lite 

utbildning i konflikthantering. Vi har inte tagit del av en specifik kurs som enbart behandlar 

konflikter i skolan, utan det har varit integrerat i ett fåtal kurser inom allmänt 

utbildningsområde. Eftersom konflikter kommer vara en stor del i vår framtida yrkesroll hade 

vi önskat att vi fått mer kunskaper i olika hanteringsstrategier. Vi är medvetna om att 

konflikter i skolan kan förekomma i olika former, exempelvis mellan ledning, lärare, föräldrar 

och elever. Vi har dock valt att lägga vår fokus på konflikter som berör elever. För att öka 

våra kunskaper kring konflikter och konflikthantering har vi genom den här studien tagit del 

av gymnasieelevers tankar och önskemål kring konflikthantering. Vi hoppas att denna studie 

kan bidra till ökad kunskap samt tänkbara verktyg för att hantera och eventuellt lösa 

konflikter i skolan.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever tänker kring konfliktsituationer som 

uppkommer i klassrummet och hur de vill att läraren ska hantera dem. Studien baseras på 

frågeställningen: Hur vill elever att vi som lärare ska hantera och lösa konflikter i angivna 

situationer?  
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2. TEORI 
 

2.1 Socialpsykologi  
Studien baseras på ett socialpsykologiskt perspektiv, vilket innebär att vi genom studien 

försöker förklara och förstå människors handlingar (Nilsson, 2006). I vårt fall blir det att 

studera lärares handlingar vid konflikter utifrån elevernas perspektiv. En människas handling 

studeras i relation till hennes omgivning, med utgångspunkt i samspelet med andra människor 

och grupper. Vid samspel mellan människor kan sociala problem uppstå och då blir 

socialpsykologin användbar i det avseende att hantera och lösa problemen (Nilsson, 2006). 

Vidare handlar socialpsykologin om relationen mellan individ och samhälle. Samhället utgörs 

av olika institutioner, i vårt fall skolan.  Socialpsykologi influeras av både sociologin som 

studerar samhället och psykologin som studerar individen (Angelöw & Jonsson, 1990).  

 

2.2 Konflikters uppkomst och orsaker 
Klassrumskonflikter kan uttryckas i osämja och avund elever emellan samt genom olika 

maktkamper. Konflikter kan synliggöras på två olika sätt, dels genom att eleven blir fysisk 

(knuffas, kastar föremål, gör gester och miner) och dels genom att eleven blir verbal (hotar, 

vägrar och nedvärderar) (Stensmo, 1997). En konflikts uppkomst kan variera beroende på i 

vilken kontext den uppkommer i och på vilken nivå, om det är på en individ- eller en 

gruppnivå (Maltén, 1998).  

 

Konflikter mellan elever uppkommer vanligen vid situationer när det är rörelse i klassrummet 

och elever springer in och ut ur rummet. De kan även uppkomma när eleverna är oeniga om 

hur exempelvis ett arbete ska läggas upp eller när oengagerade elever stör de elever som vill 

arbeta under lektionstid. Problemsituationer mellan elever i klassrummet kan uppstå när 

elever känner sig pressade och stressade samt har svårt för att utföra en uppgift. I vissa fall 

ligger orsaken till problemen utanför klassrummet men den utbryter likväl där. Konflikter 

mellan lärare och elever uppstår för det mesta när lärare upplever att elever beter sig 

oförskämt. Vidare kan konflikter förekomma när elever känner att läraren är orättvis eller 

otrevlig. Andra situationer där problem kan förekomma är när elever kommer sent till 

lektioner, när de inte lämnar in uppgifter i tid eller när läraren ber eleven att sluta med ett 

störande beteende. Problem mellan lärare och elev kan ha sitt ursprung i en tidigare konflikt 

mellan dem samt när läraren försöker lösa incidenter elever emellan (MacGrath, 1998).   
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Vid konflikters uppkomst är det viktigt att göra en åtskillnad på om grunden till problemen 

ligger inom eller utanför gruppen för att förstå hur de inblandade upplever situationen 

(Nilsson, 2005). Mellanmänskliga konflikter kan synliggöras på fem olika sätt: 

kommunikationskonflikt kan uppkomma vid missförstånd vid verbal eller ickeverbal 

kommunikation. Sakkonflikter uppstår när människor är oeniga i frågor gällande exempelvis 

arbetsformer samt regler och normer. En annan form av mellanmänsklig konflikt är 

rollkonflikt som i klassrumssammanhang kan synliggöras genom gruppens sammansättning, 

där varje elev försöker finna sin plats. Den kan dessutom tas sig i uttryck i situationer när 

elever försöker ta anspråk på lärarens ledarroll. Vidare förekommer även intressekonflikter 

som kan inträffa när människor inte delar samma intressen där var och en ser till sina egna 

behov. Värde – och värderingskonflikter grundar sig bland annat i motsättningar som rör 

frågor gällande etik och moral (Maltén, 1998). 

 
2.2.1. Normer 

I skolans värld förekommer olika normer, det vill säga oskrivna regler för vad som är tillåtet 

respektive otillåtet inom en grupp. Skillnaden mellan normer och regler ligger i att regler är 

nedskrivna och uttalade, vilket bidrar till att det finns en medvetenhet om vad som gäller. Det 

kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan regler respektive normer eftersom det inte 

finns en given gräns som skiljer dem åt. Om en individ bryter mot en norm möts det av en 

kraftigare reaktion från andra än om det är en regel som bryts då normerna anses vara mer 

känsloladdade.  

 

Normer är grunden till det som anses vara normalt samt det som förväntas av en individ, 

exempelvis att komma i tid. I en grupp blir normerna snabbt naturliga och det medför att 

individer inte ens reflekterar över att normerna finns (Nilsson, 2005). En individ följer olika 

normer i förhållande till vilken kontext han/hon befinner sig i, särskilda normer gäller i 

familjen kontra dem som råder i skolan och kompiskretsen. I skolan existerar olika normer då 

varje lärare har olika föreställningar om vad som är tillåtet respektive otillåtet beteende i 

klassrummet. Det kan leda till normförvirring hos eleverna där de inte riktigt vet hur de ska 

agera i klassrummet. I situationer där läraren inte är tillräcklig tydlig med gränserna tar 

eleverna chansen att sabotera lektionerna genom att exempelvis provocera läraren (Binbach, 

2006). Att ha olika föreställningar om vilka normer som gäller är vanligt förekommande i en 
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grupp, trots detta tror deltagarna i gruppen att alla följer samma normer. När gruppdeltagarna 

uppmärksammar att olika normer följs uppstår ofta någon form av konflikt i gruppen 

(Nilsson, 2005). 

 

2.3 Destruktiva och konstruktiva konflikter 
Det förekommer två olika former av konflikter, destruktiva samt konstruktiva. Den 

destruktiva konflikten innebär att en konflikt råder i klassrummet, där de inblandade på ett 

eller annat sätt förnekar och blundar för konflikten. I den konstruktiva konflikten råder det en 

medvetenhet om att det finns en konflikt där de inblandade tillsammans försöker nå en 

lösning som tillgodoser allas behov (Stensmo, 1997). Den destruktiva konflikten medför att 

samarbete inom gruppen försvagas, där intriger blir vanligt förekommande (Nilsson, 2005). 

Vidare bidrar denna form av konflikt till att de inblandade känner stress och ett minskat 

självförtroende där en förändrad attityd uppstår i gruppen. Konflikten tar upp tid från 

viktigare aktiviteter exempelvis undervisning. Den konstruktiva konflikten medför istället att 

konflikter inom gruppen synliggörs, vilket bidrar till att konfliktens källa nås. En ökad och 

mer öppen kommunikation förekommer hos deltagarna vilket leder till större sammanhållning 

(Wahlström, 2005).     

 

2.4 Konflikthantering 
När en konflikt utspelar sig finns det inga givna medel för vad som är rätt respektive fel 

handlingsmodell, lämpligast är det att försöka finna den modell som passar 

gruppmedlemmarnas behov för att nå en eventuell lösning. Det viktiga är inte alltid att lösa 

själva konflikten utan det handlar mer om att lära sig hantera den. Ansvaret för 

konflikthantering i en grupp läggs ofta hos den formella ledaren, med andra ord läraren. Det 

finns en rad olika modeller och hanteringsstilar som ledaren kan använda sig utav (Nilsson, 

2005). Hanteringsstilen vid konflikter behöver vara situationsanpassade och därmed krävs det 

av läraren att han/hon besitter kunskap om olika möjligheter för konflikthantering för att 

uppnå optimal lösning av konflikten. Kontinuerlig användning av enbart en stil kan bidra till 

ineffektiva hanteringar vid konflikter (Brewer Robbins & Booker, 2000; Ekstam, 2000).  

 

Det finns fem grundläggande hanteringsstilar som kan användas när en individ råkar ut för en 

konflikt. Den första hanteringsstilen är kämpa, här handlar det om att vinna eller förlora 

konflikten. Det är en strid om makt där en individ vinner på någon annans bekostnad. Verktyg 
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som används för att hantera konflikten blir utnyttjandet av den egna maktpositionen. Kamp 

bidrar inte till någon fredlig lösning av problemet utan förstärker istället motsättningen och 

viljan att ge igen (Ekstam, 2000; Nilsson, 2005; Thomas & Kilmann, 1997). Det är en effektiv 

metod om en snabb lösning eftersträvas, den ska dock användas sparsamt. Den som använder 

denna hanteringsstil ses i många fall som översittare (Pickering, 2002).  

 

Den andra hanteringsstilen är samverka, den innebär att de inblandade har ett ömsesidigt 

problem som båda vill lösa. Det viktiga är att parterna känner sig som vinnare när konflikten 

är över. Denna hanteringsstil är tidskrävande då de delaktiga vill finna en lösning som 

tillfredställer alla (Ekstam, 2000; Thomas & Kilmann, 1997). En förutsättning för en effektiv 

lösning är att deltagarna är engagerade i processen och de uppmanas till kreativt tänkande 

(Pickering, 2002).  

 

Det tredje hanteringssättet är kompromissa, här handlar det om att finna en lösning genom 

förhandling, där parterna i konflikten får mötas på mitten. Varje part får kompromissa genom 

att de ger upp någonting samtidigt som de vinner något. Det innebär att ingen av dem blir helt 

och hållet vinnare (Ekstam, 2000; Thomas & Kilmann, 1997). Vid en konflikt är det svårt för 

ledaren att vara opartisk och det finns risk att bli anklagad för att stödja den ena parten mer än 

den andra (Pickering, 2002).  

 

Fjärde hanteringsstilen är den som kallas för undvika, vilket innebär att en individ undviker 

och ignorerar konflikten genom att hålla tillbaka sina känslor med förhoppningen att 

konflikten ska försvinna av sig själv (Ekstam, 2000; Thomas & Kilmann, 1997). Anses 

konflikten vara av mindre karaktär kan undvikande leda till att de delaktigas känslor svalnar 

och konflikten rinner ut i sanden. Samtidigt kan denna metod bidra till frustation då det finns 

konflikter som behöver en hjälpande hand (Pickering 2002).  Den som använder undvikande 

som hanteringsstil kan uppfattas av andra som osamarbetsvillig (Brewer Robbins & Booker, 

2000).  

 

Den femte och sista hanteringsstilen är mildra, vilken handlar om att en individ rättar sig efter 

den andras åsikt och går med på hans/hennes önskemål. Den som använder mildra som 

hanteringsstil i en konflikt blir automatisk förlorare där de egna åsikterna åsidosätts. Därmed 

blir den andra parten vinnare (Ekstam, 2000; Thomas & Kilmann, 1997). Det kan vara ett 
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tecken på dåligt självförtroende när individen låter andra bestämma över situationen 

(Pickering, 2002). 

 

2.5 Konfliktlösning 
Sättet att hantera och lösa konflikter i klassrummet påverkar relationerna i gruppen såväl 

elever emellan som mellan lärare och elever. Det bidrar dessutom till en förändrad arbetsmiljö 

i både positiv och negativ bemärkelse. Vid en konflikt måste problemet först och främst 

identifieras, vad är själva problemet och vem är upphov till det. Det är viktigt att kartlägga 

innan en lösning kan nås.  

 

Läraren avgör oftast vilket beteende som är oacceptabelt och som vållar problem i 

klassrummet. Vid en sådan situation är det lärarens uppgift att förklara för eleven varför 

beteendet är oacceptabelt för att sedan övergå till att föra en allmän diskussion i klassen om 

problemet. Under diskussionen kan eleverna uttrycka känslor genom att exempelvis lägga 

skuld på andra, därmed avsäga sig ansvaret samt ifrågasätta de regler som finns i 

klassrummet. För att kunna gå vidare med problemet och nå en eventuell lösning krävs det att 

alla inblandade erkänner att det råder ett problem (Stensmo, 1997). 

 

När alla parter har insett att det råder ett problem ska en lämpig lösning fastslås. Lärarens 

uppgift blir att uppmuntra eleverna till att själva komma fram till en lösning om det inte är 

möjligt ska han/hon ge lämpliga förslag. Lärarens roll blir att skapa medvetenhet hos eleverna 

där alla blir delaktiga i förändringsprocessen och det blir upp till varje enskild elev att tänka 

igenom vad han/hon kan bidra med för att en förändring ska kunna uppnås. I många fall bör 

en förändringsplan utformas där såväl elever som lärare har ett ansvar att planen följs. Vid 

förändring av oönskat beteende kan läraren i första hand försöka öka samarbetet i klassen. Går 

inte problemen att lösa inom klassen måste läraren använda sin auktoritet för att påvisa 

allvaret med konflikten. Läraren kan i detta fall ta hjälp av andra för att nå en lösning. Det är 

viktigt att läraren reflekterar över sin egen insats i förändringsprocessen för att se om hon/han 

har bidragit till att problemet är olöst. Varje förändringsplan kräver en uppföljning för att 

utvärdera om en förändring har skett. De inblandade behöver ha tålamod eftersom förändring 

i beteende är en process som tar tid (Stensmo, 1997). 
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2.5.1. Medling 

Medling är en vanligt förekommande metod när det kommer till att lösa konflikter. Medlarens 

uppgift är inte att komma med den direkta lösningen på problemet snarare vara en hjälpande 

hand där de inblandade själva löser konflikten som uppkommit dem emellan (Ekstam, 2000). 

Om medlaren tar rollen som konfliktlösaren kommer de inblandade med stor sannolikhet att 

hamna i en liknande situation då de själva inte lärt sig lösa problemet (Brodal & Nilsson, 

1992).  

 

Den som innehar rollen som medlare ska försöka uppmuntra parterna till att vilja lösa 

konflikten samt tillhandahålla metoder som gör det möjligt för en eventuell lösning. 

Medlarens uppdrag är inte att avgöra vem som har rätt respektive fel utan förhålla sig neutralt 

till konflikten samtidigt som hon/han blir länken till samarbetet mellan de inblandade. Det är 

av stor vikt att medlaren håller sina åsikter åt sidan och försöker få en fungerande 

kommunikation där båda parter kan få sina röster hörda. Finns det ingen kommunikation är 

konflikten svår att lösa på ett konstruktivt sätt (Ekstam, 2000). 

 

2.6 Ledarskap 
Ledarskap visar på vilket sätt en individ använder sitt inflytande i en grupp. Läraren utövar en 

form av ledarskap när det kommer till att få gruppen att sträva mot ett gemensamt mål. 

Ansvaret ligger hos läraren och övrig personal på skolan att främja en god arbetsmiljö som 

bidrar till lärande. I många fall innebär det att läraren måste inta en roll som ordningsman 

genom att visa eleverna hur de ska bete sig gentemot varandra för att skapa en god miljö i 

klassrummet (Wennberg & Norberg, 2004).  

 

Ledarskap kännetecknas av ledarens beteende och handlingsmönster och kan sättas in i tre 

olika ledarstilar, auktoritär, demokratisk eller låt – gå ledare. En auktoritär ledare styr 

gruppen enväldigt och använder sin makt för att uppnå kontroll och lydnad. Ledarskapet 

uppfattas oftast som negativt men kan samtidigt vara något positivt exempelvis när snabba 

beslut behöver tas. En demokratisk ledare försöker skapa ett bra arbetsklimat inom gruppen 

där alla är delaktiga i beslutsfattandet. Det kan vara problematiskt när gruppen ska enas om ett 

beslut vilket kan medföra att ledaren ses som svag i andras ögon när han/hon låter andra vara 

delaktiga i beslutsprocessen. Låt- gå ledaren är inte tydlig, håller ingen struktur och tar inte 

tag i negativa beteenden. Följden av ledarskapet blir att gruppen reagerar aggressivt, det råder 
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dålig sammanhållning och konflikter uppstår lätt. Konflikterna förblir olösta eftersom att det 

inte finns någon ledare som tar tag i dem (Nilsson, 2005).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Det finns en mängd förekommande studier kring konflikt och konflikthantering i skolans 

värld med fokus på såväl lärar- som elevperspektiv. Ämnena har studerats av ett flertal 

studenter inom lärarutbildningen runt om i Sverige. Vi kommer här att presentera ett urval av 

de studier som vi har tagit del av. Tyngdpunkten har främst legat på att studera olika strategier 

för hur lärare hanterar konflikter ute på skolorna.  

 

Martin Karlsson (2005) har i studien Konflikter i skolan - fem lärares upplevelser av 

konflikter i skolan intervjuat lärare på mellanstadiet. Syftet med studien var att undersöka 

vilka metoder dessa lärare använder för att hantera konflikter. Resultatet visade att en 

förekommande metod som lärarna använde sig av var medling där eleverna var del av 

konfliktlösningsprocessen. Vidare arbetade lärarna med att förebygga konflikter för att skapa 

ett bra klassrumsklimat genom att använda sig av olika värderingsövningar. Trots att det är 

viktigt att arbeta med konflikter ansåg lärarna att det fanns problematik kring både tid och 

resurser då det finns så mycket annat som ska hinnas med i enlighet med läroplan och 

styrdokument (Karlsson, 2005).  

 

Madeleine Yngvesson Bergkvist (2002) har i studien Konflikthantering mellan lärare och 

elever i klassrummet utgått från ett såväl lärar- som elevperspektiv när hon undersökt 

konflikter i klassrummet. Syftet med studien var att ta reda på hur hon som lärare kan 

förebygga och hantera konflikter som kan uppstå mellan henne och elever i hennes framtida 

yrkesroll. Bergkvist empiriska material bygger på elevberättelser där eleverna fått beskriva 

konfliktsituationer med lärare utifrån sina egna erfarenheter med avseendet att se vad 

högstadielever anser är konflikt. I resultatet har Bergkvist kategoriserat elevernas berättelse i 

fyra grupper, respektlöshet, tillsägelser, felriktade tillsägelser samt undvikande av konflikt för 

att kartlägga elevernas uppfattning kring orsaker till uppkomsten av konflikter. Vidare har 

Bergkvist intervjuat två lärare för att ta del av deras syn på konflikter, dess uppkomst och 

hantering (Bergkvist, 2002).  

 

Andrzej Szklarski Fil.dr i beteendevetenskap vid Linköpings universitet har i sin avhandling 

”Barn och konflikter – en studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns 

medvetande” (1996) studerat hur barn i årskurs 6 upplever och erfar konflikter ur ett 



 
 

15

fenomenologiskt perspektiv, vilket avser att studera hur individen upplever verkligheten. 

Avhandlingen syftar till att utifrån en kulturell kontext jämföra svenska och polska barns 

erfarenheter och upplevelser av konflikter. Avhandlingens resultatredovisning sammanfattas i 

tre delar, 1) Varför uppstår konflikter?, 2) Konflikthantering samt 3) Barns känslor i samband 

med konflikter. I varje resultatdel kategoriserar Szklarski även barnens svar i olika teman. Vid 

uppkomst av konflikter framkom fyra huvudkategoriseringar: objektrelaterade orsaker som 

handlar om osämja kring olika föremål eller konkurrens om samma person. Principrelaterade 

orsaker som tas i uttryck när barnen upplever att någon har gjort fel i förhållande till de 

gällande normerna exempelvis genom att någon har ljugit eller fuskat. Individrelaterade 

orsaker som uppkommer när det finns olikheter hos eleverna i form av värderingar, 

personlighet och tankesätt. Situationsrelaterade orsaker grundar sig i när konflikter uppstår 

vid missförstånd mellan individer.  

 

När det kom till konflikthantering delar forskaren in barnens svar i: Offensiv, defensiv och 

enande konflikthantering. Detta visar på barnens olika sätt att hantera konflikter. Teman som 

framkom gällande barns känslor i samband med konflikter var negativa, positiva och neutrala 

känslor. Känsloyttringarna omfattades exempelvis av att barnen kände frustation, ilska, 

besvikelse, sorgsenhet och solidaritet. Szklarskis forskning gällande att jämföra polska och 

svenska barns erfarenheter och upplevelser vid konflikter visade att det fanns få skillnader 

mellan dem. En skillnad som redogörs är att svenska barn hade en mer nonchalant attityd till 

andras problem medan de polska barnen gärna ville ta rollen som medlare för att hjälpa till att 

lösa konflikten (Szklarski, 1996).  

 

Garpelin, Lindblad & Sahlström har i ett forskningsprojekt gjort klassrumsobservationer på 

högstadiet vilket resulterade i rapporten ”Cultural Conflicts and Schooling: A Case Study” 

(1995). Syftet med rapporten är att synliggöra för konflikter mellan olika grupper i 

klassrumssituationer och varför de tenderar att uppstå. Resultatet visar på olika faktorer som 

ligger till grund för konflikternas uppkomst, det kan bland annat handla om delad uppfattning 

om musik, kläder eller annat som symboliserar elevens identitet. Även om det inte är 

undervisningsrelaterade konflikter anser författarna att skolan bär ett ansvar att hantera 

konflikter av detta slag samt ge ungdomarna verktyg för att själva kunna hantera dem 

(Jonsson (ed.), 1995) 
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Karin Utas Carlsson (1999) barnläkare och fil.dr i pedagogik har skrivit avhandlingen 

Violence prevention and conflict resolution – a study of peace education in grades 4-6. Syftet 

med avhandlingen var: att bidra till utveckling av undervisningsmetoder i konfliktlösning där 

mikro- och makronivån kopplas samman (Utas Carlsson, 2001:312). Makronivån omfattar 

världen i stort medan mikronivån utgör individens direkta omgivning. Avhandlingen är 

uppdelad i två delar, där den första delen utgörs av en teoretisk referensram kring teorier som 

rör konflikthantering, människors grundläggande behov och aggression hos människan. I 

avhandlingens andra del har hon utformat ett undervisningsprogram för skolan med syfte att 

förebygga våld samt lösa konflikter. Undervisningsprogrammet bygger på redan använda 

metoder utvecklade i USA, Resolving Conflict Creatively Program (RCCP). Syftet med 

programmet var att öka barns medvetenhet kring vilka valmöjligheter de har när de stöter på 

en konflikt och på så sätt förbereda dem inför konflikthantering. En annan metod som använts 

i USA är Illinois Institute for Dispute Resolution (IIDR) vars syfte var att skapa acceptans för 

andra människor samt konfliktlösning på fredlig basis.  

 

Undervisningsprogrammet testades i Sverige under en treårsperiod i sju olika klasser på fyra 

olika skolor med målsättningen att utveckla olika strategier för barn att hantera och lösa 

konflikter. Utas Carlssons gedigna empiriska material utgörs av hennes egna 

dagboksanteckningar kring undervisningsprogrammet, elevernas tankeböcker, dokumentation 

av klassrumsarbete, intervjuer med elever och lärare samt enkätundersökning besvarad av 

föräldrarna. Resultatet utgörs av utvärderingar av undervisningsprogrammet som använts på 

skolorna. Forskaren har kommit fram till att lärare ska föregå med gott exempel vid hantering 

av konflikter och bör aktivt undervisa och träna eleverna i konflikthantering. Genom att 

använda undervisningsprogrammet i skolan får barn kunskap och förmågan att hantera 

konflikter, vilket de har nytta av i resten av deras liv (Utas Carlsson, 1999: Utas Carlsson, 

2001).  
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4. METOD 

 
4.1 Fokusgruppsintervjuer 
Studiens empiriska del utgörs av en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsintervjuer som 

används vid studier av bland annat människors uppfattning, tankar och värderingar (Hylander, 

1998). Vid fokusgruppsintervjuer genomförs samtal kring redan förutbestämda ämnen valda 

av intervjuaren (Wibeck, 2000). Karakteristiskt för denna form av intervju är att deltagarna 

samtalar kring en gemensam upplevelse, exempelvis efter att ha sett på samma film eller 

lyssnat på samma program (Hylander, 1998). I vår studie blir den gemensamma upplevelsen 

att eleverna samtalar kring de scenarion om konflikter (se bilaga 1), som vi läser upp för dem. 

Scenariona blir så kallade stimulusmaterial, förberett material vars syfte är att ligga till grund 

för ett givande samtal eleverna emellan (Wibeck, 2000).   

 

Vår studie bygger på samtal utifrån stimulusmaterialet. Scenariona har vi utformat med 

avseende att ta del av elevernas tankar kring givna konfliktsituationer och hur de vill att lärare 

ska agera för att lösa dem. Vi har valt att utforma två olika konfliktsituationer som kan uppstå 

i klassrummet. Den ena berör en verbal konflikt mellan lärare och elev och den andra 

beskriver en händelse mellan två elever som resulterar i en fysisk konflikt. Som uppföljning 

till scenariona har vi konstruerat en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som har relevans 

för studien med avsikt att användas för att uppfylla vårt syfte, så att deltagarna inte svävar ut 

allt för mycket från det tänkta temat (Kvale, 1997).  

 

Fördelar med fokusgruppsintervju som metod är att den som studerar ett fenomen får ta del av 

deltagarnas tankar och erfarenheter, som ger upphov till en fördjupad förståelse om det som 

studeras. De som medverkar i samtalet inspireras av varandra att tala öppet om sina tankar 

och erfarenheter och det ger möjlighet för deltagarna att spinna vidare på varandras åsikter 

(Trost, 2005; Wibeck, 2000). Vid formandet av egna åsikter och värderingar behöver 

människor lyssna till andras tankar och genom fokusgruppsintervjuer blir detta möjligt.  För 

vissa människor blir det lättare att uttrycka sig i grupp än vid enskilda samtal med 

intervjuaren (Hylander, 1998). Nackdelar med metoden kan vara att en eller några deltagare 

dominerar samtalet på de andras bekostnad och inga andra röster blir hörda. Det ligger på 

intervjuarens ansvar att alla i gruppen får komma till tals. Ett annat förekommande problem är 

att deltagarna känner sig pressade att dela samma uttalande och framföra information som de 
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tror att intervjuaren vill höra, vilket kan medföra till en falsk bild av det studerade temat 

framkommer (Trost, 2005).    

 

4.2 Urval 
Fokusgrupperna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, det vill säga att vi i studien använde 

gruppdeltagare som för oss var lätta att komma i kontakt med (Esaiasson mfl, 2003). 

Dessutom bygger inte studien på att belysa en allmän slutsats och därför är inte ett 

slumpmässigt urval att föredra. Vid fokusgruppsintervjuer är det fördelaktigt med homogena 

grupper det vill säga att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt delar vissa gemensamma 

nämnare som är betydande för studien. Dessa gemensamma nämnare kan utgöras av 

deltagarnas ålder, kön, utbildning/yrke samt någon ömsesidig upplevelse. Det kan innebära att 

deltagarna känner sig bekväma att föra fram sina tankar och åsikter. I vår studie var varje 

grupp homogen i det avseendet att deltagarna var i samma åldersgrupp samt att de studerade 

på samma gymnasiala utbildning. Grupperna bestod dessutom av både unga män och unga 

kvinnor. Varje fokusgrupp utgjordes av fem till sex deltagare för att ge alla möjlighet att 

komma till tals och dela med sig av sina upplevelser och tankar. För oss innebar mindre 

grupper en större möjlighet att få ta del av elevernas upplevelser gällande lärares förmåga att 

hantera konflikter. Skulle gruppen varit större kan det leda till att deltagare hamnar i 

skymundan (Hylander, 1998; Krueger & Casey, 2000). Tre fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med totalt sexton stycken deltagare på två gymnasieskolor i södra Halland. En 

fokusgrupp bestod av elever som gick första året på gymnasiet och de två resterande 

grupperna med elever som gick tredje året. Målet vid studiens början var dock att hålla minst 

fyra gruppintervjuer men det gick inte att genomföra på grund av tidsbrist och pressat schema 

för eleverna ute på skolorna. 

 

4.3 Genomförande 
Vi valde att båda delta vid alla tre tillfällen för att på så sätt gemensamt kunna ta del av 

deltagarnas upplevelser och tankar. Varje gruppintervju spelades in på kassettband. Vid 

intervjuerna hade vi olika roller, den ena läste upp scenariona för deltagarna och den andre 

agerade som huvudsaklig samtalsledare med stöd från den andre intervjuaren samt den 

utformade intervjuguiden. Anledning till att vi läste upp scenariona för intervjudeltagarna var 

för att försäkra oss om att alla förstod texten eftersom det kunde finnas elever med läs- och 
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skrivsvårigheter i fokusgrupperna. Varje deltagare fick dessutom scenariona på papper 

framför sig för att kunna gå tillbaka i texten om det behövdes.  

 

Första gruppintervjun hölls med sex stycken deltagare där alla var unga kvinnor eftersom de 

läste på ett program som domineras av kvinnliga elever. Tid för intervjun var utsatt till en 

timme men endast cirka 20 minuter användes. Plats för gruppintervjun var elevernas klassrum 

där vi fick sitta ostört utan några avbrott. Gruppdeltagarna hade svårt att få igång ett samtal 

och vi tror att det kan bero på att eleverna inte kände oss. Efter hand som intervjun fortlöpte 

blev eleverna lite mer ”varma i kläderna” och öppnade sig mer, det framkom snabbt en 

dominant person i gruppen. Vi gjorde dock vårt bästa för att fördela ordet så att alla deltagare 

kunde komma till tals.  

 

Både den andra och tredje fokusgruppsintervjun hölls med fem elever i varje grupp, både 

unga män och unga kvinnor. Intervjutiden varierade mellan 30 – 45 minuter. Vi fick tillgång 

till ett grupprum där vi kunde sitta ostört. Eleverna var samspelta och vidareutvecklade 

varandras tankar och åsikter. Ingen direkt dominant ledare framkom under intervjuernas gång. 

Klimatet under intervjuerna var avslappnat och det kan dels bero på att en av oss har 

undervisat eleverna under tidigare VFU och dels att vi blivit mer säkra i vår roll som 

intervjuare.  

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När kvalitativ metod används är syftet som vi tidigare nämnt att studera människors 

uppfattningar, tankar och värderingar (Hylander, 1998) och därmed har vi valt att inte ge ett 

mätbart resultat utan istället ge en tolkning och förståelse till elevernas utsagor kring 

konflikthantering. Med validitet avses att rätt metod används för att uppfylla syftet med 

studien, dessutom handlar det om studiens giltighet, har deltagarna i studien framfört 

sanningen i deras utsagor? (Denscombe, 2004). För att öka giltigheten i deltagarnas utsagor 

gällande de två olika scenarierna använde vi oss av olika frågor som berörde ämnet konflikt 

och konflikthantering. Eleverna fick utrymme att reflektera kring ämnet och de gav varandra 

möjlighet till att utveckla den andras åsikt samt tanke. För att öka vår egen förståelse och 

tolkning av deras utsagor ställde vi sammanfattade följdfrågor kring vad deltagarna sagt för 

att minska missförstånd. Vidare spelade vi in varje intervju på kassettband, vilket har gett oss 

möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna på elevernas utsagor kring det berörda ämnet.  
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4.5  Bearbetning av empiriskt material 
Det finns inga givna metoder för hur bearbetning av kvalitativa data ska gå tillväga, det är upp 

till var och en att finna en metod som anses vara lämpligast för studien (Patel & Davidsson, 

2003). Efter varje fokusgruppsintervju transkriberades ljudupptagningen. Vi läste igenom 

textmaterialet åtskilliga gånger och därefter kategoriserade vi utsagorna som till viss del 

motsvarar teoriavsnittets struktur. Vi har jämfört utsagorna för att på så sätt lyfta fram likheter 

och skillnader.   
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5. RESULTATREDOVISNING 
 

Deltagarna i de tre grupperna ansåg att de två upplästa scenarierna var realistiska och något 

som skulle kunna uppkomma i deras vardag i skolan.  De kunde relatera något mer till det 

scenario där en verbal konflikt mellan lärare och elev beskrevs, än den fysiska konflikten 

mellan två elever i scenario ett. Resultatredovisningens första del utgörs av redogörelse för 

deltagarnas utsagor kring scenario ett och den andra delen av utsagor kring scenario två. 

 

5.1 Fysisk konflikt mellan två elever 
5.1.1. Konfliktens uppkomst och orsaker 

Deltagarna i två av grupperna angav att orsaken till konflikten mellan eleverna berodde på att 

de haft en kärleksrelation där någon av dem varit otrogen. Den tredje gruppen angav skälet att 

eleverna irriterade sig på varandra eftersom de känt varandra länge och att de lätt irritationen 

gå ut över alla andra i klassen. Eftersom att det framkom i scenario ett att det varit dålig 

stämning i klassen en längre tid ansåg några av eleverna att det lätt kunde uppstå grupperingar 

i klassen där eleverna valt sida. En annan av intervjudeltagarna sa att Per är utanför gruppen 

och Lotta tillhör de populära i klassen och därför blir Per en ”hackkyckling”. Vidare sa en ung 

kvinna att det fanns bakomliggande faktorer i form av ett tidigare bråk under lovet som utlöste 

konflikten i klassrummet.  

 

5.1.2. Hantering och lösning av konflikten 

Intervjudeltagarna hade delade meningar gällande den dåliga stämningen i klassen samt hur 

lärarna skulle förhålla sig till den. Vissa påpekade att eleverna borde vara tillräckligt gamla 

för att själva förändra den dåliga stämningen som uppstått i klassrummet. Intervjudeltagarna 

menade då att lärarna ska avvakta trots att de märkt att det är dålig stämning i klassen, för att 

ge eleverna en chans att finna en lösning.  

 
[…] jag tror att det är svårt för en lärare, ofta när man kommer tillbaka från ett lov så 

brukar läraren fråga: vad har ni gjort på lovet? Men jag tror inte att eleverna, om det 

nu har hänt något (en konflikt inom en grupp) så är det ju inte det första man tar upp 

med läraren. Det tror jag inte, utan det är väl något mer privat … de går på 

gymnasiet, då tror jag att de löser det själva faktiskt […] 
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Om lärarna uppmärksammar att den dåliga stämningen i klassen är långvarig ska de ingripa 

genom att samla klassen exempelvis i ett klassråd . De bör under klassrådet föra ett samtal 

kring vad som ligger till grund för problemet och därefter ska eleverna gemensamt komma 

fram till en lösning. En ung kvinna uttryckte följande om hur läraren ska gå tillväga vis samtal 

i helklass: diskutera, fråga: känner ni att det är något spänt eller problem. Så kanske någon 

tar upp någonting så kan ju hela klassen diskutera det, så hittar man en lösning. Vissa av 

intervjudeltagarna ansåg att lärarens inblandning i konflikten kan bidra till en förvärrad 

situation och att de inte alltid önskar att läraren ”leker psykolog” och lägger sig i eftersom det 

kan handla om en privat angelägenhet.  

 
[…] Elev 1: jag skulle inte vilja att min lärare skulle lägga sig i om jag…om det är 

någonting med mig, om jag beter mig annorlunda. Då skulle inte jag vilja att min 

lärare la sig i...Elev 2: Det hade säkert löst sig ändå, om det hade varit så att du 

irriterat dig på någon, enstaka person i klassen…Elev 3: det hade nästan bara blivit 

värre om lärare lägger sig och försöker vara lite psykolog mitt i allt […] 

 

Händelsen när Lotta himlar med ögonen och suckar åt Per när han ställer en fråga rådde det 

delade meningar bland intervjudeltagarna hur läraren skulle hantera den situationen. En del 

tyckte att läraren ska tillrättavisa Lotta direkt och fråga varför hon beter som hon gör.  Pia 

skall efter lektionens slut följa upp med ett samtal med de berörda eleverna och där ta reda på 

den egentliga orsaken. En av intervjudeltagarna önskade att Pia skulle avbryta lektionen direkt 

när incidenten inträffar. Pia skulle då plocka ut de två berörda eleverna och prata med Lotta 

och Per eftersom deras incident stör hela klassen. En del tyckte att Pia ska ignorera 

incidenten, skulle lärare säga till varje gång någon suckar eller gör en min skulle de inte göra 

något annat än att tillrättavisa elever. De ansåg att en tillrättavisning varit mer befogad om 

Lotta fällt en kommentar angående Pers fråga. En ung man sa att om Pia uppmärksammar 

Lottas beteende kanske det blir en utlösande faktor till konflikt eftersom Per möjligtvis inte är 

medveten om vad som försiggår bakom hans rygg.    

 

När det kommer till att eleverna blir fysiska mot varandra i klassrummet ansåg en 

intervjudeltagare att Pia skulle säga till båda två samt ta dem med ut ur klassrummet för att 

prata med dem och reda ut vad det är som har hänt. Läraren ska inledningsvis hjälpa till med 

att försöka lösa konflikten för att sedan lämna det på elevernas ansvar eftersom det grundar 

sig i något privat som skett utanför skolan. En ung kvinna ansåg att det är omöjligt för läraren 
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att inte ta tag i en fysisk konflikt. Om Pia inte tar tag i problemet kommer konflikten förvärras 

och kanske leda till ett större slagsmål. Genomgående angav deltagarna att de föredrog att 

läraren först pratar med de parter konflikten berör för att sedan samtala med hela klassen. En 

deltagare uttryckte följande prata med de elever det handlar om först tror jag och sedan ta det 

med klassen. 

 

5.1.3. Ledarskap vid konflikten 

Intervjudeltagarna ansåg att ansvaret för att lösa konflikter inte enbart ligger hos läraren.  
 

[…] men jag tycker det är elevernas också inte bara lärarens ansvar att ta hand om 

en 18 åring som egentligen kan ta vara på sig själv, utan man ska ju kunna lösa 

sådana saker, men om man inte kan så ska läraren ingripa […] 

 

Eleverna menade att lärare i allmänhet hanterar och löser konflikter på olika sätt. En del lärare 

är bättre än andra och de försöker mer. Anledningen till att lärare väljer att ignorera konflikter 

trodde en del bottnar i att lärare tänker att eleverna kan lösa det själva eftersom de är 

tillräckligt gamla samt att vissa konflikter ses som små. Eleverna drog paralleller mellan 

konflikter och mobbing och trodde då att lärare väljer att blunda för problemen eftersom de 

inte vet hur de ska gå tillväga för att hantera och lösa situationen.  

 
[…] nej, de vet inte hur de skall gå tillväga och det kanske bara blir sämre om de 

lägger sig i och ser att personen i fråga mår dåligt…hon kanske inte vill att till 

exempel föräldrarna ska veta om det eller något sådant. Visst det kanske blir bättre 

men hon kanske inte mår bättre av det, eller han […] 

 

5.2 Verbal konflikt mellan lärare och elev 
5.2.1. Konfliktens uppkomst och orsaker  

Den grundläggande orsaken till konflikten mellan Kjell och eleven var, enligt eleverna, att det 

inte fanns någon disciplin. Vidare menar intervjudeltagarna att eleven inte hade någon respekt 

alls för Kjell. De tror att det kan bli svårt för Kjell att vinna tillbaka respekten från eleven 

eftersom han har varit i klassen ett tag och enligt intervjudeltagarna inte varit tillräckligt hård. 

Med andra ord inte varit tydlig från början och sagt vilket beteende som var accepterat i 

klassrummet enligt hans kriterier. En intervjudeltagare menade men egentligen så borde ju 

läraren gå in från början och vara jätte hård och visa att detta är mina regler. Passar det inte 



 
 

24

så behöver ni inte komma hit.  En ung kvinna angav att en av orsakerna kunde vara att 

eftersom Kjell var ny på skolan vill eleven testa honom och se vart gränsen går. 

 
[…] Sen är den här eleven kanske inte så duktig i skolan, han är fortfarande där men 

han klarar inte av det, så då blir det omvänd situation … då trackar man ner på 

läraren att det är så jäkla tråkigt och sådant för att man inte förstår själv.[…] 

 

5.2.2. Normer och regler 

Alla intervjudeltagare var överens om att regler måste finnas i skolan annars råder det ingen 

ordning. Åsikterna gick isär gällande hur omfattande reglerna borde vara. En intervjugrupp 

var enig i att det måste vara lika för alla och därför ska hela skolan och dess lärare följa 

samma mall. De ansåg att det inte fungerar med olika regler där eleverna bland annat får vara 

med och bestämma vad som ska gälla i klassrummet, för i slutändan följer ingen reglerna i 

alla fall. Samma grupp ansåg också att det inte fungerar med oskrivna regler, det vill säga 

normer. Eleverna uttryckte att de tycker att det råder för mycket frihet i skolan där läraren 

förlorat sin status i förhållande till lärare i andra länder. Eleverna i andra länder skulle inte 

våga bete sig så som svenska barn gör i skolan, enligt en av intervjudeltagarna.  
 

[…] För Sverige borde ändå sätta mer lagar i skolan, för på utländska skolor är det ju 

inte en enda elev som vågar göra som vi gör i skolan … alltså de är tysta så fort en 

lärare kommer in i klassrummet […] 

 

Konflikter skulle minska om eleverna i dagens skola skulle ha mindre frihet och fler regler att 

följa ansåg den här fokusgruppen. 

 

Den andra gruppen ansåg att det är läraren som sätter upp vilka regler som ska gälla i 

klassrummet men samtidigt har varje elev sitt sunda förnuft att tillgå och de vet vad som 

förväntas av dem. En av intervjudeltagarna ansåg att lite friare klimat i klassrummet kan bidra 

till bättre och mer avslappnad stämning. Ett friare klimat omfattas enligt den här eleven av 

tillåtelse att få dricka kaffe och äta godis på lektionstid.  

 
[…] då blir det lätt att man är mer intresserad av den lektionen, där man får vara lite 

mer fri. Man får ha någonting så länge det inte stör andra, då är det roligare att vara 

där än om det är strikta regler […] 
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[…] men överlag har nästan alla lärare samma regler som till exempel att man inte 

ska komma för sent och man ska ha med sig penna och papper och du ska inte prata 

när någon annan pratar. De flesta har ju det eller alla i princip. […] 

 

Intervjudeltagarna är överens om att alla kan ha samma regler i grunden men att varje lärare 

kan bygga på med sina egna regler. Det gäller för läraren att i början vara tydlig med vad som 

gäller på just deras lektioner. Deltagarna uttryckte att det är bättre för läraren att var hård först 

och visa vem det är som bestämmer i klassrummet och sen bli lite mjukare för det vinner i 

längden. Att komma in som ny lärare och försöka vara snäll fungerar inte enligt två 

intervjudeltagare.  

 
[…] Elev 1: vara, så här är det, hård några lektioner, sen kan man…elev 2: hård men 

ändå snäll. Man ska känna att man kan lita på personen och verkligen kunna prata 

om det är något […] 

 

5.2.3. Hantering och lösning av konflikten 

 Deltagarna i en fokusgrupp ansåg att Kjell borde tagit tag i situationen tidigare eftersom det 

varit dåligt mellan läraren och klassen en längre period. En intervjudeltagare uttryckte 

följande tanke: Ju snabbare man handlar desto lättare blir det att reda ut problemet. Det är 

situationen som avgör hur läraren ska handla, ansåg intervjudeltagarna. Det tycker att läraren i 

det första skedet ska prata med eleven på egen hand innan läraren tar hjälp utifrån, exempelvis 

från elevens mentor eller rektor. En del Intervjudeltagare var väl medvetna om att när en elev 

är myndig är det svårt att kalla föräldrarna till skolan, annars kunde det vara ett alternativ för 

att nå en lösning på problemet.  

 

Vid lektionssituationen när eleverna anlände för sent och var högljudda ansåg en 

intervjudeltagare att Kjell redan där skulle sagt till ordentligt. Han skulle bett dem att sätta sig 

ner, vara tysta och lyssna eller sagt åt dem att lämna klassrummet. En annan intervjudeltagare 

utvecklade den tanken och sa att Kjell på så sätt klargjort för eleverna att han försöker 

undervisa, genom att påpeka att deras beteende var oacceptabelt. Samtidigt tyckte en av 

deltagare att Kjell inte behöver säga till irriterat för då skulle situationen kunna förvärras. 

 

Kjells sätt att tilltala eleven vid mobilsituationen ansåg intervjudeltagarna vara bra. Vidare 

upplevde de att lärarens tilltal var vuxet och sanningsenligt eftersom det är frivilligt att gå på 

gymnasiet och eleven har gjort ett val att komma till skola.  En intervjudeltagare menade att 
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har jag som elev gjort det valet att komma till lektionen har jag också en skyldighet att 

uppföra mig annars behöver jag inte komma dit överhuvudtaget.  Ja, för det är ju så som han 

(Kjell) säger, att han har valt att komma dit och vara där, sköta sig eller så behöver han inte 

gå dit överhuvudtaget.  

 

Intervjudeltagarna var eniga om att Kjell hanterade konfliktsituationen dåligt i slutet eftersom 

han själv valde att lämna klassrummet. Deltagarna skulle hellre vilja se att läraren skickade ut 

eleven, genom att Kjell lämnade rummet blev resten av klassen lidande. Samtidigt tyckte en 

deltagare att det är motsägelsefullt av läraren att slänga ut en elev hela tiden eftersom det 

tillhör lärarens uppgift att få alla elever i en klass godkända i ämnet. Deltagaren menade 

vidare att en lösning för Kjell skulle kunna vara att först ge en varning och om det inte hjälper 

kan han slänga ut eleven. Eleverna menade att den här konflikten inte ska påverka de elever 

som försöker vara delaktiga i lektionen och de återkommande diskussionerna leder till att 

klassen aldrig får den lektionstid som de behöver.  

 
[…] jag tycker att han skulle kastat ut eleven och sen gått ut själv och pratat med 

honom … bara han och eleven och reda ut, fråga vad det är som han stör sig på hos 

Kjell, och varför han inte visar någon respekt för honom. […] 

 

Fortsätter konflikten på lång sikt ska rektorn eller någon (kuratorn) kopplas in som inte är 

delaktig i situationen. Jag tror inte de här två kan lösa det tillsammans jag tror det behövs 

någon, uttryckte en deltagare. Kjell och eleven skulle vara i behov av en tredje part för att 

kunna reda ut problemet.  

 

En intervjudeltagare drog paralleller mellan scenario ett och två och menade att lärarens 

ansvar att lösa konflikten var större vid scenario två eftersom den bara utspelar sig på skolan.  

Deltagaren ansåg att scenario ett hade sina orsaker utanför skolan och då kunde läraren bara 

lösa det som uppkommer i klassrummet inte hela konflikten. Det framkom även att eftersom 

inte Kjell trivs i klassen måste en lösning på konflikten uppnås för det är viktigt att Kjell kan 

trivas på sin arbetsplats.  

 

Några av eleverna ansåg inte att alla konflikter är negativa utan de kan bidra till en bättre 

stämning om problemet har retts ut ordentligt. De tycker att det är bra att bråka ibland 

eftersom en konflikt kan leda till att luften rensas. Bråket kan bli ett tillfälle att framföra 
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sådant som en person gått och retat sig på hos andra. En elev poängterade att det är viktigt att 

alla går vidare och släpper konflikten efter det att den retts ut det tjänar inget till att älta det 

som redan är löst. 

 

5.2.4. Ledarskap vid konflikten 

Som ny lärare på skolan är det första intrycket viktigt och det gäller, som en elev uttryckte 

det, att ge ett stabilt första intryck. Eleverna ansåg att Kjell gav ett intryck av att vara osäker 

och det leder till att eleverna utnyttjar det genom att inte lyssna på honom. Eleverna vet att de 

kan trycka ner Kjell och göra som de vill på lektionerna. Kjell ska inta en mer tydlig roll och 

visa att det han som är läraren och ledaren för gruppen enligt en av intervjudeltagarna. En 

intervjudeltagare menade att en lärare inte vinner respekt från en elev genom att skicka ut 

honom/henne från lektionen utan det kan istället leda till att eleven bara trappar upp sitt 

oacceptabla beteende nästa lektion.  

 
[…] man måste veta hur man ska bete sig det vill säga hur man vill vara som lärare, 

vill man vara den stränga eller vill man vara den tillmötesgående. Jag tror man måste 

veta själv hur man ska bete sig för att det inte ska bli fel. […] 

 

En deltagare ansåg att det var svårt för Kjell att komma tillrätta med situationen eftersom han 

som ledare i början varit för snäll. 
 

[…] det går absolut inte att ändra sig med tiden det funkar inte. Du kan inte vara 

snäll och inte våga säga ifrån i början då blir det bara värre och värre. I så fall måste 

man säga till i början… Då tar det inte en på allvar sedan[…] 

 

Enligt en av deltagarna tacklar läraren situationen fel och gör ett onödigt jobb om de pratar 

med en elev och inte uppnår förändring i elevens beteende.  

 
[…] på något sätt, någonstans i den här kedjan så blir det fel…det måste det ju vara 

för annars gör ju läraren ett onödigt jobb. Att ta ut och prata med dem och sedan så 

fortsätter de och förstör och då är det någonting…de tacklar inte situationen rätt […] 
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6. ANALYS 
Studiens syfte var att undersöka hur gymnasieelever tänker kring konfliktsituationer som 

uppkommer i klassrummet och hur de vill att läraren ska hantera dem. Eftersom studien 

baseras på ett socialpsykologiskt perspektiv har vi genom våra fokusgruppsintervjuer med 

gymnasieelever försökt att ta del av samt tolka deras tankar kring människors olika 

handlingssätt vid konflikter.  

 

6.1 Fysisk konflikt mellan två elever 
Om vi ser till konfliktens uppkomst och orsak går det att utläsa i deltagarnas utsagor att 

konflikten mellan Per och Lotta kan vara en rollkonflikt i enlighet med vad Maltén (1998) 

anger vara en form av konflikt. Att det handlar om en rollkonflikt mellan eleverna kan vi tolka 

utifrån elevernas tankar om att det har uppstått grupperingar i klassen med Lotta som den 

eventuella ledaren och Per som den så kallade ”hackkycklingen”. Detta kan ha bidragit till 

den dåliga stämningen. Det framkom även i gruppintervjuerna att orsaken till konflikten 

mellan eleverna grundade sig utanför klassrummet men att den blommade upp på lektionen 

vilket stämmer överens med vad MacGrath (1998) framhåller.  

 

När konflikter uppstår finns det inga rätt eller fel i hur hanteringen ska gå tillväga, det är upp 

till varje individ att finna den modell som är mest lämpad för situationen enligt Nilsson 

(2005). Ser vi till scenario ett framkom det av deltagarna att läraren först och främst skulle ge 

eleverna en chans att själva lösa den dåliga stämningen men om den skulle pågå under en 

längre period ansåg de att läraren skulle ingripa. Eftersom intervjudeltagarna ansåg att det var 

något privat som låg till grund för konflikten önskade de att läraren skulle hålla sig utanför 

och inte ”leka psykolog”. Problemen som förekommer i klassen är destruktiva i den mån att 

alla på ett eller annat sätt ignorerar det som pågår, en sådan problematik bidrar dessutom till 

en förändrad attityd hos gruppen. Det talar lite emot vad som ingår i en lärares uppgifter. Det 

ligger ett ansvar på oss som ledare att se till att det råder ett bra arbetsklimat exempelvis 

genom att hantera de problem som uppstår i våra klassrum i enlighet med Wennberg & 

Norberg (2004).  

 

När det kommer till konflikten som utspelade sig under lektionstid framhöll deltagarna olika 

önskningar om hur lärare ska agera. Det rådde delade meningar kring när läraren skulle 

ingripa, en del ville att läraren skulle ingripa direkt när hon såg att Lotta hade ett oacceptabelt 
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beteende medan andra ansåg att det kunde det bli en källa till konflikt då Per eventuellt inte 

var medveten om vad som försiggick bakom hans rygg. Genom att göra valet att ingripa 

direkt gör läraren klart för Lotta och de övriga i klassen att det är ett beteende som inte är 

tillåtet vilket är i enlighet med vad Stensmo (1997) anser tillhör en lärares uppgift vid sådana 

situationer.  

 

När konflikten övergick till att bli fysisk ansåg många av deltagarna att det är en situation som 

är omöjlig för läraren att inte ta tag i. Skulle läraren ignorera den fysiska konflikten ansåg 

eleverna att den kan resultera i ännu mer omfattande problem. Vi tolkar att konflikten i det 

fallet skulle vara destruktiv om vi ser till vad Stensmo (1997) framhåller. Eleverna föredrar att 

läraren här tar ut de två eleverna ur klassrummet och pratar med dem för att kartlägga själva 

problemet, vilket är det första steget i en hanteringsmetod som Stensmo (1997) anger. Läraren 

får i det här fallet, enligt eleverna, ta rollen som en neutral medlare till en början och vägleda 

eleverna till en eventuell lösning, för att sedan lämna över ansvaret till eleverna att själva lösa 

konflikten som råder mellan dem. Vilket kan vara en bra lösning eftersom Ekstam (2000) har 

en teori som styrker ett sådant resonemang. Tar läraren över rollen som konfliktlösaren lär sig 

eleverna inte hur de kan lösa sina egna konflikter.  

 

Utifrån elevernas utsagor kring hur läraren Pia hanterar konflikten mellan eleverna och hur de 

skulle vilja se henne gå tillväga, finner vi att hon faller inom ramen för alla de tre olika 

ledarstilar som vi redogjort för i teorin. En del av deltagarna vill att hon ska vara en auktoritär 

ledare och säga till direkt när ett oacceptabelt beteende uppkommer i klassrummet. Andra 

deltagare tycker tvärtemot, att läraren ska vara mer en låt – gå ledare som inte tar tag i 

negativa beteenden så fort de uppkommer. Deltagarna ansåg att lärare i sådana fall inte skulle 

göra annat än att diskutera negativa beteenden på lektionstid. I det fallet när 

intervjudeltagarna ville att läraren ska ta ut de berörda parterna ur klassrummet och prata med 

dem kan vi se en önskan om en demokratisk ledare. En ledare som ser till att båda röster blir 

hörda där de tillsammans kan komma med en gemensam lösning av problemet. För de 

inblandade parterna handlar det om hanteringssättet kompromissa som Thomas & Kilmann 

(1997) utformat i konflikthanteraren.  
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6.2 Verbal konflikt mellan lärare och elev 
Ser vi till konfliktens uppkomst och orsak utifrån intervjudeltagarnas utsagor finner vi att det 

både rör sig om en sakkonflikt och en rollkonflikt mellan de berörda parterna, paralleller kan 

här dras med Maltén (1998). Sakkonflikten kan uttryckas genom att eleven bryter mot de 

regler och normer som råder i klassrummet, genom att eleven kommer för sent, uppträder 

stökigt och väljer att svara i sin mobiltelefon under pågående lektion. Rollkonflikten mellan 

Kjell och den här eleven kan ses i den bemärkelsen att eleven testar Kjell och på så sätt tar 

anspråk på ledarrollen. Intervjudeltagarna uttryckte att det är viktigt som ny lärare på en skola 

att inte vara osäker på sin plats i klassrummet. När elever uppmärksammar lärarens osäkerhet 

tenderar de att utnyttja situationen. Vidare kan konfliktens orsak utgöras av att eleven som det 

framkom i intervjuerna inte är duktig i skolan och genom sitt beteende visar sitt missnöje mot 

läraren. Enligt MacGrath (1998) har det visat sig att oengagerade elever ofta uppträder stökigt 

och vill störa de elever som vill vara delaktiga på lektionen, vilket kan vara en källa till 

konflikt.  

 

Vi fann det intressant att de olika fokusgrupperna hade olika syn på normer respektive regler i 

klassrummet, de var dock överens om att regler måste finnas för att skapa ordning men 

åsikterna gick isär när det gällde reglernas omfattning. Binbach (2006) menar att lärarnas 

olika sätt att förhålla sig till normer bidrar till förvirring hos eleverna där de inte vet hur de 

ska agera i klassrummet. Är inte lärarna tillräckligt tydliga i vad som förväntas av eleverna 

kan det lätt uppstå konflikter i gruppen. I förhållande till deltagarnas utsagor kan vi utläsa en 

önskan om att lärare ska vara tydliga med vad som gäller på just deras lektioner, där vi tolkar 

det som att konflikter kan undvikas om de är insatta i vad som förväntas av dem. Samtidigt 

framhåller några intervjudeltagare att varje individ har ett sunt förnuft och därmed bör veta 

hur man ska bete sig utan att läraren behöver förtydliga det, det vill säga normerna kan 

fortsätta vara outtalade. Andra intervjudeltagare ansåg motsatsen, oskrivna regler fungerar 

inte. Trots att de vet vad som förväntas av dem tar de ingen hänsyn till normerna. De menade 

att skrivna regler är mer effektiva, de vill att det ska stå svart på vitt vad som gäller samt att 

alla på hela skolan ska följa samma mall.  

 

I förhållande till vad Stensmo (1997) anger är konstruktiv respektive destruktiv konflikt har 

Kjell har låtit konflikten vara destruktiv i den mån att han inte tagit tag i konflikten. Genom 

vår tolkning av intervjudeltagarnas utsagor finner vi att de anser att konflikten borde ha varit 
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konstruktiv genom att Kjell som lärare borde ha tagit tag i situationen tidigare samt 

synliggjort problemen och med klassens hjälp löst dem. När eleverna kommer för sent till 

lektionen och stör de andra eleverna med sitt högljudda prat ville intervjudeltagarna att Kjell 

redan där skulle visa sin auktoritet för att ta kontroll över situationen. I och med att Kjell som 

ledare har varit otydlig och inte tillrättavisat negativt beteende bidrar det till att konflikter lätt 

uppstår och förblir olösta eftersom att det inte finns någon ledare som tar tag i dem. Kjell 

faller därmed inom ramen för en låt- gå ledare. När Kjell sätter ned foten och konstaterar att 

svara i mobiltelefon under lektionstid är ett oacceptabelt beteende var deltagarna eniga om att 

läraren handlade på rätt sätt. Vi ser det som att eleverna i det fallet såg en auktoritär ledare i 

Kjell genom hans sätt att tilltala eleven dessa tolkningar har vi gjort utifrån Nilsson (2005) 

kriterier för olika ledarskap. 

 .  

Intervjudeltagarna fann att Kjell som lärare hanterade konflikten dåligt när han valde att 

lämna klassrummet vilket vi finner ett samband med Thomas och Kilmanns (1997) 

hanteringsstil undvikande. Eleverna hade istället velat att Kjell skickade ut eleven så att resten 

av klassen inte blev lidande av konflikten. De ansåg att Kjell skulle visa att han är läraren och 

ledaren i klassrummet och förklara varför elevens beteende är oacceptabelt. Genom att inta en 

mer tydlig roll och använda sin auktoritet vinner han den pågående konflikten, samtidigt 

menade en intervjudeltagare att elever i sådana situationer kan bli triggade och motsättningen 

fortsätter vilket även Ekstam (2000) framhåller.  

 

Det kan tolkas som att de intervjuade vill att läraren ska använda kämpa som hanteringsstil 

utifrån Thomas och Kilmanns (1997) kriterier för att nå en snabb lösning på konflikten. 

Deltagarna framförde dessutom att de önskat att Kjell valt att hantera konflikten genom att 

kompromissa. De ville att läraren skulle prata med eleven själv för att identifiera problemet. 

Tillsammans skulle de försöka nå en eventuell lösning men ansvaret för att lösa konflikten låg 

hos läraren eftersom det var en konflikt som grundade sig i skolan. Skulle det dock inte 

fungera ansåg de att läraren skulle ta hjälp utifrån för att få bukt på situationen som uppstått 

mellan dem. Många ansåg att Kjell skulle ta hjälp av rektorn som får agera medlare och vara 

en hjälpande hand, som Ekstam (2000) uttrycker det eftersom att Kjell och eleven inte skulle 

klara av det själva.  
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7. DISKUSSION 
Vi har i studien undersökt hur elever på gymnasiet vill att lärare ska hantera och lösa två olika 

konfliktsituationer som kan uppstå i klassrummet. Vi kan inte ge en generell bild av 

verkligheten då undersökningsgruppen utgörs av tre fokusgrupper. Det hade krävts ett större 

empiriskt material för att ge en mer allmän syn på hur gymnasieelever förhåller sig till lärares 

sätt att hantera och lösa konflikter. Trots att studien i dess omfattning är begränsad har den 

bidragit med kunskap som är användbar för oss som lärare när vi ska hantera 

konfliktsituationer.  

 

Utifrån det empiriska material som vi har tagit del av finner vi att elevernas utsagor i vissa fall 

är motsägelsefulla, i den mån att de talar emot sig själva. De vill att lärare ska vara auktoritära 

och säga till direkt när negativa beteenden uppkommer i klassrummet samtidigt som de vill ha 

ett friare klimat med större elevansvar. Eleverna har framhållit att varje konflikt bör hanteras 

olika beroende på dess orsak och uppkomst. Läraren har ett större ansvar att hantera och 

försöka lösa konflikten när den är mer skolrelaterad än om den grundar sig i något privat. De 

vill inte att vi som lärare ska lägga oss i allt för mycket, de anser sig vara tillräcklig gamla för 

att själva hantera konflikten, speciellt i de fall som det handlar om något fritidsrelaterat för 

eleven. Vi känner dock att det blir svårt för oss att inte lägga oss i sådana situationer när de 

blommar upp i skolan eftersom det är vårt ansvar att se till att det råder ett gott arbetsklimat 

och vi vill att våra elever ska trivas i skolan.  

 

Vi upplever att deltagarna i studien har varit ärliga och förnuftiga i deras utsagor kring de två 

olika scenariona. De har visat en medvetenhet och förståelse kring att läraren inte har en lätt 

uppgift när det kommer till att hantera och lösa konflikter. Under alla tre 

fokusgruppsintervjuerna diskuterade eleverna vikten av att det finns respekt för läraren och 

genom att vara en tydlig ledare kan vi som lärare bli respekterade av våra elever. Eleverna 

visade även empati för läraren Kjell i scenario två, de uttryckte att det inte kan vara lätt för 

honom att vara en ny lärare på skolan samt att det faktiskt är hans arbetsplats och han måste 

kunna trivas där.  

 

Hur vill eleverna att vi som lärare ska hantera och försöka lösa konflikter? Genom studiens 

resultat har vi fått några tänkbara redskap. Ser vi till de två utformade scenariona ser vi såväl 

likheter som skillnader. Eleverna tycker att läraren först och främst ska samtala med de 
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berörda parterna i konflikten oavsett om läraren är inblandad eller är åskådare. För att på så 

sätt ta reda på vad problemet grundar sig i och hur de ska kunna nå en eventuell lösning 

tillsammans. Skillnaderna kan vi se när det kommer till hur läraren ska agera när de berörda 

parterna inte kan lösa konflikten tillsammans. I konflikten mellan de två eleverna Per och 

Lotta anser de tillfrågade eleverna att läraren i en sådan situation ska försöka ge verktyg som 

eleverna kan använda för att själva finna en lösning på problemet, läraren ska agera medlare. 

Vid konflikten mellan läraren Kjell och eleven ska en tredje part kopplas in för att försöka 

lösa konflikten om inte de klarar av det själva, de behöver en neutral medlare för att få bukt på 

situationen.  

 

Vi som lärare har ett uppdrag att arbeta för att utveckla våra elevers kommunikativa och 

sociala kompetens samt känna solidaritet för andra människor både inom och utanför gruppen. 

Vi kan därmed se att det är viktigt att uppmärksamma de konflikter som uppkommer i 

klassrummet för att dels främja relationerna i gruppen och dels förmå eleverna att lära sig 

hantera sina egna konflikter. Som ledare får vi inte vara rädda för att ge oss in i en konflikt 

oavsett om vi är delaktiga i den eller inte, vi måste här vara förebilder för våra elever. Genom 

att påvisa vikten av att försöka lösa de problem som uppkommer i vår omgivning och inte 

sticka huvudet i sanden. För att vi som lärare ska kunna uppfylla vårt uppdrag ute på skolorna 

finner vi att det är nödvändigt med utbildning kring konflikter och konflikthantering. Hur ska 

vi kunna ge eleverna verktyg om vi inte själva har några i ryggsäcken? När lärare undviker att 

ta tag i konflikter framkom det i resultatet att det kan bero på att lärare inte vet hur de skall gå 

tillväga för att hantera och lösa dem. Vi tolkar det som att även eleverna i vissa fall anser att 

lärares förmåga brister och de är i behov av mer kunskap kring ämnet.  

 

För att uppnå vårt syfte med studien valde vi att använda oss av fokusgruppsintervjuer för att 

samla in vårt empiriska material. I efterhand kan vi se både fördelar och nackdelar med vår 

valda metod. Till vår nackdel ser vi bristen på erfarenhet när det kommer till att genomföra 

intervjuer, det krävs vana för att ställa frågor på ett sätt som inte är allt för ledande för 

intervjupersonens svar. Vidare kan det vara problematiskt vid tolkningen av deltagarnas 

utsagor, vi kanske har tolkat det på ett sätt som inte stämmer överens med vad deltagarna 

egentligen hade för avsikt att föra fram.  

 

Studiens resultat hade eventuellt varit annorlunda om vi hade intervjuat samma fokusgrupp 

vid fler tillfällen, för att på så sätt ge dem mer tid att reflektera kring hur de vill att lärare ska 
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agera vid konflikter. Vi hade kanske kunna tolka deltagarnas ordval på ett annat sätt om vi 

hade träffat dem oftare därmed blivit mer insatta i deras språk. Fördelar med metoden var att 

vid intervjutillfällena kände vi att majoriteten av deltagarna var bekväma i sina roller och de 

vågade att dela med sig av sina tankar och åsikter. Samtidigt som de utvecklade varandras 

åsikter kunde de diskutera med varandra och vågade framföra tankar som gick emot resten av 

gruppen. Stimulusmaterialet fungerade bra som en utgångspunkt för ett samtal kring lärares 

sätt hantera konflikter. Genom de givna scenariona hade alla en möjlighet att diskutera 

konflikter i skolan oavsett om de hade egna erfarenheter eller inte.  

 

Den tidigare forskning vi har funnit och tagit del av har inte behandlat konflikthantering 

utifrån ett elevperspektiv med fokus på gymnasieskolan. Vi kan dock finna likheter mellan 

intervjudeltagarnas utsagor och den forskning som gjorts inom ämnet, i exempelvis att 

medling är att föredra när det kommer till eventuella lösningar av konflikter. Det skulle vara 

av intresse att utveckla vår studie genom att göra den mer omfattande och ta del av ett större 

empiriskt material. En jämförelse mellan elevernas önskningar och lärares sätt att hantera 

konflikter utifrån scenariona skulle kunna vara ett upplägg för en studie. Vidare skulle det 

vara intressant att undersöka lärarnas sätt att hantera konflikter utifrån ett elevperspektiv på 

skolor där det förekommer mycket problem för att vi som lärare ska ta del av elevernas tankar 

och åsikter. Ett upplägg för en sådan studie skulle kunna vara att utföra flera deltagande 

observationer för att undersöka när konflikter uppstår och hur lärare agerar i dessa situationer. 

I kombination med observationerna skulle varje situation kunna videofilmas för att sedan 

användas som diskussionsunderlag för såväl lärare som elever.  
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Bilaga 1 

Scenario ett: fysisk konflikt mellan två elever 
Bakgrund 

Klassen har gått tillsammans i snart två år på gymnasiet och det har varit en god stämning 

eleverna emellan och dess lärare. Efter ett skollov har det dock skett en förändring i klassen, 

det är inte alls samma goda stämning där sammanhållningen i gruppen inte alls är lika god 

som innan. Tilltalet mellan eleverna är mer hårt och de använder sig ofta av nedvärderande 

ord gentemot varandra. Lärarna har märkt klassens förändrade situation men valt att ge det tid 

med förhoppningen om att det är en fas och att eleverna själva kan hitta en lösning.  

 

Konfliktsituationen 

Efter lunch är det tid för svensklektion. Eleverna anländer till lektionen i tid men är något 

pratiga. Läraren Pia börjar dagens genomgång av ordklasserna, eleverna slutar prata och 

börjar lyssna och anteckna det hon säger. Vad läraren inte märker är att två elever, Lotta och 

Per, under genomgången börjar irritera sig på varandra. När Per ställer en fråga suckar Lotta 

och himlar med ögonen. Pia ser vad Lotta gör men väljer att ignorera det och svarar istället på 

Pers fråga. När genomgången väl är över är det dags för eleverna att para ihop sig två och två 

för att lösa en uppgift. Pia lämnar klassrummet en kort stund för att kopiera. När hon kommer 

tillbaka till klassrummet ser hon hur Per knuffar till Lotta och Lotta ger igen genom att ge Per 

en örfil.    

 

Scenario två: verbal konflikt mellan lärare och elev 
Bakgrund 

Kjell är ny lärare på skolan och han är mentor för en klass som går tredje året på gymnasiet. 

Kjell har redan från början haft svårt att komma överrens med några av eleverna. Han känner 

sig utsatt och obekväm i klassrummet med dessa elever. Kjell upplever inte alls den här 

känslan på andra lektioner tillsammans med andra klasser. Övriga lärare på skolan har inte 

samma åsikt om dessa elever. De andra eleverna i klassen känner att situationen har gått för 

långt. Mycket tid och energi läggs på onödiga diskussioner. 

 

Konfliktsituationen 

Dagens religions lektion börjar som alla andra. Majoriteten av eleverna kommer i tid och 

sitter på sina platser. Kjell har redan påbörjat lektionen när dörren öppnas och fyra elever 
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kliver in i klassrummet, de visar ingen hänsyn till att lektionen har börjat utan pratar högljutt 

med varandra och stör resten av klassen. Kjell väljer att ignorera det eftersom han inte vill ge 

sig in i diskussion och ber dem lugnt sätta sig ner så att han kan fortsätta lektionen. Eleverna 

lugnar ner sig en stund. Efter ett tag ringer en av elevernas mobiltelefoner och eleven väljer 

att svara trots att det är lektion. Läraren säger till eleven att lägga på och förklarar för eleven 

att det inte är ett accepterat beteende att använda mobilen under lektionstid.  

Eleven: Det inte ditt problem om jag pratar i telefon eftersom dina lektioner ändå är så jävla 

tråkiga.   

Kjell: Men om du nu tycker att mina lektioner är så tråkiga vad gör du då här? Du har ändå 

gjort ett val att komma hit och då måste du följa de regler vi har. 

Resten av klassen tycker att det är jobbigt att den här situationen har uppstått eftersom det ofta 

uppstår dispyt mellan Kjell och den här eleven.  Eleven vill inte lyssna på Kjell utan fortsätter 

att diskutera och går över till att vara riktigt otrevlig det slutar med personangrepp. Tillslut får 

Kjell nog och lämnar klassrummet för att inte själv säga något olämpligt tillbaka till eleven.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
Scenario ett 

• Er första spontana reaktion på händelsen 

• Vad tror ni ligger till grund för händelsen/konflikten? 

• Hur tycker ni att läraren ska gå tillväga för att hantera konflikten? Varför tycker ni så, 

motivera! 

• Tycker ni att läraren skulle tillrättavisa Lotta när hon suckar och himlar med ögon när 

Per ställer en fråga? Motivera varför/varför inte! 

• Skulle lärarna ha tagit tag den förändrade klassituationen när de märkt förändring? 

Motivera varför/varför inte?  

• Blundar lärare ofta för konflikter? I så fall, varför tror ni det? 

 

Scenario två 

• Er spontana reaktion på händelsen 

• Hur tycker ni att Kjell hanterade situationen? Varför tycker ni så? Motivera!  

• Skulle han ha gjort på ett annat sätt? Motivera, varför/varför inte? 

• Varför tror ni att det har blivit så dålig relation mellan Kjell och den här eleven? 

• Vem är det som sätter upp regler och normer i klassrummet? 

 

Övergripande frågor kring konflikthantering 

• Uppstår det ofta konflikter i klassrummet? 

• Hur tycker ni att lärarna hanterar dem? 

• Hur skulle ni vilja se dem göra? 

• Är vissa konflikter onödiga? Ge exempel! 

• Har ni upplevt att konflikter är positiva som medfört till en bättre stämning i 

klassrummet mellan er och lärarna? 

• Tycker ni att lärarna är tillräckligt bestämd? 
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