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Abstract 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma pedagoger resonerar kring konflikter 

som kan uppstå. De 18 medverkande lärarna tjänstgör endera på högstadie- eller 

gymnasieskolor i Hallands län. De frågeställningar som uppsatsen baseras på är: Hur väljer 

lärarna att hantera konflikterna i de fiktiva fallen? samt Vilka konflikthanteringsmodeller ger 

lärarna uttryck för? Tidigare forskning kring ämnet visar att lärare och lärarstudenter 

upplever en okunskap angående hur konflikter i skolan kan hanteras, vilket motiverar valet av 

uppsatsämne. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i tre perspektiv på konflikter: 

relation, kommunikation och makt som sammanfattas i ett analysverktyg. Studien lägger 

därför stor vikt på huruvida informanterna identifierar dessa perspektiv, samt vilka metoder 

som används för att lösa konflikterna. Analysverktyget tillhandahåller centrala teman som 

utgör grunden för vidare analys och diskussion. 

 

Nyckelord: konflikt, konflikthantering, lärare, kommunikation, relationskonflikt,  

kommunikationskonflikt, maktkonflikt, skola, fallbeskrivning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus vilket betyder tvist, motsättning eller 

sammanstötning.
1
 Denna typ av konflikt utgör en betydande del av våra liv och även skolans 

vardag. Det är alltså en ständigt närvarande komponent i en lärares vardag. Uppsatsen 

kommer därmed att undersöka hur lärare bemöter olika konflikter. Genom att belysa detta 

ämne är vår förhoppning att öka medvetenheten kring denna problematik, vilket kan leda till 

utveckling av lärares pedagogiska förmåga. 

 

Enligt Lpo 94 och Lpf 94 har skolan ett stort ansvar för de elever som befinner sig i skolans 

miljö. De båda läroplanerna förtydligar bland annat att det är skolans uppgift att förmedla de 

demokratiska värderingar vilka det svenska samhället vilar på. I Lpo 94 såväl som i Lgr 11 

står det att:  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.
2
  

Ett exempel på en sådan kunskap är förmågan att lösa konflikter. Detta innebär att pedagoger 

i den svenska skolan har i uppdrag att hantera konflikter på ett sätt som ger elever möjlighet 

att tillgodogöra sig denna förmåga. 

 

1.2 Problemområde 

Diskussioner med verksamma pedagoger har visat på en osäkerhet kring hur konflikter bör 

hanteras. Ellmin påpekar att detta inte är något ovanligt då det förekommer bland både 

rutinerade samt nyutexaminerade lärare. Vidare skriver författaren: ”Vad som känns mycket 

besvärande är dock att de känner sig så illa förberedda av sin utbildning, för att inte säga 

svikna.”
3
 Citatet belyser att lärarstudenter såväl som verksamma pedagoger, upplever att 

kunskap om konflikthantering är en bristvara i deras blivande och nuvarande arbetsmiljö. 

Denna kunskapsbrist motiverar vidare studier om deras kunskap. 

                                                 

 

1
 Arne Maltén. Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. (Studentlitteratur, 1998) s. 145. 

2
 Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. (2006) s. 

5. & Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. (2011) s. 6. 
3
 Roger Ellmin. Konflikhantering i skolan – den andra baskunskapen. (Natur & Kultur, 2008) s. 56. 
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Skolverket skriver att skolan ska tillgodose elever med kunskaper som de behöver för att leva 

och verka i samhället.
4
 Verkligheten ser dock inte alltid ut så, då konflikthantering inte är 

någonting som prioriteras i skolans värld. Mot denna bakgrund har denna uppsats tagit form. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Avsikten med uppsatsen är att, med hjälp av fiktiva fall, undersöka hur verksamma pedagoger 

resonerar kring konflikter som kan uppstå. De frågor som uppsatsen avser att besvara är 

följande: 

 Hur väljer lärarna att hantera konflikterna i de fiktiva fallen? 

 Vilka konflikthanteringsmodeller ger lärarna uttryck för?  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien ses endast utifrån ett lärarperspektiv, vilket innebär att elevers tankar och åsikter 

kring konflikthantering inte kommer att presenteras. Viktigt att påpeka är att urvalet endast 

berör de undersökta lärarnas tankar kring de fiktiva fallen, för att nå en större förståelse för 

hur lärare resonerar kring/ har för kunskap om konflikthantering. Vi ämnar alltså inte att 

undersöka hur de faktiskt agerar i en konfliktsituation.  

 

Uppsatsen berör inte mobbning då fokus ligger på konflikthantering. Dock bör här nämnas att 

konflikter som inte hanteras, på ett korrekt sätt, i en del fall kan leda till mobbning. Vår 

förhoppning är att uppsatsen därför ska väcka tankar kring hur konflikter kan hanteras på ett 

positivt sätt. Vidare kommer det inte att läggas någon vikt vid genus då det är irrelevant för 

vår undersökning. Det bör även påpekas att de konfliktlösningsmetoder för skolan, som 

presenteras i uppsatsen, bara utgör en bråkdel av alla de metoder som finns.  

 

 

                                                 

 

4
 Skolverket (2006) s. 5. & Skolverket (2011) s. 6. 
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1.5 Arbetsfördelning 

Arbetet med föreliggande uppsats har mestadels utförts gemensamt. Det förberedande arbetet 

med inläsning av litteratur har genomförts individuellt. Dock har det övriga arbetet med 

uppsatsen disponerats gemensamt, vilket bland annat innebär att bearbetning och 

sammanställning av empiri samt övrig textproduktion är en gemensam produkt.  

 

1.6 Disposition  

I kapitel 2 redogörs för redan befintlig forskning som berör den undersökning vi har 

genomfört. Under avsnitt 3 beskrivs det material och den metod som ligger till grund för 

uppsatsen. Sedan kommenteras den aktuella urvalsgruppen, genomförandet samt de etiska 

överväganden som gjorts. Under kapitel 4 redovisas informanternas svar och i avsnitt 5 

analyseras och diskuteras svaren utifrån det givna teoretiska ramverket. Avslutningsvis 

presenteras i kapitel 6 de slutsatser och didaktiska implikationer som dragits, samt en kortare 

sammanfattning av uppsatsen.  
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2. Teori 

2.1 Definitioner av konflikt 

Forskning visar på flertalet olika definitioner kring vad begreppet konflikt innebär. De Klerk 

menar till exempel att en konflikt uppstår när två drivkrafter möts. När mötet innehåller olika 

intressen sker en kollision mellan dem och en konflikt uppstår. Konflikten uppkommer för att 

individerna förväntar sig att den andra parten ska anpassa sig efter den egna ståndpunkten.
5
 

Lewin däremot menade enbart att en konflikt är en kollision mellan olika kraftfält.
6
 För att 

råda klarhet i frågan presenteras nedan tre definitioner kring vad en konflikt är. 

 

Folger, Poole och Strutman skriver: ”Conflict is the interaction of interdependent people who 

perceive incompatibility and the possibility of interference from others as a result of this 

incompatibility.”
7
[kursiv i original]. Författarna för vidare en diskussion kring hur 

definitionen bör tolkas. En konflikts viktigaste drag är att det är en form av mellanmänsklig 

interaktion som uppehålls genom de inblandades beteende. Denna interaktion kan ta många 

olika former, vilket innebär att hanteringen av en konflikt ser olika ut. Folger med flera 

konstaterar att människor som befinner sig i konflikt uppfattar att det finns en oförenlighet 

mellan dem och andra som kan leda till att andra stör deras egna intressen, mål och så vidare. 

Det bör här påpekas att individen upplever att det finns en oförenlighet, oavsett om denna 

oförenlighet faktiskt existerar eller inte, vilket innebär att det finns förutsättningar för att en 

konflikt kan uppstå.
8
   

 

En viktig orsak till oförenlighet är kommunikationsproblem. Enligt Folger med flera kan 

oförmågan att kommunicera leda till missförstånd, vilket i sin tur resulterar i en konflikt. 

Dock påpekar författarna att det sällan är enbart kommunikationssvårigheter som ligger till 

grund för en konflikt, utan att det finns en underliggande meningsskiljaktighet mellan 

parterna. Vidare påverkas en konflikt av parternas beroendeförhållande till varandra. 

Beroendeförhållandet avgör vilken grad av motivation som parterna har i konflikten. Är 

upplevelsen att en parts fördel resulterar i en fördel även för den andra parten är konflikten 

                                                 

 

5
 Andreas de Klerk. Att hantera konflikter i arbete och grupp. (AB Timbro, 1991) s. 13f. 

6
 K. Lewin. 1951, citerad i Arne Maltén (1998) s. 145. 

7
 Joseph P Folger, Marshall Scott Poole, & Randall K. Stutman, Working Through Conflict. Strategies for 

Relationships, Groups, and Organizations. (Pearson Education Inc, 2009) s. 4.  
8
 Folger, Poole & Stutman (2009) s. 4 
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inte lika närstående. Finns det däremot en tävlingsinriktad inställning, det vill säga att den ena 

partens vinning resulterar i den andra partens förlust, kan konflikten bli ett faktum. Författarna 

påpekar dock att en enbart tävlingsinriktad inställning sällan infinner sig. Det vanliga är 

istället en blandning mellan de båda. Vid ett ömsesidigt beroende kan parterna hjälpa eller 

förstöra för varandra. De båda parterna känner till varandras förmågor att samarbeta eller 

tävla och denna förståelse ligger till grund för hur konflikten utvecklas.
9
    

 

Galtung definierar konflikter på följande sätt : ”incompatibility between goal states, or values 

held by actors in a social system.”
10

[kursiv i original]. Vidare menar Galtung att det finns tre 

komponenter vilka samarbetar i en konflikt. Dessa tre är: attityder/antaganden, beteende samt 

motsägelse/innehåll. Konfliktforskaren beskriver att motsägelsen måste innehålla någonting 

eftertraktat, vilket han kallar för mål, för att uppnå ”goal-state”.
11

 De tre komponenterna 

placerar Galtung i en så kallad konflikttriangel (se Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den påtagliga sidan av konflikten är (B) beteendet som kan observeras och under detta finns 

(C) innehållet i en konflikt samt (A) attityderna och antagandena. Vad A och C representerar i 

konflikten kan vara mer eller mindre dolt för aktörerna, men genom inre och yttre dialoger 

kan medvetenhet utvecklas och förståelse för sig själv och andra öka. Konflikttriangeln 

hjälper individer att förstå hur gemensam förstärkning leder till en konlikts upptrappning. 

                                                 

 

9
 Folger, Poole, & Stutman. (2009) s. 4f. 

10
 Johan Galtung. Conflict as a way of life (484-507) i Peace and social structure: Essays in peace research.  

(Christian Ejlers, 1978) s. 486.  
11

 Johan Galtung. Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. (Sage, 1996) s. 71.  

B. Beteende

A. Attityd/antagande C. Motsägelse/innehåll

Figur 1 Galtungs konflikttriangel 

Påtagliga nivån: 

empirisk, observerade, medvetna 

Latenta nivån: 

teoretisk, slutna, omedvetna 
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Enligt Galtung kan en konflikt uppstå i något av hörnen för att sedan sprida sig vidare till de 

andra. Ett exempel på detta kan vara att aktörerna upptäcker att deras mål är oförenliga med 

varandra vilket leder till en konflikt. Aktörerna blir frustrerade och detta mynnar ut i en 

aggressiv attityd som resulterar i ett aggressivt beteende. I detta fall startar konflikten i hörn C 

för att sedan sprida sig till A och B.
12

 

 

Konflikttriangeln som Galtung konstruerat fungerar på både micro- och makronivå, det vill 

säga på individ, grupp och nationsnivå, eftersom psykologin bakom en konflikts upptrappning 

följer ett liknande mönster oavsett nivå. Dock påpekar forskaren att denna kan avstanna om 

parterna får möjlighet att hantera konflikten. En konflikt kan både starta och stoppas i något 

av hörnen. Vidare menar Galtung att en konflikt kan hanteras på två sätt: genom 

konfliktkontroll och konfliktlösning. Den första innebär att attityder och beteende bearbetas, 

medan den senare behandlar vad som ligger till grund för konflikten.
13

  

 

Folger med flera och Galtungs konfliktdefinitioner visar att en sådan kan vara omfattningsrik, 

men det bör också nämnas att så inte alltid är fallet. De Bono menar att en konflikt är när det 

sker en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar.
14

 Författaren 

anser att en konflikt kan uppkomma för att människor vill olika saker eller för att de ser olika 

på saker och ting, eller en kombination av de två. Vidare skriver han att människor gör olika 

val och när dessa val kolliderar med andras val uppstår det en konflikt.
15

 

 

2.1.1  Varför ska konfliktlösning användas?  

Enligt Folger med flera är konflikter ofta en blandning mellan positivt och negativt samt det 

osäkra. Positiva konflikter hjälper till att hantera viktiga frågor, producera nya kreativa 

infallsvinklar samt reglera spänningar inom gruppen. Om en konflikt hanteras på rätt sätt kan 

den hjälpa till att stärka relationer, grupper och organisationer samt eliminera orättvisor. 

Effekterna understyrker vikten av att kunna hantera en konflikt på rätt sätt. Trots detta ses 

konflikter i allmänhet som någonting negativt och skrämmande. Frustration, spänning, obehag 

                                                 

 

12
 Galtung (1996) s. 71f. 

13
 Galtung, (1978) s. 486ff. 

14
 Edward de Bono. Konflikter. (Brombergs Förlag AB, 1986) s. 15. 

15
 de Bono (1986) s. 80. 
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och sårade känslor är nära förknippat med konflikter.
16

 Även Ekstrand och Lelinge beskriver 

vikten av att kunna hantera konflikter på rätt sätt. Detta eftersom människan genom konflikter 

lär sig att kompromissa, förstå orsakssamband, och utveckla empati.
17

  

 

Först när en konflikt har blivit tillräckligt stor uppmärksammas denna. Innan dess är intresset 

svagt och ignoransen hög då individen väljer att blunda för problemet.
18

 Wahlberg skriver att 

en konfliktfylld situation resulterar i att individens tänkande blir allt mer primitivt. Detta leder 

till att reflektion kring det egna beteendet försvinner i princip helt. Det i sin tur innebär att 

individen enbart fokuserar på motparten och övertolkar dennes beteende och avsikter. Inte 

sällan undervärderar individen sitt eget beteendes inflytande och förminskar den egna 

kommunikationsförmågans roll i situationen.
19

 

 

Wahlberg påpekar att det krävs en vilja för att lösa en pågående konflikt. Viljan är som störst 

då konflikten är med en närstående, vilket innebär att individen arbetar för att lösa problemet. 

Individens arbetslivssituation ser däremot annorlunda ut, eftersom han/hon där inte har valt 

sina arbetskamrater och det är inte säkert att dessa är omtyckta av individen. Relationen blir 

påtvingad. På grund av detta finns inte den naturliga viljan att bevara relationen till sina 

arbetskamrater samt lösa de konflikter som uppstår. Detta resulterar i en minskad motivation 

kring att investera den energi som krävs för att nå en försoning.
 20

  

 

Wahlberg menar att flera konflikthanteringsmetoder inte tar hänsyn till arbetslivets 

annorlunda förutsättningar kring motivation. Vidare påpekar hon att människan i första hand 

arbetar för sin försörjning och inte för att upprätthålla sociala relationer.
21

 Även de Klerk 

behandlar skillnaden mellan konfliktlösning i privatliv och yrkesliv. Han menar att individen 

inte har samma känslomässiga reaktioner i privat- och arbetsliv. I individens arbetsliv finns en 

yrkesmässig distans och den är till för att skydda den personliga integriteten. Vid en pågående 

                                                 

 

16
 Folger, Poole & Stutman (2009) s. 1.  

17
 Gudrun Ekstrand, & Balli Lelinge. Klassen som Gud glömde. Hur man förebygger och åtgärdar oro och 

konflikter och får ett bra klassrumsklimat. (Gleerups, 2007) s. 106.  
18

 de Klerk (1991) s. 9-15. 
19

 Anneli M Wahlberg. Konflikters liv och död. (Schibsted Förlagen, 2007) s. 24. 
20

 Wahlberg (2007) s. 37. 
21

 Wahlberg (2007) s. 37. 



8 

 

 

konflikt upplever individen en kränkning av den yrkesmässiga integriteten som i sin tur kan 

hota den personliga integriteten.
22

  

 

2.1.2 Konflikthantering i skolan 

Marklund beskriver att en konflikt är kostsam, både ekonomiskt och/eller emotionellt, för 

samtliga inblandade oavsett om konflikten sker på arbetsplatsen eller i skolan. Konsekvenser 

av en konflikt kan vara att kommunikationen skadas, vilket i sin tur kan innebära en förlust av 

information och styrmedel samt att relationen påverkas negativt. Konflikter inom skolans 

väggar påverkar på lång sikt undervisningen negativt och elevernas kunskapsinhämtning kan 

hindras.
23

  

 

2.1.2.1 Orsaker till konflikter i skolan 

En konflikt kan uppstå då elevens behov och målsträvanden blockeras. Ellmin menar därför 

att skolarbetets utformning i dessa fall kan vara avgörande. Följande krav bör vara uppfyllda 

för att en elevs behov ska vara tillfredsställda: 

 Undervisningen ska vara anpassad efter elevens förutsättningar. 

 Eleven ska förstå vad han/hon gör, samt ha överblick över sin prestation. 

 Eleven ska få möjlighet att utvecklas och känna trygghet. 

 Eleven ska kunna påverka undervisningens upplägg. 

Om inte de ovanstående punkterna tillfredsställer elevens behov påverkas stimulansen och 

engagemanget negativt. Utöver dessa faktorer kan elever som upplever för höga krav från 

skolan bli konfliktfyllda. En sådan konflikt behöver inte ta sig uttryck i en direkt 

konfrontation utan kan uttryckas via sabotage av undervisningen, skolk eller skadegörelse. 

Vid elevaktiva arbetssätt krävs det att pedagogen intar ett stukutrerat och tydligt ledarskap. En 

löst strukturerad undervisning kan eskalera till en konfliktsituation, då eleverna blir osäkra 

eftersom de inte vet vad som förväntas av dem. Ellmin påpekar även att förhållandet kan vara 

                                                 

 

22
 de Klerk (1991) s. 76.  

23
 Linda Marklund. Skolmedling i teori och praktik. (Uppsala universitet, 2007) s. 3. 
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det motsatta, vilket innebär att en allt för hårt styrd undervisning kan leda till konflikt. Detta 

eftersom eleverna i situationen upplever att deras behov och önskningar förbises.
24

  

 

Vidare skriver Ellmin att elevens identitet påverkar huruvida om de är kapabla att skapa 

konflikter eller inte. En elev som är trygg i sin identitet behöver inte söka ständig bekräftelse. 

Är eleven däremot osäker på sig själv och sin identitet söker han/hon bekräftelse på ett 

felaktigt sätt, till exempel genom att störa undervisningen eller bråka.
25

 Även Wahlström 

behandlar detta ämne. Hon skriver att ungdomar med en sund självkänsla inte upplever 

avvikande åsikter som hotfulla. De är nyfikna på andra människors idéer och värderingar 

samtidigt som de är trygga i sin egen uppfattning om sig själva, vilket resulterar i att de kan ta 

emot andras åsikter utan att känna sig kränkta och osäkra.
26

  

 

2.2 Tre perspektiv på konflikter 

2.2.1 Relationskonflikter 

De Klerk skriver att konflikter finns överallt, men han påpekar att de främst finns inom oss 

själva. Författaren skriver: ”Största delen av våra liv är vi sysselsatta med att hantera, 

bearbeta, undvika och lösa medvetna och omedvetna personliga konflikter.”
27

 De konflikter 

som upptar den största tiden är konflikter mellan människor, det vill säga 

relationskonflikter.
28

 

 

Enligt Cahn och Abigail innebär en relationskonflikt att det har uppstått en konflikt mellan 

individer som befinner sig i ett viktigt förhållande av någon form till exempel vänner, 

kärleksförhållande, familjemedlemmar eller kollegor. Dessa konflikter rör privatsaker samt 

involverar personer som den konfliktdrabbade bryr sig om, samtidigt som individen vill 

upprätthålla den betydelsefulla relationen. Vidare definierar författarparet relationskonflikt 

som en komplicerad situation med följande fyra kännetecken: 

1. De båda parterna står i beroende till varandra. 

                                                 

 

24
 Ellmin (2008) s. 144-153. 

25
 Ellmin (2008) s. 116. 

26
 Gunilla O Wahlström.  Hantera konflikter – men hur? Metodbok för pedagoger. (Runa Förlag AB, 1996) s. 

17. 
27

 de Klerk (1991) s. 9.  
28

 de Klerk (1991) s. 9-15. 
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2. Parterna upplever att de har oförenliga mål eller att de har oförenliga tillvägagångssätt 

för att nå samma mål. 

3. Den upplevda oförenligheten kan potentiellt påverka relationen om det inte åtgärdas. 

4. Det är angeläget att lösa den upplevda skillnaden. 

Dessa fyra kännetecken visar, enligt Cahn och Abigail, att en situation blir problematisk när 

två parter upplever att det finns motsättningar i vilket målet är, eller hur det önskade målet ska 

nås.
29

 

 

Vid en konstaterad relationskonflikt menar Lulofs och Cahn, liksom Cahn och Abigail, att S-

TLC systemet med fördel kan användas. S-TLC står för; Stop, Think, Listen och 

Communicate. Lulofs och Cahn skriver att en individ med hjälp av dessa fyra steg kan lösa 

relationskonflikter enbart med en grundläggande kommunikationsförmåga. Stop innebär att 

individen ska stanna upp och försöka att lugna ner sig innan han/hon går vidare. Nästa steg är 

Think. Tänk innan du handlar och överväg dina valmöjligheter. Vidare bör individen lyssna, 

Listen, innan han eller hon säger någonting, för att avslutningsvis bestämma hur han/hon ska 

kommunicera, Communicate, och genomföra det.
30

 

 

2.2.2 Kommunikationskonflikter  

Enligt Långström och Viklund är det vanligt att en konflikt uppstår på grund av missförstånd 

eller bristande information.
31

 Ekstam vidareutvecklar denna tanke och beskriver att det är 

ofullkomlig kommunikation som ligger till grund för konflikter. Det beror till stor del på att 

människor använder sig av olika språk och att de ser olika på samma företeelse. Ytterligare ett 

språkligt bekymmer är att individer utgår från att omgivningen förstår exakt vad han eller hon 

menar fast situationen egentligen är den motsatta.
 32

 Om personen i fråga inte återkopplar hur 

han eller hon uppfattat informationen kan detta leda till en feltolkning och en 

hämndsituation.
33

 Följden av detta kan bli att en destruktiv konflikt utvecklas. En destruktiv 

konflikt, enligt Ekstam, är när konflikten eskalerar till personangrepp. Vidare förklarar 

                                                 

 

29
 Dudley D. Cahn & Ruth Anna Abigail. Managing Conflict through Communication. (Allyn and Bacon, 2006) 

s. 2ff. 
30

 Roxane S. Lulofs & Dudley D. Cahn. Conflict. From Theory to Action. (Allyn and Bacon, 2000) s. 188ff. 
31

 Sture Långström & Ulf Viklund. Praktisk lärarkunskap. (Studentlitteratur, 2006) s. 39. 
32

 Kjell Ekstam. Handbok i konflikthantering. (Liber AB, 2004) s. 20f. 
33

 Ekstam (2004) s. 59. 
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författaren att viss tidigare forskning pekar mot att tre fjärdedelar av destruktiva konflikter tar 

sin början i kommunikationsbrister.
34

  

 

Lenéer Axelson och Thylefors inriktar sig på kommunikationskonflikter som grundar sig i 

missförstånd. De skriver att denna typ av konflikt uppstår i arbetsgrupper där individer inte är 

insatta i sina kollegors arbetsuppgifter. Detta resulterar i irritation och oförståelse för 

varandras handlingar och beslut som i sin tur leder till missförstånd. Vid analys av konflikter 

är det viktigt att veta om konflikten beror på missuppfattningar. För att undvika att 

missförstånd uppstår krävs en god kommunikation. Det bör dock finnas en medvetenhet kring 

att denna typ av konflikt inte helt kan förebyggas. I förebyggande syfte krävs kreativa 

personalmöten där det diskuteras framtida mål, arbetsmetoder, regler och normer vilket ger 

vägledning och energi till arbetet. Gruppen och lagandan stärks då samtliga kollegor får 

möjlighet att träffas och konflikter kan förebyggas, kanaliseras och ventileras.
35

 

 

Ur undervisningssynpunkt är kommunikationskonflikter vanligt då lärare och elever inte 

använder samma språk, trots att undervisningen sker på svenska. Åldersskillnaden mellan 

lärare och elever tar sig uttryck i användningen av olika vokabulär och orden behöver inte ha 

samma innebörd för de olika generationerna.
36

  

 

2.2.3 Maktkonflikter 

Utas Carlsson beskriver att maktparadigmet definierar makt som ”[…] makt över andra”
37

. 

Anledningen till att makt utövas är för att kontrollera andra och därmed skydda det egna 

intresset. Maktparadigmet, som är ett maktrealistiskt synsätt, utgår från att konflikten har 

uppkommit på grund av brist på materiella resurser, och leder till att det den ena parten vinner 

förlorar den andra. Båda parterna strävar efter en så hög maktposition som möjligt, vilket 

resulterar i att hot och tvång nyttjas.
 38

   

 

                                                 

 

34
 Ekstam (2004) s. 20f. 

35
 Barbro Lenéer Axelson & Ingela Thylefors. the Psychology of the Work Group – a book about teamwork. 

(Joint Industrial Safety Council, 1998) s. 157. 
36

 Långström & Viklund (2006) s. 39. 
37

 Karin Utas Carlsson. Lära leva samman. Undervisning i konflikthantering. Teori och prakik. (KSA, 

konfliktlöning i skola och arbete, 2001) s. 92 & 103ff. 
38

 Utas Carlsson (2001) s. 92. 
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Vid lösning av en konflikt är målet att reglera förhållandet mellan parterna. Detta kan ske via 

till exempel kompromisser, medling, försoning och direkta förhandlingar. Som motsats till 

maktparadigmet placerar Utas Carlsson någonting som hon kallar för det framväxande 

paradigmet. Här ses konflikter som något positivt och nödvändigt för liv och utveckling. Ur 

maktsynpunkt skiljer de båda paradigmen sig åt då makt, inom det framväxande paradigment, 

kontinuerligt uppstår i många delar av samhället. De styrande i ett samhälle måste ta hänsyn 

till övriga medborgare, då de står i beroendeförhållande till varandra, för att samarbetet ska 

kunna fortgå. Detta i sin tur innebär att ingen är maktlös utan har förmåga att påverka. Inom 

maktparadigmet däremot ses makt som något som utövas av ett fåtal.
39

  

 

Enligt Persson utövas makt överallt och i de flesta relationer, såväl mellan förälder och barn 

som mellan man och kvinna. Det bör dock påpekas att alla relationer inte alltid är 

maktrelationer. Persson skriver att maktrelationer är en: ”[…] relation mellan två eller flera 

aktörer där åtminstone den ena aktören försöker påverka den andres handlande och 

som gör detta mer eller mindre medvetet”.
40

 [fetstil i original]. 

 

För att en lärare ska kunna lösa sitt uppdrag krävs ett gott ledarskap, där han eller hon på ett 

lämpligt sätt utövar den egna maktutövningen med anpassning till miljön i klassrummet. 

Vidare skriver Wennberg och Norberg att alla lärare inte är bekväma med den maktposition 

som yrket kräver vilket kan resultera i att en informell ledare, till exempel en elev, intar den 

tidigare nämnda positionen. Om detta skulle ske bedrivs inte undervisningen utifrån skolans 

uppsatta mål och övriga i elevgruppen kan uppleva obehag.
41

  

 

2.3 Konflikthanteringsmetoder 

2.3.1 Medling 

Ett möjligt sätt att lösa en konflikt är genom medling som, enligt Hareide, innebär att en eller 

flera opartiska personer hjälper de individer som befinner sig i en konflikt. Viktigt att påpeka 

är att medling är en frivillig konfliktlösningsmetod som går ut på att de konfliktdrabbade 

                                                 

 

39
 Utas Carlsson (2001) s. 92. 

40
 Anders Persson. Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. 

(Carlsson Bokförlag, 1994) s. 30. 
41

 Bodil Wennberg & Sofia Norberg. Makt, känslor och ledarskap i klassrummet. Hur EQ kan ge arbetsro i 

skolan. (Natur och Kultur, 2004) s. 16 & 139. 
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individerna själva ska hitta en lösning genom en strukturerad process.
42

 Marklund skriver att 

målet med medling är att nå en överenskommelse med utgångspunkt i parternas behov och 

intressen i den mån det är möjligt.
43

 

 

Hareide har sammanfattat en uppsättning vägledande principer för medling i Norden. Dessa 

kallar han för de fem F:en; fredlig, frivillig, förtrolig, försonande och faciliterande. 

Innebörden av begreppet fredlig är att åstadkomma en fredsskapande atmosfär och tanken är 

att hindra konflikter från att eskalera till våld och ödeläggelse. Medlaren får inte bruka våld, 

tvång och hot, då medling sker i en fredlig anda. Frivillighetsbegreppet står för att medlingen 

sker på en frivillig basis, detta eftersom parterna själva ska finna en lösning på konflikten. När 

ett avtal skapas måste parterna bestämma om de accepterar avtalet eller inte. 

Förtrolighetsprincipen innebär att det råder tystnadsplikt, för såväl medlare som deltagare, då 

det ska finnas möjlighet till en öppen och ärlig dialog. Det i sin tur innebär att det som 

diskuteras under medlingen inte på något sätt får missbrukas vid ett senare tillfälle.
 44

  

 

Försonlighet är målet med medlingen, vilket betyder att medlingen inriktas på förhållandet 

mellan parterna för att nå en fungerande relation. Fokus läggs här, då relationen ofta har större 

betydelse än den utlösande faktorn i konflikten. Att facilitera innebär att underlätta något. I 

detta sammanhang ska medlaren inte bestämma en lösning åt parterna, utan istället hjälpa dem 

att finna en lösning. Medlaren ska styra processen samt vara opartisk, neutral och 

oberoende.
45

 En medlares uppgift, enligt Marklund, är att fungera som en opartisk länk mellan 

de båda parterna för att kommunikationen mellan dem ska utvecklas. Viktigt att påpeka är att 

medlaren inte ska fördela skulden.
46

 Även Hareide belyser medlarens uppgift och menar att en 

medlare inte ska fungera som en skiljedomare.
47

  

 

Enligt Norman finns det olika medlingsmodeller, bland annat skyttelmetoden och 

konferensmetoden. Den förstnämnda metoden innebär att medlaren placerar parterna i varsitt 

rum och går skytteltrafik mellan dem. Konferensmetoden kommer vi nedan att beskriva mer 

                                                 

 

42
 Dag Hareide. Konfliktmedling. (Studentlitteratur, 2006) s. 17. 

43
 Marklund (2007) s. 4. 

44
 Hareide (2006) s. 17f. 

45
 Hareide (2006) s. 17f. 

46
 Marklund (2007) s. 4. 

47
 Hareide (2006) s. 297. 
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ingående, då både Marklund och Hareide koncentrerar sig på denna. Norman beskriver 

konferensmetoden som en metod där parterna sitter i samma rum och samtidigt får ta del av 

all information.
48

 Medling i konferensmetoden består av fem faser: 

1. Introduktion 

2. Ventilering 

3. Skapa möjligheter 

4. Utvärdering 

5. Överenskommelse 

Introduktionen går ut på att medlaren beskriver hans/hennes roll i medlingen, 

tillvägagångssättet samt försöker skapa kontakt och förtroende. Ventilering innebär att 

parterna ventilerar sina behov och intressen, vilket förutsätter en öppenhet mellan de båda. 

Denna fas av medlingen ska medföra att parterna får insikt och förståelse för varandras 

perspektiv. Norman menar att den tredje fasen är processens mest konstruktiva sida där 

kreativa lösningar välkomnas. Viktigt att påpeka är att de presenterade lösningarna måste 

tillgodose båda parternas behov och intressen, samt att individerna inte ska kritisera varandras 

idéer utan istället bidra till att vidareutveckla dem. Utvärderingsfasen syftar till att parterna 

ska utvärdera och vidareutveckla de bästa idéerna. Under den femte och sista fasen ska en 

överenskommelse nås och ett avtal skrivas.
49

  

 

2.3.2 Gruppsamtal 

Karin Åberg skriver att fördelarna med gruppsamtal är många. Elevernas självförtroende ökar 

och processen kan resultera i att de blir medvetna om sig själva samt sina egna värderingar. 

Dessutom leder samtalen till en utveckling av empati och förståelse för sina kamraters känslor 

och eleverna får möjlighet att öva sig på att lyssna på andra och deras åsikter. Åberg 

konstaterar att dessa egenskaper är en viktig grund för att kunna hantera konflikter. Den 

största pedagogiska fördelen med gruppsamtal är att läraren får insikt i elevernas intressen, 

behov och bekymmer vilket gör det enklare att utforma undervisningen efter elevernas 

förutsättningar.
50

  

                                                 

 

48
 Jan Norman. Medling – och andra typer av ADR. (Iustus Förlag AB, 1999) s. 71. 

49
 Norman (1999) s. 76-87. 

50
 Karin Åberg. Gruppsamtal i skolan. (Ekelunds Förlag, 1997) s. 6f. 
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För att gruppsamtalet ska fungera väl är det viktigt att klassen delas in i mindre grupper, om 

max åtta personer per grupp. Det optimala gruppantalet är, enligt Åberg, fem till sju personer 

då ett högre deltagarantal innebär att inte alla får möjlighet att komma till tals. Dock påpekar 

författaren att för få deltagare, i gruppsamtalet, kan resultera i att samtalet faller platt då det 

inte finns lika mycket erfarenheter inom gruppen. Fortsättningsvis belyser Åberg hur viktig 

gruppindelningen är för elevernas välbefinnande.
51

 Hon beskriver att eleverna inte själva får 

välja grupper utan:  

I skolan ska vi istället träna våra elever att vara i grupper som de inte har valt. Det ger viktig livskunskap. 

Gruppsamtalet inrymmer i sig möjligheten att lära känna varandra bättre, att överbrygga konflikter och att 

förbättra relationerna i klassen. Därför finns det inget skäl för eleverna att vare sig få chans att välja eller 

välja bort någon.
52

 

Citatet belyser på ett tydligt sätt Åbergs ståndpunkt i frågan. Det är alltså gruppledarens 

uppgift att dela in klassen i lämpliga grupper, ge den information som behövs, sätta igång 

samtalet samt hjälpa gruppen att hålla sig till ämnet. Ledaren ska med andra ord hålla sig i 

bakgrunden men se till att samtalet fortlöper i tänkt riktning.
53

  

 

Den modell som Åberg förespråkar är följande:  

1. Lyssna. 

2. Bekräfta och sammanfatta. 

3. Ge förslag på hur situationen ska hanteras. 

4. Undersök förslagens för- och nackdelar. 

5. Välj det bästa förslaget. 

6. Skriv upp förslaget och bestäm hur det ska genomföras. 

7. Kom överens om en period varunder förslaget ska prövas. 

8. Bestäm tid för utvärdering. 

Under den första fasen i modellen inriktas samtalet på att alla får berätta sin version av det 

inträffade. Här är det viktigt att inte ifrågasätta det som sägs, utan att bara lyssna. Det andra 

steget innebär att ledaren bekräftar och sammanfattar det som eleverna tidigare uttryckt. 

                                                 

 

51
 Åberg (1997) s. 8ff. 

52
 Åberg (1997) s. 12. 

53
 Åberg (1997) s. 17. 
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Vidare ska eleverna, i den tredje fasen, själva ge förslag på hur konflikten kan lösas. 

Gruppledaren ska sedan uppmuntra förslagen och hjälpa till att belysa deras för- och 

nackdelar för att gruppen ska kunna samsas kring en lösning. Avslutningsvis skrivs förslaget 

ner och eleverna kommer överens om hur det ska genomföras samt bestämmer en tid för 

utvärdering.
54

 

 

2.4 Analysverktyg 

  

Relationskonflikt 

 

Kommunikationskonflikt 

 

Maktkonflikt 

 

Bakomliggande 

faktorer 

 

Olika mål eller oförenliga 

sätt att nå målet.  

 

Konflikter med 

människor vi har viktiga 

relationer med (familj, 

förhållande, 

arbetskamrater m.fl.) 

 

 

Missförstånd eller bristande 

information.  

 

Svårigheter att samarbeta. 

 

Destruktiva konflikter kan 

uppstå.  

 

 

Kontrollera andra för 

att skydda det egna 

intresset.  

 

Påverka någon annans 

handlande. 

 

 

Lösning/metod 

 

Kommunikation. 

Använda S-TLC 

systemet. 

 

Kommunikation.  

Kreativa möten 

Medling är en möjlig metod. 

 

Kompromiss, medling, 

direkta förhandlingar, 

försoning, gruppsamtal. 

 

Ansvar 

 

Den enskilda individen 

 

Mottagaren av information, 

Arbetsledaren 

 

Den enskilda individen, 

Arbetsledaren eller 

utomstående person 

 

Ovanstående tabell representerar en sammanställning av de tre tidigare nämnda perspektiv på 

konflikter. De faktorer som ligger till grund för uppsatsens analys presenteras i 

analysverktyget ovan. De tre fallbeskrivningarna i undersökningen utgår från de tre 

konfliktperspektiven, det vill säga att fallbeskrivning 1 enligt analysverktyget definieras som 

en relationskonflikt, fallbeskrivning 2 som en kommunikationskonflikt och slutligen 

fallbeskrivning 3 som en maktkonflikt. Analysverktyget kommer att användas för att 

undersöka om informanterna identifierar konfliktsituationens bakomliggande faktorer, lösning 

samt vem som bär ansvaret, för att nå en förståelse om de medverkande lärarnas tankar kring 

konflikthantering.  

                                                 

 

54
 Åberg (1997) s. 62f. 
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3. Material och metod 

3.1 Material 

Materialet som vår framställning bygger på, består av resultat från den kvalitativa 

undersökningen kring hur verksamma lärare tänker kring konflikthantering. Vi har även tagit 

del av tidigare forskning angående vad begreppet konflikt innebär, olika teorier kring varför 

en konflikt uppstår samt olika konflikthanteringsmetoder. Undersökningen består av 18 

informanter, där åtta är högstadielärare och tio är gymnasielärare. Undersökningen baseras på 

de skriftliga svar som informanterna lämnat, där genomsnittslängden på svaren är en sida. 

 

3.2 Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där lärares tankar kring konflikthantering sätts i 

fokus. Trots att man med hjälp av denna undersökning inte kan dra något entydigt svar 

angående lärares resonemang kring konflikthantering i allmänhet, menar vi att det fortfarande 

är av intresse att studera dessa lärare mer ingående då det kan generera i överförbarhet. 

Denscombe menar att en forskare måste särskilja mellan ett forskningsfynds generaliserbarhet 

och överförbarhet. Författaren skriver att ”Båda begreppen uttrycker en föreställning om att 

tillämpa forskningsfyndens mer allmänt, och att de inte inskränker sig bara till de människor, 

företeelser, data etc. som faktiskt ingick i undersökningen”
55

, men att de skiljer sig åt i 

tillvägagångssättet. Enligt Denscombe är generaliserbarhet någonting som vanligtvis 

förknippas med kvantitativa och positivistiska undersökningar, då det har en mätbar kvalitet i 

forskningsfynden.
56

  

 

Överförbarhet är däremot en mer intuitiv process, vilket innebär att forskningens relevans för 

andra situationer snarare är föreställd än påvisad. Då uppsatsen har en kvalitativ ansats menar 

vi att överförbarhet är ett bättre begrepp att använda. Denscombe beskriver överförbarhet som 

en ”process där forskaren och läsarna sluter sig till hur fynden kan tänkas relatera till andra 

situationer. De bokstavligen ’flyttar över’ resultaten från forskningssituationen till andra 

situationer”
57

 vilket bättre överensstämmer med intentionerna för uppsatsen. 

                                                 

 

55
 Martyn Denscombe. Forskningens grundregler. Samhällsforskarens handbok i tio punkter. (Studentlitteratur, 

2004) s. 182. 
56

 Denscombe (2004) s. 182. 
57

 Denscombe (2004) s. 182. 
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Fallbeskrivningarna består av tre fiktiva fall vilka representerar tre olika konfliktsituationer: 

en relationskonflikt, en kommunikationskonflikt och en maktkonflikt. Den grundläggande 

anledningen till att fallen är fiktiva är för att på så sätt inte orsaka obehag hos de individer 

som genomgått konfliktsituationen. Dock vill vi här påpeka att dessa typer av 

konfliktsituationer är vanligt förekommande i skolans vardag, någonting som även bekräftats 

av de pedagoger som medverkat i undersökningen.   

 

Undersökningen har en hög grad av standardisering då fallbeskrivningarna är identiska för 

samtliga deltagare. Fallen kommer i samma ordning och de kompletterande frågorna är 

likalydande för samtliga lärare. Patel och Davidson skriver att benämningen standardiserad 

bland annat gäller vid enkätundersökningar, då en enkät är konstruerad för att de intervjuade 

ska få samma frågor i identisk ordning. En låg grad av strukturering innebär att frågan är 

formulerad så att den medverkande har maximalt utrymme att svara,
58

 vilket överensstämmer 

med vår undersökning.   

 

3.2.1 Urvalsgrupp 

Uppsatsens undersökning baseras på 18 lärare, varav tio undervisar på gymnasiet och åtta på 

högstadiet. De undersökta lärarna är både män och kvinnor, befinner sig i ett åldersspann från 

25 till 67 år och har varierad yrkeserfarenhet. Vi har av anonymitetsskäl valt att inte redogöra 

för vilka skolor, samt vilka ämnen de medverkande lärarna undervisar i. 

 

3.2.2 Genomförande 

De medverkande lärarna kontaktades via mail. I inledningsskedet kontaktades 60 lärare, 30 

högstadielärare och 30 gymnasielärare. Av dessa 60 lärare accepterade 13 gymnasielärare och 

15 högstadielärare att ingå i studien. Efter en positiv inställning till medverkan i studien 

mottogs ett nytt mail med bifogade fallbeskrivningar (se bilaga 1), samt närmare instruktioner 

om inlämningsdatum. Då vi efter inlämningsdatumet erhållit 18 svar skrevs dessa ut, utan 

namn, för att stärka anonymiteten. Resultatet ställdes vidare i förhållande till ett analysverktyg 

                                                 

 

58
 Runa Patel & Bo Davidson. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. (Studentlitteratur, 2003) s. 71ff. 
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(se 2.4). Detta verktyg tillhandahåller olika centrala teman, så som bakomliggande faktorer 

och lösning, vilka är utgångspunkten för vidare analys och diskussion. 

 

3.2.3 Etiska överväganden 

Under uppsatsens arbetsgång har särskild hänsyn tagits till lagen om etikprövning gällande 

forskning som avser människor. De medverkande lärarna har i inledningsskedet fått 

information om utgångspunkt samt bakomliggande orsaker till uppsatsens uppkomst. Detta 

eftersom det uttryckligen står i SFS 2003:460 att de medverkande ska få information om att 

deltagande i forskningen är frivilligt och att individen när som helst kan avbryta sin 

medverkan, samt att information om syfte ska tillhandahållas.
59

 Vidare har även särskild 

hänsyn tagits till informanternas anonymitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

59
 Svensk författningssamling.  Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 2003:460. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2003:460, 2011-05-08 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2003:460
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4. Resultat  

I kapitlet som följer redogörs resultatet av den genomförda undersökningen. Inledningsvis 

presenteras den fallbeskrivning som informanterna har tagit del av. Fortsättningsvis har 

resultatet delats in i följande tre underrubriker: bakomliggande faktorer, lösning/metod och 

ansvar, vilka återfinns i analysverktyget. Av anonymitetsskäl presenteras inte de medverkande 

lärarnas namn. Istället benämns de som lärare 1-18.  

 

4.1 Fallbeskrivning 1 

Pelle och Kalle har varit bästa vänner sedan de gick i fjärde klass och sitter alltid bredvid 

varandra på lektionerna. Den sista tiden har du som klassföreståndare/mentor märkt att 

något inte står helt rätt till. I vanliga fall brukar Pelle och Kalle vara svåra att få tyst på. De 

har alltid något att prata om men nu på senare tid sitter de tysta och tittar ner i bänken. Du 

frågar hur det är med dem och får till svar att allt är bra och väljer att avvakta för att se vart 

det hela leder. Allt som tiden går märker du att klassrumsklimatet påverkas av situationen 

mellan Pelle och Kalle. Klassen blir allt mer orolig och ofokuserad. 

 

En dag när du är på väg till lektionen ser du Pelle och Kalle stå och skrika på varandra i 

korridoren och det hela övergår snart i knuffar. Du går emellan och avstyr slagsmålet och 

väljer att starta upp lektionen för att få möjlighet att lösa konflikten. Det framkommer att 

Kalles tjej, Mia, har varit otrogen med Pelle. Konflikten har eskalerat i takt med att Pelle har 

försökt berätta för Kalle att han har känslor för Mia.   

 

4.1.1 Bakomliggande faktorer 

Det kan konstateras att endast ett fåtal informanter väljer att lägga fokus på konfliktens 

bakomliggande faktorer. Lärare 6 skriver:  

Jag tänker att varje människa själv äger sin konflikt och att konflikter i sig inte är farliga så länge man kan 

kommunicera dem och se hur man kan mötas trots olikheter i uppfattning och värdering. 

Vidare påpekar lärare 5 att det finns ett bakomliggande problem i deras olika åsikter:  

Förmodligen skulle de då inse att situationen måste förändras och lösas på så sätt att Mia fick avgöra om 

hon ville vara ihop med någon av pojkarna och i så fall vem av dem. 
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Det är alltså väldigt ovanligt att lärarna uttryckligen beskriver vilka bakomliggande faktorer 

det finns för denna konfliktsituation. Istället uttrycker somliga detta på ett implicit sätt genom 

sättet varpå de resonerar, i likhet med lärare 5.  

 

Ett återkommande tema i majoriteten av lärarnas svar berör elevernas relation till varandra. 

De belyser implicit detta som det grundläggande problemet och orsaken till konflikten. 

Flertalet av de medverkande lärarna beskriver fallet som en konflikt av privat karaktär och 

något som är svårt för dem att lösa. Ett exempel på detta är lärare 12, som skriver:  

När det gäller en sådan här mer privat konflikt som berör elevens känsloliv upplever jag att det går 

utanför min roll som lärare att ta ett sådant samtal. 

Ytterligare ett typiskt exempel på detta tema står lärare 13 för: ”En mycket svår situation då 

det är något privat som man som lärare ska akta sig för att reda i för mycket.” Det framgår av 

de belysta citaten att majoriteten av lärarna ger uttryck för att situationen är svårlöst och lärare 

7 skriver: ”Starka känslor. Inget man löser i rödaste rappet.” Fortsättningsvis är det ett fåtal 

lärare som benämner konfliktsituationen som en relationskonflikt. 

Alla människor, unga som gamla, har ett egenvärde och en rätt till sitt känsloliv utan att det för den skull 

får inkräkta på andras. Mia gör orätt som ”är med” två killar samtidigt och därmed kränker en av dem 

eller troligtvis båda.
60

  

Det framkommer av citatet att lärare 5 indirekt har definierat den uppstådda situationen som 

en relationskonflikt. 

 

4.1.2 Lösning/metod 

Majoriteten av de medverkande lärarna har valt att inleda bemötandet av konflikten med hjälp 

av någon form av samtal. Som exempel på detta skriver lärare 17 att ”Jag skulle ta hjälp av en 

kollega/kurator och prata med pojkarna”. Även lärare 16 skulle använda sig av ett samtal: 

”Jag får prata med killarna var för sig, och förklara att kärleken är evig men föremålen 

växlar.” Ett liknande tillvägagångssätt går att utröna ur lärare 1, 2, 3, 4 och 13 svar, då de 

väljer att ha ett inledande enskilt samtal med Kalle och Pelle där eleverna får möjlighet att 

berätta sin version av händelsen. Dock väljer lärare 1 även att involvera Mia i 

konflikthanteringen. Lärare 2 skriver:  

                                                 

 

60
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Jag tar under tiden anteckningar och efter samtalet sammanfattar jag vad de har sagt, det är alltid viktigt 

att bekräfta att jag har hört vad de har sagt. 

Lärare 1, 2 och 4 fortsätter bearbeta konflikten genom ett gemensamt samtal med inblandade 

parter medan lärare 3 och 13 väljer att diskutera situationen med arbetslaget eller kurator. 

 

Lärare 5 hanterar konflikten med hjälp av ett gruppsamtal där Pelle, Kalle och Mia deltar som 

går ut på att Mia måste göra ett val för att underlätta situationen. Även lärare 6, 7 och 18 

inleder med ett gruppsamtal, men skiljer sig från lärare 5, då lärarna delar med sig av deras 

observationer kring konflikten.  

Eftersom jag uppenbarligen har slängts in i konflikten när jag gått emellan bråkstakarna så har jag ju en 

upplevelse som jag kan dela med mig av. Därför förklarar jag för Kalle, Pelle och Mia hur jag uppfattar 

situationen.
61

 

Lärare 6 använder detta som en igångsättare för att få igång en kommunikation där eleverna 

får bekräfta eller dementera lärarens observationer. En av de tillfrågade lärarna (8) inleder 

bemötandet av konflikten på ett annat sätt då hon diskuterar frågan i arbetslaget för att sedan 

gå vidare med enskilda samtal om eleverna anser att de behöver hjälp med konfliktlösningen. 

Ytterligare en variant på lösning ger lärare 11, som tillsammans med en annan vuxen har ett 

samtal med pojkarna. I kontrast till ovanstående förslag på lösningar menar istället de 

resterande informanterna (9, 12, 14 och 15) att konflikten ligger utanför deras arbetsområde 

och bokar därför tid hos kurator.   

Det känns som ett för stort problem för att jag ska kunna lösa det så jag tar med killarna till kuratorn så 

får hon ta tag i det och genom samtal försöka lösa det.
62

 

Anledningen till att lärarna vänder sig till kuratorn är att de anser att denna har en annan form 

av utbildning vilket gör honom/henne mer lämpad för att lösa den här konfliktsituationen. Ett 

sista exempel ger lärare 10 som anser att eleverna bör lösa konflikten på egen hand.  

 

4.1.3 Ansvar 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna ger uttryck för att det är deras ansvar att tag i 

konfliktsituationen. Lärare 1 skriver:  

                                                 

 

61
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Viktigast av allt är att alltid MÖTA konflikten! Inte fly! Här gäller det, som f ö alltid, att ta tag i 

inblandade parter, i detta fall Kalle och Pelle och även Mia. 

Även lärare 13 yttrar en liknande ansats då han menar att: 

Självklart tar man tag i det då det även spelar roll för eleven, elevens resultat, elevens psykiska hälsa och 

klassrumsklimatet. Jag hade pratat med killarna enskilt.   

Citaten belyser en vanligt förekommande tanke angående lärarens roll i konflikthanteringen. 

Som exempel på detta beskriver flertalet lärare att konflikten måste hanteras då den påverkar 

skolarbetet och klassrumsklimatet. En av informanterna, lärare 11, förklarar att det egentligen 

är de inblandade elevernas ansvar att lösa konflikten, då den baseras på en privat karaktär. 

Trots detta väljer han ändå att agera i situationen eftersom konflikten påverkar skolarbetet.  

Citatet nedan illustrerar detta på ett tydligt sätt. 

Min primära uppgift är att se till att skolarbetet flyter men jag ska givetvis också försöka gjuta olja på 

vågorna men måste i detta inse att jag inte kan begära av vare sig mig själv eller andra att kunna styra 

andras känslor.  

 

En markant skillnad finns mellan lärare 9, 12, 14, 15, 17 jämfört med lärare 10s svar då de 

tidigare anser sig ha för lite kunskap för att hantera situationen och bestämmer sig därmed att 

ta pojkarna till kuratorn för att reda ut konflikten. Ett exempel på detta är lärare 14 som 

”bokar tid hos kurator el. liknande person. Det ligger inte inom mitt kunskapsområde att lösa 

kärlekskonflikter.” Lärare 10 skriver däremot i kontrast till detta att:  

Jag säger till dem att de får ta och lösa sina personliga meningsskiljaktigheter på fritiden. I klassrummet 

får de bete sig som arbetskamrater och uppträda korrekt mot varandra. 

Han förklarar att lärarrollen påverkas vid fördelning av grupparbete då Kalle och Pelle inte 

bör ingå i samma grupp den första tiden. Vidare skriver han: 

 Jag tänker att tonåringar kan ha konflikter som känns som en katastrof och världens grej, efter ett par 

veckor brukar det lugna ner sig och efter ett år är det ingen som kommer ihåg varför man bråkade. Sånt 

här brukar blåsa över rätt snabbt.  

 

Ytterligare en vinkling av ansvarsfrågan presenterar lärare 5, då han menar att det främst är 

Mias ansvar att ta ett beslut i den upptrappade konflikten. De flesta informanterna väljer att 

kontakta kurator, rektor, föräldrar, elevhälsa, antimobbningsgrupp och/eller arbetslag för att 

lösa konflikten om denna eskalerar.  
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4.2 Fallbeskrivning 2 

När läsåret började blev du tilldelad en klass som du tidigare inte har arbetat tillsammans 

med. Fyra månader in i läsåret har det dykt upp ett bekymmer. En elev, vid namn Lotta, har 

slutat att kommunicera med dig. Varje gång du söker kontakt ger Lotta dig en kylig blick och 

svarar mycket fåordigt. Ställer du en fråga till henne i klassrummet fnyser hon och tittar bort. 

Du inser att situationen inte längre är hållbar och ska försöka lösa den konflikt som finns 

mellan er. Alla försök att prata med henne har varit lönlösa, då hon tittar ifrågasättande på 

dig och låter bli att svara.  

 

4.2.1 Bakomliggande faktorer 

Ett återkommande tema i informanternas svar är vikten av kommunikation, då majoriteten 

identifierar den som bristande i situationen mellan lärare och elev. Lärare 6 skriver att 

konflikter i sig inte är negativa om bara en kommunikation upprätthålls. Flera informanter 

påpekar även att undervisningssituationen för Lotta blir lidande då hon inte kan uttrycka sig 

obehindrat.  

[…] hon behöver inte gilla mig. Men samtidigt är det ett hinder för henne i undervisningen om hon inte 

kan kommunicera med mig på ett otvunget sätt.
63

 

Citatet visar på att situationen har gått så långt att det finns svårigheter mellan lärare och elev 

att samarbeta. Ett fåtal informanter påpekar att grunden till problematiken bottnar i 

människors olikheter. Det i sin tur innebär att, som lärare 7 skriver, ”Alla inte kan älska alla, 

men det är bra att veta orsaker till varför elever reagerar som de gör gentemot mig, som de 

trots allt står i beroendeställning till.” Detta till trots betonar informanterna att det samtidigt är 

viktigt att påpeka detta för Lotta, men samtidigt att det är nödvändigt att hitta en gyllene 

medelväg som båda kan acceptera.  

 

Samtliga informanter identifierar att det finns ett bakomliggande problem, men de flesta 

skriver inte detta uttryckligen. Ett tydligt exempel kommer från lärare 14 som svarar att ”Jag 

ber att prata med henne i enrum för att reda ut var skon klämmer.” Som motsatts till detta 

finns det informanter som tydligt beskriver eventuella bakomliggande faktorer. Lärare 8 

förklarar: 
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På ett eller annat sätt skulle jag i alla fall försöka komma fram till varför eleven beter sig som den gör och 

om det har någonting med vad jag har sagt eller gjort att göra. 

 

I kontrast till ovanstående kommunikationstema benämner två av de tillfrågade lärarna 

explicit maktaspekten som en bakomliggande faktor som de anser är viktig att belysa. Lärare 

8 beskriver situationen så här: 

En konflikt mellan en elev och en lärare kan vara en svår situation, där maktförhållandet är olika. Därför 

är det viktigt att jag som lärare är ödmjuk och verkligen försöker få eleven att förstå att jag uppriktigt vill 

veta vad som bekymrar eleven. 

Fortsättningsvis framställer ett fåtal informanter maktaspekten på ett implicit sätt, till exempel 

genom att skriva: ”Hon upplever uppenbarligen inte att jag ser på henne som den 

medmänniska som hon faktiskt är och detta är ett mycket stort misstag från min sida.”
64

 

 

4.2.2 Lösning/metod  

Hos hälften av informanterna kan det utrönas att inledande enskilda samtal mellan lärare och 

elev tillämpas för att lösa situationen. Som exempel på detta är lärare 14 som löser konflikten 

genom att prata med Lotta i enrum. Vidare förespråkar lärare 5 och 18 ett ömsesidigt samtal 

där båda parter får komma till tals. Två av de tillfrågade lärarna, 4 och 6, menar att samtalet 

bör inledas med att läraren beskriver sina upplevelser av situationen för att sedan låta eleven 

uttrycka sig:  

Jag skulle sätta mig ner och berätta vad jag ser, uppfattar och observerar. Fråga om min uppfattning 

stämmer, vill eleven komplettera, berätta mer. Ibland har man tysta elever, då är det extra viktigt att rulla 

igång ett samtal, be eleven bekräfta eller dementera och få igång en kommunikation.
65

  

Om det inledande enskilda samtalet inte underlättar lösningen av konflikten väljer lärare 4 och 

10 att föra frågan vidare till kontaktläraren. Den senare skriver även att det är viktigt att 

dokumentera allt och upprätthålla en god kontakt med mentor/kontaktlärare. Lärare 9, 12, 16 

och 17 inleder även de med att samtala med eleven och vid misslyckande 

kommunikationsförsök förs frågan vidare till kollega, mentor, kurator eller 

antimobbningsgrupp. Två av informanterna, 13 och 15, väljer även de att föra ett enskilt 
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samtal med Lotta för att sedan ta kontakt med hemmet för vidare rådgivning. Lärare 15 

förklarar det på följande sätt: 

Jag hade först och främst bett att få prata med henne i enrum och försökt att hitta det som trycker henne. 

Eftersom jag tycker att det är viktigt med personlig kontakt. Funkar inte detta så hade jag pratat med 

föräldrarna.  

 

En ny infallsvinkel ger lärare 11 som hanterar konflikten genom att ge eleven mer 

uppmärksamhet. Resterande informanter diskuterar situationen med kollegor som undervisar 

Lotta i andra ämnen för att undersöka om det finns någon som har god kontakt med henne. 

Detta för att finna en vuxen som Lotta har förtroende för och som därför kan föra ett samtal 

kring konfliktsituationen. Lärare 3 skriver att hon: 

Väntar med att ge henne uppmärksamhet ett tag. Avvaktar och tar upp det på ett samtal mellan mig och 

henne så småningom. Om jag redan försökt kanske någon i arbetslaget kan vara med när vi pratas vid 

eller någon kamrat. Hon kanske kan skriva vad det handlar om. Jag kan tala med en av hennes kamrater 

och fråga om hjälp. Kommer att låta henne förstå att jag vill lösa detta utan prestige och pekpinnar. 

Liksom lärare 3 menar lärare 2 och 8 att det är viktigt att sedan övergå i ett enskilt samtal 

mellan elev och lärare för att kunna hitta en hållbar lösning. Lärare 7 och 1 söker till en början 

kontakt med aktuella kollegor. Finns det ingen lärare som Lotta känner förtroende för väljer 

de att ta konflikten vidare till elevhälsovård och kurator för ytterligare hjälp och stöd. 

 

4.2.3 Ansvar 

Ett återkommande tema i svaren belyser ansvarsfrågan i denna konfliktsituation. Majoriteten 

upplever att bekymret ligger hos läraren och att det därför är dennes ansvar att hantera 

konflikten.  

Jag måste ta mitt ledar-/läraransvar och utreda problemet. […] Det är alltid den ”överordnade” 

arbetsledaren som har ansvaret för att hitta en lösning på de problem som uppstår i olika arbetssituationer. 

Här prövas min skicklighet i den rollen. Om inte jag tar något initiativ här så kvarstår problemet olöst. 

Flickan blir lidande och jag får utstå ett dåligt samvete för lång tid framåt, vilket gör mig till en sämre 

yrkesman. Det är mitt åliggande att ta ett initiativ för att bryta dödläget.
66

 

Citatet ovan visar tydligt de tankar som lärare 5 har kring ansvarsfördelningen i konflikten. 
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Fyra av informanterna anser att kommunikationen mellan lärare och elev är bristfällig, vilket 

resulterar i att de söker hjälp hos kollegor eller kurator. Lärare 8 förklarar ingående den 

bakomliggande tanken till detta arbetssätt: 

Det verkar vara en konflikt där jag som lärare kanske har sårat eleven på något sätt som jag själv inte är 

medveten om, vilket gör att det kan vara svårt för eleven att våga öppna sig för mig. Det är anledningen 

till att jag vill koppla in någon annan som eleven har förtroende för. 

 

Lärare 4 har ett annat perspektiv på fördelningen av ansvaret då han inledningsvis menar att 

det är lärarens ansvar att ha en diskussion med eleven. När detta är genomfört skjuts ansvaret 

över på eleven. Det framkommer även att en informant skulle föra över ansvaret på Lottas 

mentor/klassföreståndare omedelbart.  

 

4.3 Fallbeskrivning 3 

En elevskara från din mentorsklass söker upp dig för att de behöver prata. De uttrycker att de 

har problem med en annan lärare. Eleverna upplever att läraren inte lyssnar till deras frågor 

när de säger att de inte förstår. Dessutom tycker de att undervisningen ligger på en alldeles 

för hög nivå och när de påtalar det för läraren så fnyser han till svar och säger: ”Förstår ni 

inte får ni läsa i boken”. Läraren har upprepade gånger pratat med dig om klassens 

beteende. Han upplever att klassen är ofokuserad och oengagerad i skolarbetet. Eftersom du 

upplever att det finns en konflikt från båda sidor väljer du att… 

 

4.3.1 Bakomliggande faktorer 

Generellt kan det konstateras att de medverkande lärarna inte har identifierat vilka 

bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för konflikten. Däremot väljer samtliga att 

agera i situationen vilket innebär att de indirekt uppmärksammar ett problem. Två av 

informanterna ger uttryck för att det kan vara lärarens pedagogik som ligger till grund för 

konflikten och lärare 12 skriver: ”Oftast kommer inte elevers anklagelser/kritik mot lärare 

’out of the blue’.” Lärare 8 däremot menar att eventuella problem i pedagogiken bör 

behandlas av rektor.  

 

Två av informanterna (lärare 2 och 4) identifierar en problematik i elevernas förhållande till 

läraren. Lärare 2 beskriver att mycket ansvar ligger hos den inblandade läraren då denne är 
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vuxen och därför har lättare att se situationen från två håll. Även lärare 4 betonar 

maktproblematiken och skriver: ”Däremot är det viktigt att komma ihåg att eleverna är i 

underläge.” Vidare påpekar han att det därför är hans uppgift att lyssna på eleverna och hjälpa 

dem i konfliktsituationen och vid ett samtal med den inblandade läraren bör eleverna vara två 

på grund av denna underlägsenhet. 

 

4.3.2 Lösning/metod 

Samtal som konfliktlösningsmetod är det som majoriteten av de tillfrågade lärarna väljer att 

använda sig av i den här situationen. Lärare 14, 15 och 16 anser att ett inledande samtal bör 

hållas med den aktuelle läraren för att sedan ta kontakt med klassen.  

Här pratar sändare och mottagare över huvudet på varandra. Först får jag tala med läraren och förklara 

vad klassen tycker. Efter detta får jag prata med klassen och fråga om de verkligen bjuder till.
67

 

Citatet belyser hur de tre nämnda lärarna väljer att handskas med konflikten.  

 

Lärare 2 beskriver att hon skulle föra ett samtal med den inblandade läraren om hur klassen 

upplever honom, samt prata med andra lärare för att få en uppfattning om hur de upplever 

klassen. Kommer det vid dessa samtal fram att övriga lärare anser att klassen är oengagerad 

och ofokuserad pratar hon med klassen för att lösa situationen. Även lärare 3 och 4 anser att 

om de har en bra relation till den inblandade läraren ska en diskussion föras med denne.  

Det är skillnad om det är en i arbetslaget eller någon jag känner eller inte alls känner som det kan vara på 

gymnasiet. Inget är i och för sig enklare än något annat, men har man bra relationer till den andre kan 

man ju försöka prata med den […]
68

 

Dock poängterar lärare 3, i likhet med lärare 8, att eleverna själva måste försöka först. Om de 

inblandade tillsammans inte kan komma fram till en lösning eller om problemet är av större 

art bör rektor kopplas in. Lärare 4 väljer att prata i enrum med de elever som sökt upp honom 

om problemet kvarstår efter en eventuell diskussion med den aktuelle läraren. Samtalets fokus 

läggs på att eleverna ska ge förslag på konkreta situationer där de upplevt missnöje och sedan 

ge konstruktiva förslag till lösningar. Därefter utses två elever att tala ostört med läraren och 

om detta inte ger något resultat kontaktas rektor. Ett liknande tillvägagångssätt ger lärare 17 
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uttryck för: ”Jag tycker nog att man borde prata med läraren och kanske två representativa 

elever ur klassen.” 

 

Både lärare 1, 6 och 13 väljer att prata med alla inblandade parter dock på olika sätt. Den 

tidigare vill bilda sig en uppfattning genom att höra samtligas versioner för att hitta roten till 

problemet. Vidare resonerar hon att  

Om inte vi, tillsammans, kommer fram till ett bättre arbetssätt är det så att nästa steg nog blir att jag måste 

ta upp detta med min närmaste chef, dvs. rektor. 

Lärare 6 försöker lösa situationen genom ett möte med såväl lärare som elever där hennes roll 

är att berätta hur hon upplever konflikten. Därefter frågar hon om det är korrekt uppfattat och 

låter alla komma till tals. Den sistnämnde informanten (lärare 13) inleder med att lyssna på 

elevernas åsikter för att tillsammans med dem sammanfatta, i punktform, det centrala i 

problemet. Dessa punkter förmedlar han sedan till den aktuelle läraren. 

 

Enligt lärare 10 och 11 bör eleverna skriva ner sina synpunkter och sammanfatta det i 

punktform och lämna listan till den aktuelle läraren. Kvarstår konflikten efter överlämnandet 

får de vidarebefordra listan till rektor. En annan möjlighet är att diskutera punkterna på listan 

med en lärare med likvärdig behörighet. I likhet med lärare 10 anser lärare 7 att eleverna ska 

skriva ner sina åsikter. Han påpekar dock att även den inblandade läraren bör skriva ner sina 

åsikter och lämna in till honom. Informanten skriver: 

Med utgångspunkt i styrdokumenten har jag slutligen samlat de inblandade i ett försök att i positiv anda 

arbeta fram en modell för den framtida undervisningen. Vad behöver göras? Vem gör vad? Hur och när 

utvärderar vi? Vid samtalen har elever och lärare fått presentera sina upplevelser och jag har fungerat som 

samtalsledare. 

Avslutningsvis förklarar informanten att han i dagsläget även kan tänkas vända sig till 

skolledning eller elevvård vid denna form av konflikt.  

 

En ny infallsvinkel ger lärare 12 uttryck för, då hon förklarar att hon skulle låtsas stå på 

läraren sida för att kunna gå med på dennes lektioner. Detta gör hon för att kunna skapa sig en 

bild av lärarens beteende gentemot eleverna. Stämmer situationen överens med elevernas 

åsikter väljer hon att föra ett samtal med läraren i fråga, alternativt tala med rektor. Lärare 5, 9 

och 18 väljer att överlämna ärendet direkt till rektorn då det ingår i dennes arbetsbeskrivning. 
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4.3.3 Ansvar 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna anser att det i inledningsskedet är deras uppgift att 

hantera den uppstådda situationen: 

Som sagt är läraren den vuxne och mycket ansvar ligger hos honom, om han lägger undervisningen på en 

för hög nivå måste han få reda på detta och det är mitt ansvar som har fått informationen att föra den 

vidare till honom. Jag tycker att det är bättre att det kommer från mig istället för att jag går via rektorn. 

Bättre med så få mellanhänder som möjligt.
69

 

Som kontrast till ovanstående citat menar ändå flertalet av informanterna att rektorn trots allt 

är den person som har störst ansvar i detta fall. För att citera lärare 4:  

Den som har ansvar för att reda ut konflikten är en skolledare. Det är viktigt att vi som lärare inte tar 

elevernas eller kollegans parti och blandar oss i det hela. 

Många informanter betonar att ett personligt inblandande kan leda till en konflikt med den 

inblandade läraren, vilket de vill undvika. Lärare 10 understryker att det inte är hans uppgift 

att axla det pedagogiska ledarskapet, utan det är viktigt att skolledaren i denna situation tar sitt 

pedagogiska ansvar. Avslutningsvis skriver lärare 5: 

Det är ett arbetsgivaransvar att sörja för att enskilda arbetstagare fungerar i sin yrkesroll. Det är inget som 

jag som kollega ska hantera. Som elevernas mentor kan jag möjligen prata med rektor för att han ska ta 

sitt personalansvar, kalla läraren och elevgruppen och försöka hitta en lösning. […] Skolan är en 

arbetsplats där god anda och positiva personliga relationer är avgörande faktorer för 

verksamhetsresultatet. Konflikter uppstår lätt och måste hanteras och biläggas professionellt. I det här 

fallet ingår uppgiften i rektors utbildning och befattningsbeskrivning, inte i min som kollega och 

elevmentor. 

 

Endast två av informanterna skriver uttryckligen att det är elevernas ansvar att lösa den 

pågående konflikten. Som orsak till detta förklarar lärare 8 att fallet är känsligt då hon inte vill 

kritisera en annan lärares undervisning. Anledningen till detta är att det kan leda till ytterligare 

en konflikt som i sin tur kan påverka arbetsmiljön på skolan.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att flertalet av de medverkande lärarna upplever att den här 

typen av konflikt är svårhanterad.  
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En personlig kommentar är att den här typen av konflikter är så svår eftersom jag, om jag försöker lösa 

den, trampar in på en kollegas revir. Egentligen är det en skolledarfråga, men om jag bollar vidare till 

skolledningen är jag då okollegial?
70

 

 

Skulle gärna se att det fanns utvecklade och klara former på skolan för hur frågor liknande denna ska 

hanteras. I dagsläget blir det upp till respektive lärare att handskas med det efter eget huvud – ibland med 

lyckosamma, ibland mindre lyckosamma resultat. Det är trots allt problem man stöter på relativt ofta som 

lärare/mentor.
71

 

Denna typ av svar är vanligt förekommande i informanternas svar och lärare 18 påpekar att 

situationen är ohållbar och måste hanteras. 
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5. Analys och diskussion 

Syftet med uppsatsen är att studera hur verksamma pedagoger resonerar kring konflikter som 

kan uppstå med hjälp av fiktiva fall. För att besvara detta kommer vi i följande analys och 

diskussion utgå ifrån det analysverktyg som presenterades under 2.4.  

 

5.1 Hur väljer lärarna att hantera konflikterna i de fiktiva fallen? 

5.1.1 Fallbeskrivning 1 

Enligt Lulofs och Cahn är det viktigt att en kommunikation upprätthålls när en 

relationskonflikt har uppstått.
72

 Undersökningen visar att de medverkande lärarna främst 

använder sig av samtal som konfliktlösningsmetod, vilket överensstämmer med den bild som 

går att utläsa ur analysverktyget. Dock bör det påpekas att ingen av de tillfrågade lärarna 

förespråkar det S-TLC system som Lulofs och Cahn rekommenderar som en lösning vid en 

relationskonflikt. Enligt den nämnda metoden ska den konfliktdrabbade individen vara den 

som intar detta tankesätt.
 73

 Sätts detta i relation till lärarnas tillvägagångssätt kan det dock 

konstateras att många informanter indirekt agerar enligt detta system då de stannar upp, 

lyssnar och diskuterar med de konfliktdrabbade eleverna. Det kan i sin tur innebära att de 

medverkande lärarna har goda möjligheter att lösa den relationskonflikt som har uppstått.  

 

Det går att urskönja att informanterna har valt att använda sig av en form av medling när de 

hanterar konflikten. Hareide beskriver att medling innebär att de individer som befinner sig i 

en konflikt får hjälp av en eller flera opartiska personer.
 74

 Det framkommer i lärarnas svar att 

alla utom en väljer att på något sätt ingripa i konflikten, till exempel genom att boka samtal 

med kurator eller själv leda ett samtal med eleverna. Den lärare som inte använder samtal tar 

inte heller tag i konflikten, utan lämnar över ansvaret på eleverna för att själva lösa 

situationen. Konfliktens privata karaktär leder till att läraren avstår från att agera. Vi finner 

lärarens agerande aningen märkligt då konflikten har eskalerat och påverkar 

klassrumsklimatet. Läraren är trots allt den som bär huvudansvaret för att undervisningen ska 

ske i en positiv anda som i sin tur leder till en god arbetsmiljö.  

 

                                                 

 

72
 Lulofs & Cahn. (2000) s. 188ff. 

73
 Lulofs & Cahn (2000) s. 188ff. 

74
 Hareide (2006) s. 17. 



33 

 

 

Undersökningen visar att oavsett om läraren eller kuratorn tar på sig uppdraget att hjälpa 

eleverna framåt intar de vuxna en medlande roll. Medlingen ser olika ut i informanternas svar 

och kan ha drag av både skyttelmetoden och konferensmetoden, vilka Norman beskriver. 

Skyttelmetoden innebär att de konfliktdrabbade får sätta sig i varsitt rum samtidigt som 

medlaren går skytteltrafik mellan dem.
75

 Flertalet av informanterna inleder 

konflikthanteringen med att ha enskilda samtal med både Kalle och Pelle. Det går inte att 

utläsa i lärarnas svar hur dessa enskilda samtal går till eller om informanterna tillämpar 

skyttelmetoden, på så sätt att de går skytteltrafik mellan dem. Dock går det att utläsa att 

lärarna till viss del tillämpar metoden då de pratar enskilt med pojkarna, vilket resulterar i att 

eleverna inte befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt. 

 

Konferensmetoden innebär, enligt Norman, att alla inblandade parter befinner sig i samma 

rum och får på så sätt ta del av all information samtidigt.
76

 Enligt metodens restriktioner bör 

Kalle, Pelle och Mia, alltså samtliga, delta i en eventuell medlingssituation. Endast ett fåtal av 

de lärare som till viss del använder sig av konferensmetoden väljer att involvera Mia i det 

samtal som förs. Flertalet bestämmer sig trots allt för att enbart samtala med Kalle och Pelle 

samtidigt. Konferensmetoden som vi har beskrivit mer utförligt under 2.3.1 innefattar olika 

förutbestämda steg. Dock går det inte att utläsa om lärarna följer metodens fem faser, 

eftersom de inte har lämnat ett så djupgående svar. Det var vanligt förekommande att lärarna 

inte gjorde någon åtskillnad på hur de skulle hantera konflikten och hur de resonerar kring 

den. Detta ledder till svårigheter att dra några entydiga svar kring resultatet. 

 

5.1.2 Fallbeskrivning 2 

Enligt analysverktyget ska en kommunikationskonflikt lösas via kommunikation, kreativa 

möten eller medling. Undersökningen visar att informanterna har valt att fokusera på 

kommunikationen mellan lärare och elev för att hantera situationen. Även i den här konflikten 

väljer många av de medverkande att inta en medlande roll. Bekymret med detta är att 

informanterna inte kan vara opartiska i konflikten då deras personliga roll är allt för stor. 

Dock påpekar flertalet att om de inte själva genom enskilt samtal med Lotta kan lösa 

konflikten, lämnas ärendet över till en tredje opartisk person som exempelvis en kollega eller 
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kurator. Lärarna skriver inte uttryckligen på vilket sätt de skulle gå tillväga om de tar hjälp av 

en tredje part, men det kan konstateras att konflikten vid ett sådant scenario hanteras mer i 

enlighet med medling som konflikthanteringsmetod, eftersom en opartisk person kontaktas. 

Dock bör här ifrågasättas huruvida en kollega eller kontaktlärare är opartisk i den här 

situationen, då de trots allt är arbetskamrat med den inblandade läraren och troligtvis har en 

relation till den aktuella eleven. Ett möjligt sätt att kringgå detta problem är att istället vända 

sig till kuratorn, eftersom han/hon förmodligen inte har samma täta kontakt med lärare och 

elev. Även om kurator och lärare är arbetskamrater har de inte ett lika nära samarbete som två 

lärarkollegor. Dessutom har kuratorn en annan utbildning, vilket borde göra henne/honom 

mer lämplig att i situationen inta en mer opartisk roll.  

 

Flertalet av de medverkande lärarna tillämpar samtal som metod och i detta samtal ger de 

uttryck för S-TLC systemet. Inledningsvis väljer de att prata med Lotta i enrum, innan de drar 

in en tredje part. Detta kännetecknar S-TLC så till vida att den konfliktdrabbade individen 

själv agerar i situationen. Vidare funderar många informanter över sin egen roll i konflikten 

och hur de ska förmedla sig till Lotta för att undvika missförstånd. Trots att S-TLC inte 

rekommenderas i denna typ av konflikt, enligt analysverktyget, går systemet ändå att 

applicera i den här kommunikationskonflikten. Det bör inte vara ett problem att använda S-

TLC systemet i den aktuella situationen, då analysverktyget förespråkar att kommunikation är 

viktigt för att nå en optimal lösning. 

 

Två av informanterna förklarar att de skulle använda samtal som ett sätt att beskriva sina 

upplevelser av situationen. Lärare 6 använder sig av denna metod för att undersöka om hon 

och eleven har samma upplevelse av situationen. Ekstam menar att det är viktigt att det 

ständigt sker en återkoppling mellan sändare och mottagare för att försäkra sig om att 

informationen uppfattas på rätt sätt.
77

 Trots att Ekstam talar om denna återkoppling som en 

förebyggande metod mot att konflikter uppstår, finns det en fördel att använda den vid 

konfliktlösning på det sätt som lärare 6 gör. Det resulterar i att risken för missförstånd 

minimeras och kommunikationen förbättras. Det är endast en av informanterna som väljer att 

inte agera med samtal eller kontakt med annan personal som utgångspunkt. Han identifierar 
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dock att det finns en grundläggande konflikt dem emellan eftersom han väljer att visa henne 

mer uppmärksamhet än tidigare. Det kan konstateras att läraren ändrar sitt beteende för att 

eleven ska få en positivare inställning gentemot honom som pedagog. 

 

5.1.3 Fallbeskrivning 3 

Lärarna använder sig av väldigt olika tillvägagångssätt under denna konflikt. Vår tolkning är 

att detta kan bero på att det är en svårlöst konflikt, vilket också många informanter beskriver. 

Analysverktyget ger flera möjliga förslag till hur en maktkonflikt bör lösas. Närmare bestämt 

exemplifieras kompromiss, medling, direkta förhandlingar och försoning som potentiella 

lösningar. Det återkommande temat i lärarnas svar är att de flesta återigen använder samtal 

som metod för att lösa konflikten. Tillvägagångssättet är dock varierande då somliga väljer att 

prata med läraren först medan andra med klassen. Vi kan konstatera att lärarna i dessa fall 

använder sig av någon form av direkt förhandling mellan de inblandade parterna. Detta visar 

sig bland annat genom sättet de försöker lösa konflikten på. Flertalet av informanterna vill 

uppnå en förbättrad kommunikation mellan de inblandade parterna och fungerar därför som 

en mellanhand. Lärarnas inställning till den infekterade konflikten leder till ett snabbt 

handlande för att komma fram till en lösning, vilket i sin tur innebär att de använder sig av 

förhandlingar/försoning som medel för att nå målet. 

 

Ett fåtal av informanterna anser att eleverna inledningsvis bör försöka lösa konflikten på egen 

hand. Analysverktyget är relativt flexibelt när det gäller vem det är som ska ta tag i 

konflikten, vilket också öppnar upp för flera varianter av lösning. I likhet med vad vi har 

påvisat i tidigare stycke, kan detta innebära att en utomstående person agerar som stödperson 

till de konfliktdrabbade. Det kan också innebära, som i det här fallet, att eleverna själva får 

försöka att hantera konflikten. Detta kan ske genom att eleverna får konfrontera den aktuelle 

läraren, kontakta rektor eller diskutera problematiken med en annan lärare. 

 

Det är endast en av de medverkande lärarna som anser att hon behöver bilda sig en egen 

uppfattning genom att observera hur klassrumssituationen ser ut. Ur vår synpunkt borde detta 

vara ett bra exempel på hur läraren kan bilda sig en egen uppfattning om hur situationen ser 
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ut. Viktigt att påpeka är dock att det inte är lärarens uppgift att agera skiljedomare och avgöra 

hos vem/vilka felet ligger, vilket även Hareide beskriver.
78

  

 

5.2 Vilka konflikthanteringsmodeller ger lärarna uttryck för? 

Rent generellt kan det konstateras att lärarna främst har identifierat de presenterade 

fallbeskrivningarna som kommunikationskonflikter. Tydligast exemplifieras detta i lärarnas 

svar kring fallbeskrivning 2 och 3. Majoriteten av lärarna fokuserar på att konflikten bottnar i 

missförstånd, bristande information eller svårigheter att samarbeta som i analysverktyget 

identifieras som bakomliggande faktorer till en kommunikationskonflikt. En anledning till 

varför lärarna identifierar och behandlar konflikterna som kommunikationsbaserade kan bero 

på skolans organisation. Denna organisation underlättar/är uppbyggd kring att läraren är den 

som intar en medlande roll, eftersom han/hon är den individ som i en klassrumssituation 

agerar arbetsledare. Arbetssätt som ingår i skolans vardag, så som samtal och diskussion, förs 

därför även över på hur de medverkande lärarna hanterar konflikter. För att möjliggöra 

ytterligare konfliktlösningsmetoder är det viktigt att verksamheten uppmärksammar och 

medvetandegör denna organisatoriska fråga, vilket kan resultera i en utveckling av hur lärare 

bemöter konflikter. 

 

Ett fåtal lärare urskiljer i fallbeskrivning 2 och 3 makt som en påverkande faktor för 

konfliktens upptrappning. De beskriver att eleven befinner sig i ett beroendeförhållande till 

läraren eftersom denne innehar makten. Via analysverktyget beskrivs det att en maktkonflikt 

kännetecknas av att en individ försöker kontrollera andra för att skydda det egna intresset, 

samt att den som innehar makten försöker påverka någon annans beteende/handlande. Som 

den svenska skolan är uppbyggd idag är detta delvis en lärares roll gentemot elever. Det är 

dock oroande att det är få av de medverkande lärarna som har detta i åtanke när de försöker 

lösa konflikterna som har uppstått. Elevernas beroendeställning till läraren kan resultera i att 

de har svårt att anförtro sig åt den undervisande läraren, som i fall 3, och de kan därför välja 

att söka alternativa vägar eller hålla informationen för sig själva vilket kan leda till att 

kommunikationen försämras. Detta kan få konsekvenser för vilken metod som bör användas 

vid konflikthantering. När de medverkande lärarna väljer att bortse från maktaspekten och 
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vilka effekter denna kan ha, identifierar de inte att deras sätt att lösa en konflikt kan vara 

bristfällig, då kommunikationen kan förhindras på grund av den beroendeställning som 

eleverna befinner sig i.  

 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna väljer, i likhet med vad vi tidigare beskrivit, att inta en 

tredje parts roll i de uppkomna konflikterna. Appliceras analysverktyget på detta faktum kan 

det konstateras att lärarna väljer en ansvarsaspekt som kännetecknar kommunikations- och 

maktkonflikter. En anledning till lärarnas inställning kan återigen finnas i skolans 

organisation där läraren agerar arbetsledare. Ytterligare en orsak kan vara att eleverna anses 

vara för unga för att lösa de typer av konflikter som undersökningen baseras på. 

Undersökningen visar att majoriteten av lärarna anser att det är deras uppgift som lärare att 

hjälpa eleverna med konflikthantering, oavsett om informanterna själva agerar 

medlare/samtalsledare eller om de överlämnar ärendet till någon med mer kompetens inom 

området. 

 

Till skillnad från fallbeskrivning 2 och 3, identifierar informanterna i den första 

fallbeskrivningen att relationen mellan eleverna är en starkt bidragande faktor för konfliktens 

eskalering. Analysverktyget visar att en bakomliggande faktor till en relationskonflikt är att 

konflikten sker med en person som individen har ett viktigt förhållande med, till exempel 

familjemedlemmar eller arbetskamrater med flera.  

 

I fallbeskrivning 1 går det att utläsa att de båda konfliktdrabbade individerna under en lång tid 

har haft en mycket nära relation, vilket de medverkande lärarna identifierar så till vida att de 

benämner att konflikten har en privat karaktär. Denna inställning gentemot den pågående 

konflikten leder till att flertalet lärare antyder att de inte riktigt känner sig bekväma med 

situationen och gärna undviker att ingripa. Ur undervisningssynpunkt är detta problematiskt 

då lärarna därför begränsar sina möjligheter att hjälpa eleverna, genom att bortse från vilka 

konfliklösningsmetoder det finns att välja bland. Lärarna tycks bli avskräckta av de starka 

känslor som eleverna uppvisar vilket är negativt eftersom klassrumsklimatet påverkas. Ett 

tydligt exempel på detta är lärare 10 som skriver: 

Jag säger till dem att de får ta och lösa sina personliga meningsskiljaktigheter på fritiden. I klassrummet 

får de bete sig som arbetskamrater och uppträda korrekt mot varandra. 
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Hans alienerande mot eleverna går inte att ta miste på i ovanstående citat. De starka känslor 

som eleverna ger uttryck för är enligt lärare 10 inte passande i en klassrumssituation och går 

därför utanför hans ansvar som lärare.  

 

Resultatet visar att de tillfrågade lärarna har valt att fokusera på konfliktens lösning och vem 

som bär ansvaret för denna, istället för att lägga vikt vid de bakomliggande faktorerna. De 

medverkande lärarna uttrycker sig på ett sådant sätt att det tycks som om de bakomliggande 

faktorerna inte ges speciellt mycket eftertanke och istället fokuserar de på hur de ska lösa 

konflikten samt vem som bär ansvaret för denna uppgift. Som exempel på detta kan det 

nämnas att lärarna i fallbeskrivning 1 inte väljer att lägga någon större vikt vid vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar konfliktens eskalering, mer än att individerna befinner 

sig i någon form av relation till varandra. Det går att utläsa i lärarnas svar att anledningen till 

detta beror på att relationskonflikten är av privat karaktär och de tycker därför inte att det 

egentligen är deras angelägenhet. 
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6. Avslutning 

6.1 Slutsatser 

Vi har genom undersökningen kunnat konstatera att samtal är en gemensam nämnare för hur 

de medverkande lärarna väljer att lösa konflikter oavsett om konflikten är makt-, relations 

eller kommunikationsrelaterad. Informanterna fokuserar främst på vilket sätt konflikten bäst 

bör lösas och lägger ingen större vikt vid bakomliggande faktorer. Vår slutsats baserat på 

detta är att lärarna går miste om viktig information gällande elevernas grundläggande 

upplevelse, vilket leder till en försvårad och begränsad konflikthantering.  

 

I samtliga fallbeskrivningar identifierar flertalet informanter kommunikationskonflikter och 

endast ett fåtal identifierar makt som en aspekt i konfliktens process. Det kan alltså 

konstateras att de medverkande lärarna totalt identifierar samtliga tre perspektiv på konflikter: 

relation, kommunikation och makt. Dock sker detta på olika sätt och i olika stor utsträckning, 

vilket vi menar kan bero på skolans utformning med läraren som arbetsledare.  

 

Undersökningen visar att de medverkande lärarna inte använder sig av en uttalad 

konflikthanteringsmetod. Dock bör här nämnas att det går att identifiera specifika delar av till 

exempel medling, gruppsamtal samt S-TLC systemet i flertalet av informanternas svar. Som 

förklaring till detta nämner flertalet lärare att det saknas generella riktlinjer på skolan och att 

det leder till en osäkerhet kring hur en konflikt bör hanteras. Osäkerhet kring hur konflikter 

ska hanteras diskuterar även Ellmin som menar att denna känsla är vanligt förekommande hos 

både rutinerade och nyutexaminerade lärare.
79

 Det kan i uppsatsen och i tidigare forskning 

alltså konstateras att vidare utbildning i området är önskvärt för att verksamma lärare ska få 

en säkrare inställning gentemot konflikthantering. 

 

En avslutande reflektion för uppsatsens betydelse i undervisningssammanhang är att flertalet 

lärare bör lägga mer fokus på helheten kring varför en konflikt uppstår och inte enbart låsa sig 

till en konfliktlösningsmetod. Det kan alltså konstateras att det finns en stor vinning i att 

utveckla generella riktlinjer ute i verksamheten för hur konflikter bör lösas, då lärare på detta 

sätt får tydligare direktiv och en större grund att stå på. 

                                                 

 

79
 Ellmin (2008) s. 56. 
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6.2 Vidare forskning 

Under uppsatsens gång har ytterligare tankar väckts, vilka skulle kunna utgöra en grund för 

vidare forskning kring ämnet. Exempel på detta kan vara att i samråd med en skola få 

möjlighet att utveckla, pröva och utvärdera en gemensam konflikthanteringsplan. Detta 

genom att under en längre tid få följa lärare i deras arbete och därigenom utforska 

pedagogernas tankegångar och observera deras praktiska genomförande kring 

konflikthantering i skolan. En annan intressant aspekt vore att jämföra manliga och kvinnliga 

lärares inställning till konflikthantering. Då uppsatsen enbart belyser konflikhantering ur ett 

lärarperspektiv är en möjlig fortsatt utveckling att studera området från ett elevperspektiv. 

 

6.3 Sammanfattning 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma lärare resonerar kring 

konflikter som kan uppstå. De frågeställningar som betonas i uppsatsen är: Hur väljer lärarna 

att hantera konflikterna i de fiktiva fallen? samt Vilka konflikthanteringsmodeller ger lärarna 

uttryck för? Dessa frågor har besvarats genom inläsning och presentation av tidigare 

forskning, samt genomförandet av en studie. Undersökningen baseras på tre fiktiva 

fallbeskrivningar som lärarna har fått resonera kring. 

 

I avsnittet teori presenteras inledningsvis olika definitioner av begreppet konflikt och olika 

anledningar till varför de uppstår. Johan Galtung förklarar detta genom en konflikttriangel. 

Enligt författaren kan en konflikt uppstå av tre olika anledningar: attityd/antagande, beteende 

och motsägelse/innehåll. Galtung placerar anledningarna i varsitt hörn i en triangel och 

förklarar fortsättningsvis att en konflikt kan uppstå i något av hörnen och sedan sprida sig 

vidare till de andra.  

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt baseras på olika teorier kring relations-, kommunikations- 

och maktkonflikter, vilka har sammanfattats i ett analysverktyg. En relationskonflikt innebär 

att det finns en konflikt mellan människor som har ett viktigt förhållande till varandra. 

Kommunikationskonflikter å andra sidan grundar sig i missförstånd eller bristande 

information. En maktkonflikt kännetecknas av att en individ med makt försöker påverka 

andras beteende och handlande för att få sin vilja igenom. Vidare beskrivs även olika 

konflikthanteringsmetoder, som exempelvis S-TLC systemet och medling. Till följd av den 
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teoretiska utgångspunkten lägger studien stor vikt vid huruvida lärarna identifierar en konflikt 

som relations-, kommunikations-, eller maktbaserad. 

 

Undersökningen visar att de medverkande lärarna främst fokuserar på lösningar av de 

problem som presenteras och främst identifierar kommunikation och relation som 

grundläggande faktorer. Den lösning som är vanligast förekommande i informanternas svar är 

konflikthantering via samtal. Dessa samtal visar drag från medling samt S-TLC systemet. 
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Hejsan! 

Vi skriver ett examensarbete angående konflikthantering i skolan och syftet med uppsatsen är 

att undersöka hur verksamma pedagoger tänker kring konflikter som kan uppstå i skolans 

vardag. Därför är vi tacksamma om just du, helt anonymt, kan ta dig tid att besvara hur du 

skulle hantera nedanstående fall. Läs fallbeskrivningen och beskriv därefter 1) hur du skulle 

lösa konflikten, 2) hur du tänker, samt 3) motivera och utveckla ditt svar. Vi är intresserade av 

att få veta hur du tänker och inte hur du faktiskt gör. Därför ber vi dig, om du har upplevt 

liknande fall, att bortse från hur du gjorde och istället svara på hur du tänker. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Sofia och Jessica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fallbeskrivning 1  

Pelle och Kalle har varit bästa vänner sedan de gick i fjärde klass och sitter alltid bredvid 

varandra på lektionerna. Den sista tiden har du som klassföreståndare/mentor märkt att något 

inte står helt rätt till. I vanliga fall brukar Pelle och Kalle vara svåra att få tyst på. De har alltid 

något att prata om men nu på senare tid sitter de tysta och tittar ner i bänken. Du frågar hur det 

är med dem och får till svar att allt är bra och väljer att avvakta för att se vart det hela leder. 

Allt som tiden går märker du att klassrumsklimatet påverkas av situationen mellan Pelle och 

Kalle. Klassen blir allt mer orolig och ofokuserad. 

 

En dag när du är på väg till lektionen ser du Pelle och Kalle stå och skrika på varandra i 

korridoren och det hela övergår snart i knuffar. Du går emellan och avstyr slagsmålet och 

väljer att starta upp lektionen för att få möjlighet att lösa konflikten. Det framkommer att 

Kalles tjej, Mia, har varit otrogen med Pelle. Konflikten har eskalerat i takt med att Pelle har 

försökt berätta för Kalle att han har känslor för Mia.   

 

Hur gör du för att lösa konflikten? Motivera och utveckla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tänker du? Motivera och utveckla! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fallbeskrivning 2  

När läsåret började blev du tilldelad en klass som du tidigare inte har arbetat tillsammans 

med. Fyra månader in i läsåret har det dykt upp ett bekymmer. En elev, vid namn Lotta, har 

slutat att kommunicera med dig. Varje gång du söker kontakt ger Lotta dig en kylig blick och 

svarar mycket fåordigt. Ställer du en fråga till henne i klassrummet fnyser hon och tittar bort. 

Du inser att situationen inte längre är hållbar och ska försöka lösa den konflikt som finns 

mellan er. Alla försök att prata med henne har varit lönlösa, då hon tittar ifrågasättande på dig 

och låter bli att svara.  

 

Hur går du tillväga för att lösa konflikten? Motivera och utveckla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tänker du? Motivera och utveckla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fallbeskrivning 3  

En elevskara från din mentorsklass söker upp dig för att de behöver prata. De uttrycker att de 

har problem med en annan lärare. Eleverna upplever att läraren inte lyssnar till deras frågor 

när de säger att de inte förstår. Dessutom tycker de att undervisningen ligger på en alldeles för 

hög nivå och när de påtalar det för läraren så fnyser han till svar och säger: ”Förstår ni inte får 

ni läsa i boken”. Läraren har upprepade gånger pratat med dig om klassens beteende. Han 

upplever att klassen är ofokuserad och oengagerad i skolarbetet. Eftersom du upplever att det 

finns en konflikt från båda sidor väljer du att… (glöm inte att motivera och utveckla ditt 

svar!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tänker du? Motivera och utveckla ditt svar. 

 

 

 

 

 

 


