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Syftet med denna fallstudie är att undersöka och kartlägga konflikterna i 

högstadieklass samt se lärarens roll i de olika konflikterna. Konflikter är en del av 

skolan och läraren förväntas att hantera och lösa dem. Metoden som användes i 

undersökningen var fallstudie. Datainsamlingen skedde genom observationer och 

interjuver. Resultatet som presenterades i uppsatsen visar att de vanligaste orsakerna 

till konflikter i klassrummet berodde på skilda intressen, värderingar och roller. 

Slutsatsen som kan dras från studien är att lärarens roll i konflikthanteringen är 

viktig. Genom läraren lär sig eleverna att hantera konflikterna på ett konstruktivt 

sätt. En annan slutsats som kan dras av studien är att eleverna visar en stor förmåga 

till empati och förståelse för varandra, vilket underlättade konflikthanteringen. 
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1. Inledning 

I ett klassrum sitter det 20 elever och arbetar självständigt. Där finns olika 

grupperingar av elever som samarbetar med varandra. I en del av klassen finns det en 

pojkgrupp som samarbetar med varandra och några bord ifrån pojkgruppen finns det 

en tjejgrupp som samarbetar med varandra. Plötsligt uppstår det en konflikt mellan 

två elever från de olika grupperingarna (och läraren griper in och försöker stävja 

konflikten). 

Exemplet ovan är ett typiskt scenario för hur konflikter kan gestalta sig i ett klassrum. 

Konflikter precis som andra sociala företeelser är en del av våra liv och uppstår på 

olika sätt i ett klassrum. Det är ett fenomen som jag vill fördjupa mig mer i. Jag vill 

undersöka hur konflikter i klassrummet påverkar elever och hur det även påverkar 

undervisningen i klassrummet. I en fallstudie som jag kommer att göra under en 

treveckorsperiod hoppas jag att kunna kartlägga hur konflikter utspelar sig i ett 

specifikt klassrum. Jag hoppas att kunna få svar på vilka faktorer som påverkar och 

styr olika konflikter klassrummet. I mitt examensarbete kommer fokus att ligga på att 

undersöka de olika konflikter som uppstår innanför klassrummets fyra väggar samt 

se vilken roll läraren har i de olika konflikterna. Det som händer utanför klassrummet 

har med andra ord ingen relevans i denna undersökning. 

Intresset för ämnet är också en av anledningarna till varför jag valt att skriva om 

konflikter. Konflikter är en del av läraryrket, och som blivande lärare hoppas jag 

kunna få större kunskap kring konflikter i samband med detta arbete. En stor del av 

lärarens tid kommer att gå till att lösa konflikter mellan elever och då måste man som 

lärare kunna använda sig av konstruktiva och flexibla metoder för att kunna lösa 

dem. För ingen konflikt är sig lik utan varje konflikt har sin egen form. 

1.1 Problemformulering/syfte 

Syftet med denna fallstudie är att kartlägga konflikterna i en högstadieklass och se 

hur läraren hantera de olika konflikterna som uppstår mellan eleverna.  

 Hur kan konflikter i ett klassrum se ut mellan elever? 

 Vilken roll spelar läraren i de olika konflikterna? 

2. Metod 

2.1 Metodval 

Jag har valt att göra en fallstudie och därmed är denna undersökning av en kvalitativ 

karaktär. Denna metod anser jag passar bra till min frågeställning och metoden är 

även bäst lämpad till min undersökning eftersom jag ska undersöka mitt fenomen på 

djupet. Denscombe (2009) beskriver fallstudier som en metod som fokuserar på en 

eller fler företeelser av ett särskilt fenomen för att få en djupare kunskap om 

händelser och processer kring fenomenet man undersöker. En annan fördel är att 

fallstudien lägger fokus på relationer och processer, där man får möjlighet att se hur 
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olika delar påverkar varandra. Stukat (2011) beskriver fallstudier på samma sätt. En 

av nackdelarna som lyfts fram av Denscombe (2009) angående fallstudie är att det är 

svårt att göra generaliseringar utifrån resultatet man får. Fallstudier passar till 

samhällsforskning och särskilt till småskaliga undersökningar, menar Denscombe 

(2009).  

2.2 Urval och genomförande 

Jag valde att göra min fallstudie på en skola där jag har praktiserat i totalt fyra 

veckor. Detta gjordes för att det inte fanns något annat alternativ eller tid för att 

kunna undersöka någon annan skola. Tillvägagångssättet som jag använde mig av var 

metodkombination. Metodkombination (Dencombe, 2009) anses passa bra till 

fallstudier, där man uppmanas att ha fler när man samlar in data. Den 

kombinationen som jag använde mig av var observationer och intervjuer. Jag 

genomförde observationerna först och sedan avslutade jag med intervjuerna. Genom 

att använda metodkombination hoppades på att få ett godtagbart resultat som 

besvarar min frågeställning. 

Innan jag påbörjade min undersökning, tog jag kontakt med ansvariga personer för 

att kunna få tillstånd av dessa för att kunna bedriva undersökningen på skolan. Jag 

tog kontakt med min handledare och rektorn på skolan. De fick ta del av 

undersökningens syfte och var införstådda om vad undersökningen skulle komma att 

gå ut på. Därefter skaffade jag tillstånd från vårdnadshavarna till de eleverna som jag 

skulle intervjua. Alla personer som deltog i undersökningen tog del av missivbrevet 

(bilaga 2) som jag skickade ut innan undersökningen började. Urvalet av eleverna 

som skulle intervjuas skedde efter observationen och jag ville intervjua elever som 

hamnat i konflikt och få en uppfattning av deras syn på konflikten som de deltagit i. 

Med andra ord gjordes urvalet utifrån de eleverna som tog deltog i någon konflikt 

som jag hade observerat. 

När jag genomförde mina observationer så skedde de i samma klassrum i fyra veckor. 

Jag använde mig av ett block som redskap och observerade i totalt 12 timmar i en och 

samma klass. När jag genomförde intervjuerna med läraren och eleverna, gjorde vi 

det på en avskild plats för att få lugn och ro utan att bli störda av andra personer. Jag 

använde mig av block och bandspelare när jag genomförde intervjuerna för att få 

bästa möjliga data till min undersökning. 

Materialet kommer ha en etnografisk karaktär. Etnografi beskrivs av Bell (2006) som 

en studie av människor i olika sociala miljöer med hjälp av olika 

datainsamlingsmetoder, i avsikt att fånga människornas sociala innebörder och 

vardagliga aktivteter. DePoy & Gitlin (1999) har en liknande beskrivning av etnografi; 

”Den syftar till att beskriva och tolka kulturella mönster inom grupper” (DePoy & 

Gitlin 1996:75). Med andra ord ska jag undersöka och analysera de olika mönster och 

processer som fenomenet konflikter för med sig. 
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2.3 Etiska övervägningar 

Jag tog även hänsyn till de olika etiska reglerna som ska tillämpas när man genomför 

en undersökning. Jag gick igenom reglerna med både lärare och elever. De fyra 

grundpelarna gällande etiska övervägande är följande: informera deltagarna om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 

etiska övervägningar innebär att det finns olika krav och regler att ta hänsyn när man 

genomför sin undersökning.  Alla involverade parterna var införstådda om vad min 

undersökning skulle komma att handla om och jag fick godkännande till deras 

medverkande.   

2.4 Reliabilitet och validitet 

Vilken metod man än väljer för insamling av information, måste man alltid 

kritiskt granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen 

är som man får fram. Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument eller tillvägagångsätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i 

övrigt lika omständigheter. (Bell 2006:117). 

I mitt fall, i min studie skulle jag vilja påstå att ifall studien skulle göras om så skulle 

man mycket väl kunna få ett annorlunda resultat än det jag fått fram. Det vill säga 

reliabiliteten i min undersökning är inte så stor. En förklaring till detta kan vara att 

det är en slump när olika konflikter uppstått när jag observerat studieobjekten.  

”Validitet är ett betydligt mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på om en viss 

fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva” (Bell 

2006:117). DePoy & Gitlin (1999) menar att validitet rör det kritiska sambandet 

mellan ett begrepp och mätningen av det. De menar vidare att det ställer frågan 

huruvida det som mäts verkligen speglar det underliggande begreppet. I 

undersökningen som jag gjort har jag undersökt de relevanta frågeställningar som 

utgjort grunden för hela min undersökning. Därmed har jag förhållit mig till syftet 

genom att hela tiden utgå ifrån det studieobjekt samt frågeställningar som jag haft i 

undersökningen.     

3. Litteraturgenomgång/tidigare forskning 

3.1 Vad är en konflikt? 

Konflikt beskrivs i nationalencyklopedin som ”sammanstöta”, ”kollidera”, ”råka i 

strid” och ”kämpa”. Vidare poängterar man i nationalencyklopedin att konflikter sker 

på många olika nivåer inom samhället och att det även finns konflikter mellan stater. 

(källa hämtad från: http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/lang/konflikt). I sin bok 

Kommunaktion och konflikthantering beskriver Malten (1998) konflikter som en 

sammansötning eller kollison mellan mål, värderingar, synsätt och andra intressen. 

Enligt Ellmin (2008) sker en konflikt när oförenliga aktiviteter inträffar. Om en 

aktivitet som störs, blockeras eller påverkas av en annan aktivitet, uppstår det ofta en 

konflikt i denna process. En liknande tolkning av konflikt ges även av de Klerk (1991). 

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/lang/konflikt
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Han hävdar att det är kollisioner som uppstår när olika intressen, viljor och känslor 

möts. Eftersom vi är beroende av varandra för att utföra en arbetsuppgift så uppstår 

det även konflikter mellan oss. 

Malten (1998) lyfter fram konflikt som något obehagligt där de flesta människor 

väljer att undvika eller förtränga konflikten. Vidare påpekar Malten att om inte 

konflikten löses mellan parterna, kan det leda till allt större problem på 

arbetsplatsen. Oftast hanteras konflikter på fel sätt, de kan antagligen förstoras eller 

förminskas. Malten påpekar även att människan ofta intar en försvarsmekanism inför 

en konflikt. Malten beskriver med hjälp av Freuds teorier om hur jaget försöker 

skydda sig själv när man känner sig hotad eller pressad av andra människor. 

Konflikten, motsättningar och samarbetsproblem har alltid funnits och kommer alltid 

att existera i det sociala samhället, hävdar Carlander (1990) . Carlander påpekar att 

en konflikt är nära släkt med förändring. Om konflikter hanteras på ett rätt och ett 

konstruktivt sätt, kan konflikten leda till något positivt och utvecklande. En konflikt 

kan med andra ord leda till ett bättre och öppnare förhållande människor emellan, 

menar Carlander. 

Ellmin (2008) redogör för skolans komplexitet, en arbetsplats där olika människor 

med olika bakgrund möts. Konfrontationer är med andra ord oundvikliga när det 

sker så många olika oförenliga aktiviteter sinsemellan aktörerna i skolan. På ett plan 

kan konflikter uppstå på grund av elevernas olika bakgrunder.  Skolan är en 

mångkulturell plats där olika etniciteter, sociala och ekonomiska skillnader existerar. 

På ett annat plan ska eleverna nå sina kunskapsmål i skolan samt fungera socialt i en 

konkurrenssituation. Till sist har vi lärarna som ska försöka vägleda och bidra till 

elevernas utveckling, där alla elevers behov ska tillgodoses. När det pågår så många 

olika oförenligheter på en och samma arbetsplats så är det inte så konstigt att 

konflikter uppstår i skolan, menar Ellmin (2008). 

Den viktigaste utgångspunkten vid konflikthantering är att människor är dynamiska, 

menar de Klerk (1991). Människan är en social varelse som påverkas av det som sker 

inom oss och runt oss. Vi tar in olika intryck av känslor, tankar och händelser som 

påverkar hur vi agerar. Därför kan vi inte lösa varje konflikt efter en speciell teori 

eller tidigare erfarenhet, utan varje konflikt har sitt eget oförutsägbara mönster som 

behöver analyseras innan man försöker att hantera det menar de Klerk (1991). 

3.2 Konflikt på olika nivåer 

Ellmin (2008) tar upp tre olika konfliktnivåer som kan uppstå i skolan. Dessa är 

intrapersonell konflikt, interpersonell konflikt och systemkonflikt. Intrapersonella 

konflikter syftar på konflikter inom människan. Inom sig kan människan ha olika mål 

eller önskningar som inte går att uppfylla, en oförenlighet skapas på grund av att man 

inte kan uppnå sina mål. Interpersonella konflikter, uppstår när det sker en oenighet 

emellan olika människors faktorer, värderingar och intressen. Systemkonflikt finns 

på samhälls - eller organisations nivå. Det finns oförenligheter inom systemet, 
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exempelvis den motsägelsen som präglar grundskolan, att elever både ska samarbeta 

och konkurrera.  

De olika nivåerna av konflikter beskrivs även i Kolfjords (2009) bok, 

Konflikthantering i skola. Hon benämner de olika nivåerna på samma sätt. Att 

intrapersonella konflikter handlar om konflikten inom eleven och kan på sätt 

projicera vidare sina problem till en interpersonell konflikt. Interpersonell konflikt 

mellan individer, där eleverna inte kommer överens på grund av olika intresse, behov 

eller andra faktorer. Till sist benämner Kolfjord systemkonflikter som apersonella, 

där konflikterna sker inom gruppen på grund av faktorer utanför gruppens kontroll. 

Ellmin (2008) påpekar att trots att det kan uppstå en systemkonflikt i skolan är det 

ändå människorna i den som ofta skapar konflikten.  En konflikt inom en människa 

kan lätt övergå till en konflikt mellan två parter. De olika nivåerna i en konflikt kan 

med andra ord övergå från den ena till den andra nivån, beroende på hur konflikten 

utvecklar sig. Ett annat exempel är att en systemkonflikt kan leda till en konflikt inom 

en lärare, exempelvis om läraren är stressad av allt arbete som läraryrket innebär. 

Med andra ord sker konflikter och problem mellan människor på olika nivåer. 

Stensaasen & Sletta (2000) påpekar även att det är svårt att dra skiljelinjer mellan de 

olika konfliktyperna.  Man menar att olika konflikttyper påverkar varandra, en inre 

konflikt kan uppstå på grund av en mellanmänsklig konflikt och vice versa. 

Ellmin (2008) poängterar att det finns det historiska perspektivet på konflikter i 

skolan. Genom att redogöra för de olika läroplanen, Lgr 62, Läroplanen 69, 

Läroplanen 1980 och Läroplanen 1994, visar Ellmin att läroplanens vision skiljer sig 

från skolans verklighet. De olika tankar om värdegrund och demokrati som beskrivs i 

läroplanerna hamnar ofta lägst ner i prioriteringen hos skolledningar. När det inte 

står om konflikthantering i läroplanen så undrar man egentligen om skolan anser att 

det är deras uppgift, att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt, undrar Ellmin (2008). 

Ekeland (2005) poängterar att konflikter inte behöver innebära att det är ett dåligt 

samarbete mellan individer utan det är sättet man hanterar konflikten som avgör om 

man kan lösa den. Att konflikter försvårar samarbete mellan människor är inte 

konstigt. Men konflikter som löses på ett konstruktivt och positivt sätt kan leda till att 

samarbetet stärks mellan människor. Med andra ord är en god förståelse för 

konflikter och konflikthantering grunden för ett gott samarbete mellan människor. 

Ekeland (2005) berättar vidare att konflikter är svåra situationer som kan bidra till 

en ohållbar arbetsmiljö för de inblandade.  En konflikt mellan två eller fler personer 

kan skapa en ohållbar situation för de inblandande parterna i en konflikt. Öppnar 

man inte för en möjlighet att människor kan lösa sina konflikter på ett konstruktivt 

sätt, skulle det inte vara många arbetsplatser som skulle fungera socialt. Via 

konstruktiv konflikthantering går det att lösa även de mest jobbiga och invecklade 

konflikter. En dålig konflikthantering kan däremot resultera i destruktiva 

konsekvenser båda i de mellanmänskliga relationer och gör arbetsplatsen till mer 

ineffektiv menar Ekeland. 
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I alla former av organisationer och verksamheter i samhället där det råder stora 

olikheter, hög förändringstakt och ett beroende mellan olika aktörer, finns det risk för 

ökande konflikter. I ett demokratiskt system, finns det olika intressen, värderingar 

och ideologier som ställs emot varandra eller utmanas. Systemet i sig skapar 

konflikter, enligt Ekeland (2005) och det måste man ta till hänsyn när dessa uppstår. 

Det visar på hur begreppet konflikt är mångtydligt och komplext. Det går inte att 

peka på en särskild faktor bakom konflikter utan det finns alltid ett flertal faktorer 

som styr och påverkar konflikter menar Ekeland (2005). 

3.3 Konstruktiva eller destruktiva konflikter 

Kolfjord (2009) menar att en konflikt är både relationell och processuell. I miljöer 

där barn lär sig att hantera konflikter på ett bra sätt, ökas möjligheterna till försoning 

mellan barnen både i nuet och i framtiden. De flesta konflikter som uppstår i skolan 

behöver inte vara så allvariga och om barn lär sig att på ett konkret lösa sina 

konflikter så är det en fördel. Carlander (1990) är inne på samma tankespår och 

hävdar att konflikter utvecklas beroende på hur de hanteras. Konflikter kan bidra till 

att en grupp kan utvecklas, men bara om konflikten löses på ett konstruktivt sätt. Då 

kan öppenhet och förståelse för var och en öka, vilket i sin tur bidrar till att 

gemenskapen ökar i gruppen. 

Kolfjord (2009) redogör för kamratmedling som metod för att lösa konflikter. 

Ursprungligen kommer kamratmedling från den reparativa rättvisan. Reparativ 

rättvisa syftar på att reparera den skada som har orsakats i en konflikt. Detta görs via 

dialog mellan de berörda parterna i konflikten. Syftet med kamratmedling är att 

minska konflikten mellan barnen och uppmärksamma dem på att det går att lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt snarare än på ett destruktivt sätt. De som utbildas 

till kamratmedlare är de äldre eleverna i skolan. De får utbildning i kommunikation 

och medlingsförfarande i samband med att de blir kamratmedlare. 

Kolfjord (2009) presenterar hur Malmöskolan jobbar med konflikthantering, genom 

att använda kamratmedling som en konflikthanteringsmetod. Efter att man 

implementerat kamratmedling i Malmöskolan, har konflikterna minskat på skolan. 

När barnen får verktyg för att lösa konflikter, blir det mycket enklare för dem. 

Kamratmedling skapar även en mer trivsam och säkrare miljö för barnen. 

Kamratmedling syftar till att ge barnen en chans att lösa konflikten istället för att de 

straffas direkt via tillsägelse eller skuldbeläggning. Den grundläggande tanken bakom 

kamratmedling ligger nära läroplanernas tankar om demokratiska värden och är 

därför en metod att förespråka, anser Kolfjord (2009).  

Lantieri & Patti (1996) redogör för konflikthanteringsmetoden Residential Child Care 

Project (RCCP). Författarna menar att denna konflikthanteringsmetod lär både lärare 

och elever att bemöta konflikten och inse att det finns fler olika alternativ att lösa en 

konflikt än bara genom aggressivitet eller passivet. Genom att lyssna och samtala 

med varandra så kan man nå en fredlig lösning (Lantieri & Patti, 1996). 
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Curwin (1995) redogör för att elever behöver få fler olika verktyg och kunskap för att 

bearbeta och hantera sina konflikter på ett konstruktivt sätt. Ju fler verktyg och större 

kunskap eleverna har i konflikthantering desto större chans är att eleverna använder 

dom när det behövs. På samma sätt påpekar Carwin att skolans personal har ett 

ansvar att förgå med ett gott exempel för eleverna gällande beteende och bemötande. 

På detta sätt kan eleverna anamma personalens beteende och omvandla dessa till sitt 

eget beteende. 

De flesta konfliktforskare hävdar att man inte ska låta konflikter vara olösta 

(Stensaasen & Sletta, 2000).  Många konflikter som blir olösta kan komma att bli 

kostsamma, både för lärare och elever. Därför är det viktigt att ta itu med en konflikt 

för att kunna förebygga de långvariga och kostsamma konsekvenserna som en olöst 

konflikt kan bidra till, menar Stensaasen & Sletta. 

Westblad- Dicks (2000) lyfter fram konfliktens komplexitet och hävdar att man inte 

kan lösa varje konflikt som uppstår. Dock hävdar hon att man bör lyfta upp en 

konflikt till ytan och försöka hitta lösningar som åtminstone dämpar frustation och 

irritation emellan parterna. Westerbland-Dicks tar upp två begrepp: den onda cirkeln 

och den goda cirkeln. Den onda cirkeln handlar om att vi har en bristande kunskap 

om varandra och varandras förväntningar vilket leder till rädsla som i sin tur leder till 

att det uppstår ett avstånd mellan olika individer där det lättare uppstår konflikter 

mellan parterna. Den goda cirkeln är motsatsen, den syftar till att kunskapen om 

varandra och varandras förväntningar är större, vilket i sin tur leder till en större 

gemenskap. Man kommer närmare varandra och skapar en förståelse för varandra 

vilket resulterar i att konflikterna minskar. 

Carlander (1990) påpekar att när man ska hantera olika konflikter, gäller det inte 

bara att ta hänsyn till situationen i konflikten utan även till konfliktens motiv och 

värderingar. Vidare menar Carlander att man ska se konfliktslösning som en 

påverkansprocess, vilket betyder att man måste analysera konflikten noga och 

därefter bedöma vilken strategi som man ska använda för att lösa den. Konflikter kan 

inte alltid lösas på samma sätt eftersom varje konflikt har sina orsaker, som i sin tur 

tar sig uttryck i olika former och beteenden. 

Måste varje konflikt lösas? Den frågan ställer de Klerk (1991). Enligt honom måste 

man inte lösa varje konflikt, dock måste det finns en balans och proportioner av 

konflikter på våra arbetsplatser eftersom konflikter hör till vardagen. Dock får inte 

konflikterna gå så långt att det blir en påfrestning för människor i arbetslivet. Ingen 

social verksamhet är konfliktfri och kommer aldrig att vara det. Varje aktiv och 

utvecklande arbetsplats är dynamisk, rörlig och till en viss del oförutsägbar. I dessa 

platser flödar olika intresse, behov och viljor där det uppstår konflikter mellan dessa 

när man inte är överens, konflikter är naturliga och sunda reaktioner som tillhör 

arbetslivet (de Klerk, 1991). 
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3.4 Konfliktens process 

Konfliktanalys är ett begrepp som används både av Malten (1998) och Ellmin (2008), 

där båda författarna har samma utgångspunkter för att analysera en konflikt. Båda 

utgår ifrån att man genom olika steg kan analysera fram orsaker bakom konflikten. 

Varje konflikt har sin egen dimension. Därför är det viktigt att analysera olika 

konflikter istället för att tro sig kunna lösa konflikten via tidigare erfarenheter. Ellmin 

(2008) påpekar att konfliktanalys och konfliktslösning är två olika processer som 

arbetar parallellt med varandra. Det är viktigt att göra en analys av en konflikt innan 

man försöker finna en lösning. Genom en konfliktanalys, uppmärksammas båda 

parterna på vad som händer i konflikten. Ingen av dem bär skuld och man kan 

successivt arbeta mot en mer konstruktivt arbetsmetod som tillfredställer båda 

parterna i konflikten, menar Ellmin (2008).  

Man ska, enligt Stensaasen & Sletta (2000), tänka på tre saker när man arbetar med 

konflikter: Det är först och främst nödvändigt att förebygga skadeverkningar. De 

flesta långvariga konflikter kan vara skadliga och med tiden ökar spänningen och 

irritationen om en konflikt fortfarande pågår. För det andra är det viktigt att elever 

får kunskap och erfarenhet av konflikthantering. I skolan ska eleven ges möjlighet att 

utveckla ett konstruktivt tillvägagångssätt för att lösa sina konflikter. För det tredje 

ska man se konflikter på ett naturligt sätt. Skolan är en del av samhället och det 

uppstår konflikter i olika sociala relationer. Genom att skaffa förståelse för olika 

konflikter, ökar chansen för att elever kan lösa konflikter på ett konstruktivt istället 

för ett destruktivt sätt. 

Handledning är också en viktig del i konflikter. Stensaasen & Sletta (2000) menar att 

ofta blir konflikter låsta eftersom parterna inte kan enas om en lösning. En tredje 

part, exempelvis lärare kan komma in och försöka lösa konflikten. Läraren kan ge 

olika bidrag till lösningsförslag, där man försöker skapa en dialog, där parterna båda 

lyssnar på varandra och skapar en förståelse mellan varandra. En god handledning 

innefattar att man lyssnar, talar och agerar på ett sätt där båda parterna känner en 

förståelse för hur konflikten ser ut och att det går att lösa konflikten där båda 

parterna blir nöjda. 

Läraren sätt att agera och hantera konflikter är en av de viktigaste faktorerna till att 

bidra till en konstruktiv konflikthantering menar Szklarski (2007). Läraren fungerar 

som en modell för eleverna, för att i praktiken visa hur man hantera olika konflikter 

så att eleverna får erfarenhet och kunskap av konstruktiv konflikthantering.  

Szklarski (2007) påpekar också att kommunaktionen och samspelet mellan lärare bör 

ske under konstruktiva former, för att eleverna ska kunna se och lära sig av lärarna.  

Thornberg (2006) påpekar att konflikter också är ett lärtillfälle i social kompetens för 

eleverna. Genom konflikter ges tillfällen för eleverna att utveckla relationerna mellan 

varandra. Om elever kan skaffa sig större förståelse för varandra, kan man lättare 

acceptera varandras olikheter. Thornberg redogör för Ross och Contants (2006) 

begrepp: Det dubbla ansiktet. Med begreppet det dubbla ansiktet menar man att en 
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konflikt både kan splittra och utveckla människor beroende på hur konflikten 

hanteras. Trots att konflikten kan upplevas som smärtsam eller problematisk, ska 

man inte utesluta konfliktens effekt på att det kan utveckla elevernas sociala 

färdigheter menar Ross och Contant. Därför bör konflikter hanteras på ett 

konstruktivt sätt menar Thornberg eftersom det ger elever tillfällen att utveckla sin 

sociala kompetens och förståelse för andras perspektiv. 

3.5 Synen på konflikter 

Malten (1998) redogör för olika synsätt på konflikter och nämner tre olika. Dessa tre 

synsätt är det undvikande synsättet, det naturliga synsättet och det interaktiva 

synsättet. I det undvikande synsättet, försöker man undvika all form av konflikt till 

varje pris. I det naturliga synsättet utgår man ifrån att man ser konflikten som något 

naturligt. Det är en del av livet, där vi vardaglige ställs inför konflikter. Med andra 

ord, ser man på konflikten som något positivt. Det interaktiva synsättet innebär att 

man ser på konflikten som en del av arbetet. Genom att debattera och pressa 

varandra så utvecklas man.  Man uppmanas att ta konflikter med varandra för att 

kunna skapa en förståelse om sig själv och om andra människor. 

Stensaasen & Sletta (2000) påpekar att missuppfattningar är en del av konflikter. De 

flesta individer som befinner sig en konflikt har en tendens att se sig själva som de 

som gör något bra och att motparten är den som gör alla misstag. Två parter i en 

konflikt har tendenser att skapa en liknande uppsättning föreställningar om 

varandra. De tillskriver motparten de dåliga och onda egenskaper för att själva 

framstå som den felfria i en konflikt. Med andra ord leder missuppfattningar till 

kommunaktionsvårigheter och det blir därför viktigt bearbeta 

kommunaktionsförhållanden för att rätta till missuppfattningarna innan man 

försöker lösa konflikten. 

Ellmin (2008) nämner en grundläggande kunskap inom konflikthantering: Det är att 

se sambandet mellan hur eleverna tolkar sin situation i konflikter samt hur de 

hanterar dessa konflikter. För när man arbetar konflikter kommer man alltid höra två 

olika versioner av en konflikt. Därför blir konflikter ofta en subjektiv åsikt istället för 

en objektiv verklighet. Konflikter handlar i mångt och mycket om hur eleverna 

upplever sin situation i konflikten. Utifrån det agerar de ofta med känslor vilket inte 

alltid är det bästa sättet att hantera konflikterna på. Därför är det viktigt att lära sig 

att hantera konflikter på rätt sätt så att båda parterna kan försöka se problemet från 

båda perspektiven istället för bara bemöta problemet från sitt eget perspektiv. 

Thylefors (1996) resonerar även kring valångest, som innebär att en människa står 

inför olika val och upplever därför ångest och inte en konflikträdsla. I detta 

sammanhang ligger problematiken i att hitta sig själv som en referenspunkt i en 

konflikt. Trots att det finns metoder och strategier för att lösa konflikter är det den 

egna uppfattningen om sig själv i konflikter som oftast skapar mest problem. Om 

man inte kan ändra på andras människors åsikter och uppfattningar kan man i så fall 

ändra på sig själv i en konflikt om man vill lösa den, menar Thylefors (1996). 
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3.6 Grupprocesser och kommunaktion 

Thylefors (2005) diskuterar att varje grupp har sin egen historia. Ingen grupp är 

homogen utan gruppmedlemmarna i en grupp kommer ifrån olika områden med 

olika bakgrund. Det skiljer sig när det gäller ålder, kön, erfarenhet, etnicitet, 

utbildningsnivå samt andra faktorer som visar på att grupper i grunden är heterogena 

grupper.  Till gruppens historia hör även hur attityd och inställningen är bland 

gruppmedlemmarna, det skiljer sig mellan medlemmarna i hur man tar sig an 

uppgiften som man fått. Thylefors nämner tre viktiga aspekter vid grupparbeten. Den 

första aspekten är målet, varje grupp måste eftersträva att nå sitt mål. Den andra 

aspekten handlar om struktur och procedur, det handlar om att det finns en struktur 

inom organisationen som man måste förhålla sig till för att uppnå målen. När det 

gäller proceduren handlar det om hur man genomför uppgiften, exempelvis: 

planering och problemlösning. Till sist finns det normer inom gruppen. Dessa 

normer upprätthåller regler inom grupp. Det säger hur man ska uppträda och inte 

uppträda i gruppen. Normerna reglerar med andra ord gruppens uppförande. 

Kommunaktion och gruppsammanhållning lyfts även fram av Thylefors (2005). Hon 

menar att det måste finns en bra kommunaktion mellan gruppmedlemmarna för att 

grupparbetet ska vara fruktbart. Kommunaktionen utgör det viktigaste verktyget för 

att det ska existera ett samspel i gruppen. Genom kommunaktionen fattar man 

beslut, löser problem och förmedlar information mellan sig. Gruppsammanhållning 

är också en avgörande faktor i grupparbetet, ju större sammanhållning man har i 

gruppen, desto större är chanserna att nå sitt mål. 

Lenneer Axelson (2005) lyfter fram två olika slags konflikter i arbetssammanhang. 

Dessa är uppgiftskonflikter och relationskonflikter. Uppgiftskonflikter handlar om 

situationer då det finns en oenighet gällande sakfråga i gruppen. Det kan vara 

exempelvis en diskussion om hur man ska nå sina uppsatta mål. Man kan ha olika 

åsikter kring hur man ska nå målen. Uppgiftskonflikter kan vara till både en fördel 

och nackdel, om det behandlas på ett konstruktivt sätt, kan det leda till att resultatet i 

uppgiften förbättras och samarbetet stärks i gruppen. Samtidigt kan det även ha 

destruktiva konsekvenser på samarbetet i gruppen om uppgiftskonflikter behandlas 

på ett fel sätt. När det gäller relationskonflikter så handlar dessa om spänningar 

mellan olika gruppmedlemmar. Det finns en oenighet i grupp oavsett vilken uppgift 

man har, dessa konflikter blir känslomässigt laddade. Det är sällan dessa konflikter är 

renodlande från början utan de påverkas av varandra, exempelvis kan det ha uppstått 

oenighet kring en sakfråga som i sin tur kan utveckla en oenighet i relationen mellan 

vissa gruppmedlemmar. Om en person känner sig orättvist behandlad i en sakfråga 

kan personen lätt övergå till personliga angrepp och dessa är i grunden 

känslomässiga konflikter. 

Nilsson (1993) lyfter fram betydelsen av struktur och process i grupper. I varje grupp 

existerar det en struktur, ett nätverk av roller och status. Process handlar om hur 

man förhåller och rör sig inom denna struktur. Båda dessa faktorer skapar och 

förändrar gruppdynamiken. Vidare poängterar Nilsson att det även råder en 
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makthierarki i grupper, en hierarki som skapar en viss ordning i gruppen. Upphovet 

till detta beror främst på att det finns statusskillnader mellan människor, bland annat 

av kunskap och initiativförmåga. Därför tillåts vissa personer få mer makt i en grupp 

(Nilsson, 1993). 

Olikheter är en stor del av den mänskliga existensen. Vi människor kommer från 

olika sociala, kulturella och ekonomiska bakgrunder. I mellanmänskliga konflikter är 

det ofta dessa olikheter som är grunden till konflikten (Lenner Axelson, 1996). Dock 

menar Lenneer Axelson (1996) istället att olikheter borde ses som något positivt, 

något som är en komplettering i ett samspel istället för något som orsakar problem. 

Olikheterna erbjuder utveckling, nya erfarenheter och utmaning.  

Lenneer Axelson (1996) menar också att det handlar mycket om normer, värderingar 

och tolerans för olikheterna när det kommer till konflikter. När vi inte känner oss 

bekväma eller säkra kring något som känns främmande, tacklar vi det på ett dåligt 

sätt som i sin tur leder till en konflikt. Istället bör vi skaffa oss en större förståelse för 

olikheter och kanske egentligen utgå ifrån oss själva och vad man egentligen störs av 

när det gäller olikheterna. Man bör reflektera över olikheterna istället för att bara 

regera på det på ett negativt sätt. På så sätt kan vi även skaffa insikt om oss själva och 

andra. Människor som kan medge och erkänna sina misstag i både privatlivet och 

arbetslivet är sanna konfliktförebyggare, menar Lenneer Axelson (1996). Man får en 

större acceptans från omgivningen när man som individ erkänner att man inte är 

felfri och samtidigt känner omgivningen igen sig själv när man utgår ifrån en 

ofullkomlighet.  

Dimbleby & Burton (1997) betonar tre aspekter i det övergripande rollbegreppet: den 

förväntande rollen, den föreställande rollen och den spelande rollen. Den 

föreställande rollen handlar om det beteende som individen tror att hon ska anta, den 

spelande rollen är den rollen som individen spelar och den förväntade rollen är det 

beteende som de övriga gruppmedlemmarna anser man ska ha. Om dessa tre roller är 

i harmoni med varandra kommer konflikterna minimeras i gruppen. Men om det 

finns olikheter mellan dessa tre kan det leda till konflikt. Dessa roller är en naturlig 

del av vårt liv och en del av vårt offentliga beteende (Dimbleby & Burton, 1997). 

3.7 Känslornas roll i konflikter 

Psykologen Brännlund (1991) utgår från att vi som människor måste känna oss hörda 

och bekräftade när vi kommunicerar med andra personer. När människor inte kan 

bekräfta (acceptera) varandras tankar och handlingar, uppstår konflikter. Människan 

är beroende av andra personers tankar och idéer, vår identitet stärks av andra 

personers bekräftelse.  

Brännlund (1991) påpekar att känslor har en betydelse i konflikter. I regel är 

människan en sårbar varelse. När man känner sig avvisad eller förödmjukad, leder 

det till konflikter, eftersom människan ofta intar försvarsmekanism för att skydda sig 

själv. När en person känner sig kränkt på något sätt, är det naturligt att man försvarar 
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sig och tyvärr tar detta försvar ofta destruktiva former som leder till att konflikten 

kan förvärras. Ekeland (2006) menar att känslor och konflikter är starkt 

sammankopplat, känslor skapar konflikter och konflikter skapar känslor, vilken ger 

en injektion i hur dessa två egenskaper är sammankopplade. När man behandlar 

olika konflikter är det lika självklart att man även behandlar känslor eftersom 

människor uttrycker sina känslor i konflikter menar Ekeland (2006). På samma sätt 

menar Ellmin (2008) att konflikt väcker olika känslor inom människan, känslor 

såsom ilska, rädsla eller aggressivitet blir tydliga i konflikter. När människor dras in i 

olika konflikter är man inte alltid intellektuellt eller emotionellt föredömlig utan man 

styrs av känslor istället för förnuft och logik. Szklarski (2007) påpekar också att 

känslor spelar en roll i konflikter. De flesta konstruktiva konflikthantering blockas 

eller störs på grund av okontrollerade känsloyttringar i samband med en konflikt. 

4. Resultat 

Klassen som jag observerade går att beskriva som lugn och harmonisk och eleverna 

gillar att arbeta självständigt och tystlåtet. Eftersom eleverna sällan kommer i kontakt 

med varandra minskar risken för konflikter i klassrummet. Totalt finns det 20 elever i 

klassrummet varav 8 pojkar och 12 flickor. Majoriteten av eleverna i klassen är av 

svensk etnicitet. Arbetssättet i klassrummet präglas av självständigt arbete, där 

eleverna har egna datorer. Det finns fler inslag av grupparbeten där eleverna 

samarbetar med varandra.  

Läraren började genomgående sina lektioner med att markera för eleverna vad som 

gällde i klassrummet. Genom sin röst och auktoritet betonade han att det måste 

finnas arbetsro i klassrummet för att eleverna skulle kunna arbeta. Genom hela 

observationsperioden betonade läraren de olika regler och ramar som eleverna skulle 

förhålla sig till när de befann sig i klassrummet. 

I min intervju med eleverna fick jag fram synpunkter som jag ska lyfta fram i arbetet. 

Jag intervjuade sex elever som deltog i var sin konflikt som jag hade observerat. Jag 

kallar dem för Pelle, David, Erik, Muhammed, Elin och Amanda. Dessutom 

intervjuade jag läraren med fokus på dennes hantering av och agerande i de olika 

konflikterna. 

4.1 Konflikten mellan Amanda och Elin 

Jag observerade en konflikt mellan två tjejer som inte kom överens om hur man 

skulle genomföra sitt grupparbete. Amanda ville att man skulle skriva arbetet i 

uppsatsform och Elin ville att man skulle redovisa arbetet muntligt. De diskuterade 

fram och tillbaka om hur de skulle genomföra uppgiften men under tiden utvecklades 

diskussionen till en konflikt och Amanda gick till personangrepp. Hon blev irriterad 

över Elins argument och slänger ut sig orden ”men måste du vara så dum och envis?” 

vilket resulterade i att Elin blev upprörd och gick därifrån, ut ur klassrummet. Efter 

några minuters uppehåll återkom Elin och man kunde se på henne att hon var ledsen 

över orden som Amanda sade till henne. Då gick Amanda fram till Elin och bad om 
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ursäkt. Elin svarade med samma ord och menade att hon kanske skulle ha lyssnat 

mer på Amandas förslag än att bara ignorera dem. Därefter diskuterade de om hur 

man skulle genomföra uppgiften och kom överens om att de skulle genomföra den 

muntligt. 

I intervjun med Amanda samtalade jag och hon om varför konflikten utvecklades och 

hur man löste den. Amanda upplevde det hela som om att Elin inte lyssnade på 

hennes förslag utan bara valde att ignorera dem. Amanda fick inget gehör från Elin, 

vilket resulterade i att Amanda blev irriterad över Elins beteende. Då tog känslorna 

över, menade Amanda och hon ville bara få Elins uppmärksamhet genom att säga 

något dumt till henne. Så fort Amanda såg att Elin blev upprörd över hennes hårda 

ord, insåg Amanda att hon hade gjort fel och ville be om ursäkt för sitt beteende.   

”När jag insåg att jag gjorde fel så ville jag bara be om ursäkt för att Elin är min 

vän och jag ville inte såra henne”. (Amanda) 

I intervjun med Elin, berättades en likartad version. Elin och Amanda diskuterade 

om hur de skulle genomföra uppgiften. Elin insåg att hon inte hade lust att lyssna på 

Amandas förslag, utan ville så gärna att man skulle genomföra uppgiften muntligt.  

Det blev allt mer irriterat ju mer man diskuterade och när Amanda sa de elaka orden 

till Elin så blev hon ledsen och upprörd. Då gick Elin ut ur klassrummet för att slippa 

Amanda och för att få en stund för sig själv. Efter några minuters uppehåll, kom Elin 

tillbaka till klassrummet. ”Amanda kom fram till mig och bad om ursäkt för sitt 

beteende. Då svarade jag med att be om ursäkt för mitt beteende” berättade Elin. 

Efter detta pratade eleverna om problemet med varandra.  De satte ner sig vid ett 

bord och förde en dialog med varandra. Efter att Amanda och Elin hade pratat ut om 

sina problem kunde de återigen fokusera på det fortsatta arbetet. 

”När vi hamnar i konflikt med varandra så kan vi alltid reda ut våra problem 

oavsett vad det handlar om” (Elin). 

4.2 Konflikten mellan Pelle och Erika 

Konflikten mellan Pelle och Erika handlade om vem som skulle få sitta i ett 

grupprum. Pelle menade att han borde få göra det på grund av att han först frågade 

läraren om tillstånd. Erika hävdade sin rätt till grupprummet med motiveringen att 

hon var först inne i grupprummet och därmed skulle hon få sitta där. I början av 

diskussionen var det lugnt, men det märktes snabbt hur temperaturen och 

stämningen mellan eleverna ökade ju längre diskussionen pågick. Det utvecklades 

från en lugn och kontrollerad diskussion till att dessa två började slänga glåpord mot 

varandra. Då bestämde sig läraren för att rycka in och sätta sig ner med eleverna och 

bearbeta konflikten genom ett samtal med de två.  

Det första läraren gjorde var att lugna ner de båda eleverna, eftersom de var uppe i 

varv. Efter några minuters vila, började läraren att gå igenom konflikten. Först fick 

Erika berätta sin version av konflikten och därefter fick Pelle berätta sin. Eleverna 
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framförde två olika versioner av konflikten. Enligt Pelle så var det Erikas fel att det 

uppstod en konflikt och enligt Erikas version så var det Pelles fel att det uppstod en 

konflikt mellan dem. Efter att båda berättat sin version, började läraren ställa frågor 

till eleverna om hur de kan lösa sin konflikt. Frågor som ställdes av läraren var: Hur 

ser du på din roll i bråket med den andra eleven? Hur kan ni lösa konflikten så att 

båda blir nöjda? De båda eleverna började diskutera med varandra på ett vänligt och 

positivt sätt om hur de kunde lösa konflikten med varandra. Efter några minuter av 

intensivt diskuterande, insåg de att de båda hade gjort fel och därmed beslutade de 

sig för att sitta tillsammans i grupprummet och där inleda ett samarbete med 

varandra. 

I intervjun med Pelle framgick det att han kände att han att det inte var hans fel att 

konflikten utvecklades. Pelle menade att han frågade läraren om han fick sätta sig i 

grupprummet först av alla elever. Sedan när den andra eleven (Erika) tog 

grupprummet utan att fråga läraren blev Pelle sur och irriterad.  

”Jag gjorde enligt reglerna och frågade läraren om jag fick sitta i grupprummet och 

sedan när jag ser Erika i grupprummet så blir jag irriterad och sur eftersom hon 

bröt mot reglerna” (Pelle). 

När Pelle sedan bad Erika att gå ut ur rummet så vägrade hon eftersom hon var först i 

grupprummet, berättar Pelle. Då blev Pelle sur och började framföra sitt argument 

om varför han skulle få sitta i grupprummet. Erika vägrade att lämna grupprummet 

och en konflikt mellan eleverna utvecklades. Pelle berättade att konflikten blev värre 

när de började använda olämpliga ord. Läraren kom då in i grupprummet och 

lugnade ner dem. Pelle kände att samtalet med läraren var givande eftersom läraren 

fick eleverna att lugna ner sig så att de kunde prata med varandra igen. ”Läraren 

pratade med oss om vad som hade hänt och hur vi kunde lösa vår konflikt med 

varandra menade” Pelle. Pelle insåg tillslut att han gjorde fel i att attackera Erika 

direkt utan han kunde sagt det med andra ord. ”Efter att vi pratat ut så vi insåg att vi 

kunde hanterat problem på ett bättre sätt än vad vi gjorde. Efter att vi löste vår 

konflikt så kunde vi faktiskt sitta tillsammans och samarbeta med varandra. 

4.3 Konflikten mellan Muhammed, David och Erik. 

Ett annat resultat visar hur konflikter kan trigga igång elever som är utanför den 

aktuella konflikten. En konflikt mellan två elever kan således lätt leda till att en 

annan konflikt utvecklas. Två elever började diskutera religion i vanlig samtalston, 

men det märktes tydligt hur tonen och språket förändrades mellan dessa två elever 

när känslorna började ta över. Den ena eleven (Muhammed) förespråkade islamska 

traditioner och den andra eleven (David) argumenterade emot hans åsikter och 

tankar. Mitt i diskussionen, blandade sig en tredje pojke (Erik)i dispyten och höll 

med pojken som argumenterade emot islamska traditioner. Då blev Muhammed arg 

och slog till Erik på handen. Detta resulterade i att läraren ingrep och löste konflikten 

genom att sära på eleverna. Läraren flyttade eleverna till olika platser där de fick sitta 

till lektionen ut. Efter lektionen märktes det inte att konflikten skapat någon större 
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skada mellan de involverade eleverna utan alla tre lämnar klassrummet lugnt och 

harmoniskt.  

I intervjun med Muhammed, berättade han att han blev irriterad. Muhammed är en 

väldigt troende muslim och vill inte att man ska nedvärdera hans religion. Dock var 

Muhammed mer irriterad över Eriks medverkan i konflikten än över Davids eftersom 

denne kom från ingenstans och höll med David, berättar Muhammed. ”Erik ska inte 

blanda i sig i andras konflikter eftersom det inte rör honom och därför slog jag till 

honom för att markera” berättar Muhammed. Avslutningsvis säger Muhammed att 

han ofta hamnar i konflikt med David. Men inget har varit så pass allvarligt att det 

skadat deras relation, eftersom de är goda vänner. Muhammed menar att han och 

David inte alltid behöver lösa sina konflikter med varandra eftersom de är medvetna 

om att de har olika åsikter. 

När jag sedan intervjuade David och Erik gav även de en liknande berättelse om 

konflikten som utspelades med Muhammed. David menar att han och Muhammed 

diskuterar om allt och ibland har man inte samma åsikter kring samma ämne.  

”Vi behöver inte lösa varje konflikt eftersom vi är medvetna om att vi tycker olika i 

många ämnen” (David). 

David menar att han och Muhammed kan gå åt varsitt håll när en konflikt uppstår 

och nästa dag så kan de snacka med varandra. ”Vår vänskap bygger mycket på att 

diskutera och ibland hamnar vi i konflikt men det är inget som påverkar vår vänskap” 

berättar David. Erik menar också (i sin intervju) att han och Muhammed kan hamna i 

konflikt men att det är ingenting som resulterar i att man blir ovän med varandra. 

Erik menar att det finns en förståelse för att man kan ha olika åsikter och ibland kan 

det leda till konflikt. 

4.4 Konflikten mellan Josefin och Louise  

Konflikten handlade om att Josefin ville ha det tyst när hon arbetade med sin uppgift 

till skillnad från Louise som ville diskutera och prata med sin arbetspartner. Josefin 

påkallade Louise uppmärksamhet och bad henne att dämpa sig. Louise fräste tillbaka 

med orden ”Skit i vad jag gör och koncentrera dig på din uppgift”. Josefin blev då sur 

och sa ”Du är en riktig pratkvarn”. Efter att de båda hade slängt ut sig arga 

kommentarer mot varandra, vände båda eleverna tillbaka till sina uppgifter. 

Konflikten utvecklades inte till något större utan det var mer av en dold konflikt. 

Eleverna kastade blickar på varandra och vägrade att tala med varandra efter sin 

dispyt. De hade, som sagt, olika arbetsätt i klassrummet, Josefin gillade att arbeta 

tyst och självständigt, medan Louise gillar den diskuterande arbetsstilen där man kan 

bolla olika tankar med varandra. 

4.5 Konflikten mellan Martin och Leo 

Det finns även exempel på konflikter där eleverna hamnade i konflikt med varandra 

under en redovisning. Denna konflikt utvecklades när de två eleverna, Martin och 
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Leo från samma grupp, skulle redogöra ett svar man gjort tillsammans i sitt 

grupparbete. Martin började med att presentera uppgiften och därefter svaret. Han 

avbröts ständigt av Leo som ville påpeka och anmärka på Martins redovisning av 

svaret. I samband med detta väcktes känslorna hos Martin och han vände sig emot 

Leo och sa något förolämpande till honom och Leo svarade med att säga något 

olämpligt tillbaka. Då klev läraren in och stävjade konflikten genom att tysta ner 

båda. 

Efter redovisningen tog läraren eleverna åt sidan och hade ett samtal med båda 

eleverna. Läraren hade märkt att de hade bråkat tidigare under lektionen och att det 

var dags att lösa konflikten en gång för alla. Eleverna fick berätta varför de betedde 

sig och agerade som de gjorde. Dessa två hade en historia sedan tidigare där Leo hade 

fällt många olämpliga och elaka kommentarer till Martin. Efter att Martin berättat att 

han blev sårad av de tidigare kommentarerna från Leo insåg Leo vilken skada han 

orsakat.  Leo bad om ursäkt för sina tidigare handlingar och skulle försöka bättra sitt 

beteende i framtiden. 

4.6 Lärarens roll i konflikterna 

I min intervju med läraren som ansvarar för klassen som jag observerade, framgår 

det att läraren har en hel del kunskap kring konflikthantering. Lärarens arbetsätt är 

att låta eleverna i så stor utsträckning som möjligt själva lösa sina konflikter med 

varandra. ”När eleverna får lösa sina egna konflikter så lär de sig alltid något i 

processen” berättar läraren. På detta sätt lyfter man över ansvaret till eleverna, så att 

de själva ska försöka lösa sin konflikt. Dock menar läraren att det inte alltid är det 

optimala arbetssättet att lösa konflikt på, eftersom de flesta konflikter som uppstår i 

årskurs åtta inte går att lösa utan att eleverna får vägledning. ”Jag befinner mig alltid 

i bakgrunden av en konflikt, om jag ser och uppfattar att konflikten håller på att 

urarta så kliver jag in i handlingarna” berättar läraren. Till sist påpekar han att det 

inte går att lösa varje konflikt, vissa konflikter har en förmåga att lösa sig självt. Dock 

påpekar läraren att man inte ska bagatellisera eller undvika konflikter. För om inte 

konflikter åtgärdas kan de få negativa konsekvenser för dem som är inblandade.  

När jag pratade med läraren om konflikten mellan Pelle och Erika så berättade han 

att han var tvungen att agera i denna konflikt eftersom han insåg att det höll på att 

urarta mellan eleverna.  

När jag kom i grupprummet så var båda eleverna så uppe i varv att de var nära 

på att det skulle bli ett slagsmål mellan eleverna. Jag tog tag i saken och börja 

med att lugna ner eleverna så de inte skulle bli mer irriterade eller upprörda. 

Därefter började jag bearbeta konflikten. Jag gjorde en konfliktanalys. Första 

steget var att få höra båda elevernas version av konflikten. Andra steget var att 

starta en dialog mellan eleverna. Jag frågade eleverna hur de kunde lösa 

konflikten och går det att hitta en lösning på problemet. Jag flyttade över 

ansvaret till eleverna så de fick diskutera problemet istället för att jag skulle 

berätta för eleverna hur de skulle lösa sin konflikt. Eleverna började diskutera 
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fram och tillbaka hur man kunde lösa konflikten. Tredje steget var att eleverna 

fick berätta hur de hanterade konflikten.  

Läraren berättar att båda eleverna diskuterade och kom fram till att de kunde agerat 

annorlunda än vad de gjorde. Efter samtalet var eleverna nöjda med resultatet och 

kunde sitta tillsammans i grupprummet och arbeta tillsammans.  

I en annan konflikt valde läraren en helt annan metod. I konflikten mellan David, 

Erik och Muhammed, valde läraren att sära på eleverna bara, utan att ha ett samtal 

med dem. När jag sedan intervjuade läraren om denna konflikt så sa han att vissa 

konflikter inte behöver bearbetas som exempelvis konflikten mellan Pelle och 

Erika.”Jag känner till Muhammed och Davids historia och dessa två kommer alltid i 

konflikt, men de löser också sina konflikter själva” berättar läraren. Vissa konflikter 

behöver man inte ingripa i menar han. ”Det gäller att göra vissa avvägningar när det 

gäller konflikter. Vissa måste man bearbeta och vissa behöver man inte” påpekar 

läraren. ”Jag gör en bedömning på olika konflikter innan jag bestämmer mig för att 

hantera och försöka lösa konflikten.”  

5. Analys och resultatdiskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden som jag har tillämpat i denna undersökning, fallstudien, tycker jag har 

hjälpt mig att uppfylla mitt syfte med min undersökning. Med hjälp av 

metodkombinationen, observation och intervju så upplevde jag att jag fick med 

många olika aspekter på begreppet konflikt. Fallstudien gav mig rikligt med resultat 

som jag har kunnat analysera och dra slutsatser ifrån. Metodens största fördel är att 

man kan använda fler olika metoder vilket också leder till att man kan använda fler 

källor. Denscombe (2009:71) poängterar att detta i sin tur underlättar möjligheten att 

bekräfta data genom triangulering. 

En av fallstudiens nackdel som jag upplevt var när jag genomförde observationerna. 

Eleverna påverkades av det. Deras beteende kändes inte alltid helt naturlig. En annan 

aspekt som även kan lyftas fram som en nackdel när det gäller fallstudien, är att 

bearbetningen av materialet är tidskrävande. Först måste resultatet transkriberas och 

därefter ska det analyseras. Till sist kan man även nämna att det inte går att göra 

någon generalisering utifrån resultatet jag fått fram eftersom undersökningen 

omfattar ett litet urval. 

5.2 Analys 

Som framgår i metodavsnittet har jag använt en etnografisk metod. Materialet som 

jag har fått fram kommer att analyseras så att jag kommer att försöka förstå varje 

konflikts olika innebörder och betydelser. Analysen kommer att presenteras i olika 

kategorier för att visa och poängtera konflikternas mångfald. 
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5.3 Konstruktiv konflikt 

Konflikten mellan Amanda och Elin visar på ett det finns förståelse och empati 

mellan eleverna. Båda eleverna var medvetna om att man hade gjort misstag i sitt 

handlande mot varandra. Det fanns i grunden en förståelse mellan varandra vilket 

gjorde att man kunde lösa konflikten ensamma utan lärarens hjälp. I intervjuerna 

från båda eleverna framfördes att de båda gjort fel och var villiga att reparera skadan 

genom att föra en dialog med varandra. Till denna konflikt kan man relatera Kolfjord 

(2009) som menar att en konflikt är både relationell och processuell. I miljöer där 

barn lär sig att hantera konflikter på ett bra sätt, ökas möjligheterna till försoning 

mellan barnen både i nuet och i framtiden.  

Både Amanda och Elin har lärt sig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt som 

bidrar till att deras vänskap och samarbete förstärks. Likaså går det att relatera till 

Thornberg (2006) som påpekar att konflikter också är ett lärtillfälle i social 

kompetens för eleverna. Genom konflikter ges tillfälle att utveckla relationerna. I 

fallet med Amanda och Elin blev deras konflikt ett tillfälle då de fick lära sig om 

varandras olikhet. 

5.4 Intressekonflikt 

I konflikten mellan Pelle och Erika var det i fråga om intressekonflikt. Båda två 

hamnade i konflikt med varandra på grund av att de båda ville ha samma sak. Det 

sätt eleverna hanterade konflikten på resulterade i att konflikten blev värre och därför 

klev läraren in i situationen. Via handledning, guidade läraren eleverna till att se sin 

roll i konflikten. Det påpekas av Stensaasen & Sletta (2000) att handledning är en 

viktig del när man ska bearbeta och hantera konflikter. Genom lärarens samtal insåg 

eleverna att de båda hade lika stor del i konflikten.  

Efter konflikten blev båda eleverna medvetna att de kunde ha agerat annorlunda. 

Istället för att attackera varandra så kunde de prata med varandra. I intervjun med 

Pelle framgår det att han hade svårigheter med att se sitt misstag i konflikten. Inte 

förrän i samtalet med läraren lyckades han se konflikten utifrån en annan synvinkel. 

Ur sin egen subjektiva uppfattning var Pelle inte redo att erkänna sitt misstag, men 

genom samtalet med läraren uppmärksammades Pelle på sin egen roll i konflikten. 

Ellmin (2008) påvisar att det är viktigt i konflikthantering att se hur eleverna tolkar 

konflikt ur sitt subjektiva perspektiv. Det gäller att ha detta i åtanke när man ska 

arbeta med elever i konfliktsituationer.  

5.5 Värderingskonflikt  

I konflikten mellan Muhammed, David och Erik så valde läraren att inte hantera 

konflikten. Läraren gjorde bedömningen att han inte behöver åtgärda konflikten med 

ett samtal utan valde att sära på eleverna. Det kan kännas som ett riskfyllt sätt att 

lösa konflikter eftersom dessa har en förmåga att utvecklas till något värre om man 

inte åtgärdar det. Men samtidigt känner läraren alla tre eleverna och deras historia 

tillsammans. Utifrån denna bakgrund gjorde han bedömningen att man bara kunde 
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sära på eleverna istället för att bearbeta konflikten som läraren gjorde i de tidigare 

konflikterna. Både Westblad- Dicks (2000) och de Klerk (1991) påpekar att man inte 

behöver åtgärda varje konflikt så fort den uppstår. Med andra ord så gör läraren olika 

avvägningar när han ska hantera konflikter. Relationen mellan Muhammed, David 

och Erik förändrades inte efter konflikten. De visade förståelse för varandra även om 

konflikten inte hanterades på bästa möjliga sätt. I intervjun med eleverna förtydligar 

de att konflikter inte påverkar deras relation utan att de är medvetna om sina 

åsiktsskillnader. 

I intervjun med läraren påpekar han problemet med konflikter; att det uppstår stora 

som små konflikter i klassrummet. Det går inte att åtgärda varje konflikt utan man 

får välja vilken som kan göra mest skada för tillfället och försöka åtgärda den. En 

negativ konsekvens av konflikter som inte åtgärdas är att dessa kan leda till att 

konflikter kan spridas till andra delar av klassen. Man kan säga att konflikt föder 

konflikt. Stensassen & Sletta (2000) hävdar vikten att ta itu med en konflikt för att 

förebygga eventuella konsekvenser som den kan bära med sig. Detta syns tydligt i 

konflikten mellan Muhammed, David och Erik. När läraren valde att ignorera 

konflikten mellan David och Muhammed så involverades Erik i deras konflikt. 

Exemplet visar hur pågående konflikter i klassrummet kan påverka andra elever.  

5.6 Rollkonflikt 

Olika roller i klassrummet påverkar även konflikter. Den klass jag observerade så 

fanns det en rollfördelning mellan eleverna. Dessa roller påverkar hur konflikter 

utvecklades i klassrummet. Det var sällan de tystlåtna eleverna som hamnade i 

konflikter eftersom de sällan uttryckte sig på lektionen. De elever som ofta hamnade i 

konflikt kan man kategorisera som högljudda och stökiga elever.  Det fanns även 

exempel på hur de duktiga och lydiga eleverna hamnade i konflikt med andra elever. I 

mina observationer märktes rollfördelningen främst i konflikten mellan Josefin och 

Louise. Konflikten mellan Josefin och Louise uppstod på grund av att man hade olika 

roller i klassrummet. Konflikten uppstod då eleverna ifrågasatte varandras arbetsätt 

och detta ledde till att en konflikt uppstod mellan dem. Eftersom de hade olika roller 

så uppstod det en konflikt mellan dem. Med olika roller möts olika intressen, behov 

och åsikter som i sin tur leder till att olika konflikter uppstår i klassrummet. Både 

Thylefors (2005) och Lenneer Axelson (2005) påvisar i sina texter hur olika roller 

skapar och påverkar det sociala samspelet mellan människor. 

De olika rollerna bestämmer även hur det ser ut i klassrummet, vilka som tar mest 

utrymme och plats i klassrummet. De elever som är självständiga och duktiga på 

lektionerna får större utrymme i klassrummet än de blyga och tystlåtna. 

Fördelningen av roller skapar en maktbalans i klassrummet där eleverna är medvetna 

om sina roller och agerar utifrån dem. När det finns en balans mellan olika roller i 

klassrummet upprättas en struktur som eleverna följer för att minimera konflikter 

mellan varandra. Likväl kan även rollfördelning ha en motsatt effekt, det vill säga att 

det kan uppstå konflikter på grund av olika roller. Konflikten mellan Leo och Martin 
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kan förstås som att de hade olika roller i klassrummet och därför hamnade i konflikt. 

Leo var den självständige och duktiga eleven, medan Martin kunde beskrivas som 

tystlåten och blyg. I denna interaktion mellan eleverna kunde Leo därför utnyttja sin 

starka roll och förminska Martin för att kunna framstå som den bättre eleven. 

Dimbleby & Burton (1997) hävdar att när det finns oklarheter i roller i ett samspel 

mellan människor så är det lätt hänt att människor hamnar i konflikt med varandra. 

Elever har olika roller i klassrummet och när elever agerar utanför sina roller så 

uppstår det konflikter i klassrummet. 

 5.7 Lärarens roll i klassrummet 

I både min observation och intervju med läraren så syns det tydligt att läraren har en 

auktoritet och kontroll i klassrummet. Läraren har en ledarstil som utstrålar karisma, 

kontroll och öppenhet. Ett exempel är när läraren stiger in i klassrummet och ska 

börja lektionen. Han säger med en bestämd och tydlig röst till sina elever hur 

dagordningen på lektionen kommer att se ut. I sina genomgångar betonar läraren 

ständigt att det måste finns lugn och arbetsro i klassrummet för att eleverna ska 

kunna arbeta. På detta sätt förebyggs konflikter av läraren eftersom han tydligt 

markerar hur han vill ha det i klassrummet. Lärarens sätt att arbeta i klassrummet 

påverkar med andra ord hur konflikter utvecklas och hanteras. Läraren har skapat en 

tryggt och säkert arbetsmiljö för eleverna och därmed minimerar läraren risken för 

konflikterna. Läraren är villig att ha en dialog med eleverna, oavsett vilket ämne som 

diskuteras. Detta medför att eleverna har en trygghet till läraren och är villiga att 

lyssna på läraren när de hamnar i konflikter. Szklarski (2007) betonar lärarens värde 

och roll i konflikthanteringen. Han menar att läraren lär hur elever hur de ska 

hantera konflikter. Det krävs en kommunikativ och trygg lärare för att kunna ge 

eleverna de rätta verktygen och kunskap för att lära sig hantera konflikter.  

5.8 Resultatdiskussion  

5.9 Förståelse och empati mellan eleverna 

Genomgången av mina observationer och intervjuer visar att eleverna har en stor 

förståelse och empati för varandra. Eleverna visar upp en stor mognad och är villiga 

att bemöta problemen istället för att fly ifrån dem. Thylefors (2005) lyfter fram 

kommunaktion som ett viktigt verktyg för att ett samspel ska existera mellan 

människor i en grupp. I detta klassrum finns det en god kommunaktion mellan 

eleverna vilket är en faktor som bidrar till att man kan lösa konflikter på ett 

konstruktivt sätt. I fallet med Amanda och Elin visar båda eleverna att de är 

medvetna om sina handlingar och har förmåga att diskutera sina problem med 

varandra. Likaså ser man tendenser i Pelle och Erikas konflikt, att de är villiga att 

lyssna på varandra och lösa sina problem. Visserligen visar inte Pelle samma 

förståelse som Amanda och Elin, men var ändå villig att ta samtalet med läraren för 

att försöka förbättra sitt beteende i framtiden. 
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På samma sätt går det även att dra slutstats från konflikten mellan Muhammed, 

David och Erik. Här finns det en förståelse mellan eleverna för deras olikheter. 

Eleverna accepterar varandras åsikter och intressen. Man kanske inte bemöter 

konflikten som Amanda och Elin, men jag vill ändå påstå att det existerar en 

förståelse mellan eleverna. De är medvetna om att de har olika åsikter och ibland 

hamnar de i konflikter med varandra på grund av det. De väljer att bemöta problemet 

på ett annat sätt än andra konflikter. På lång sikt så är inte konflikten mellan 

Muhammed, David och Erik ett sätt att tackla och lösa problem eftersom den kan få 

destruktiva konsekvenser. Men så länge det finns en förståelse och empati mellan 

eleverna så kommer det finns möjlighet till att lösa sina framtida konflikter. Det ska 

även påpekas att i varje konflikt som jag observerade så var det känslor inblandade. 

Det var tydligt i alla konflikter att känslorna tog över när eleverna inte var överens. I 

konflikterna som jag har observerat går det att relatera till Ekeland (2005), Ellmin 

(2008), Szklarski, A. (2007)  och Brännlund (1991). Alla fyra författare lyfter fram 

betydelsen av känslor i konflikter. Med andra ord uppstod de flesta konflikterna på 

grund av att man använder och yttrar sina känslor på fel sätt i samspelet mellan 

varandra. 

5.10 Lärarens konflikthantering 

Det som genomsyrar hela denna undersökning är lärarens roll i konflikterna. Läraren 

visar genomgående att han har kunskap i konflikthantering och erbjuder eleverna 

dialog. Läraren bemöter eleverna på deras villkor och vill ha en kommunikation med 

eleverna. Läraren är beredd att bemöta konflikter och analysera dessa innan han 

försöker åtgärda dem. Malten (1998) och Ellmin (2008) visar att konfliktanalys är en 

grundläggande del i konflikthantering. Läraren är medveten om att konflikter tar sig 

olika form och försöker alltid analysera de konflikter som han ska hantera. Läraren är 

medveten om att alla konfliker är olika och därför bör man använda olika metoder för 

att lösa dem. Carlander (1990) påvisar det och menar att varje konflikt har sin egen 

historia och man kan inte använda en och samma metod för att lösa varje konflikt. 

Men det ska även påpekas att läraren väljer att ignorera vissa konflikter utifrån sin 

egen bedömning. Han väljer vilka konflikter som anses vara värda att åtgärda utifrån 

olika faktorer. Det kan ses som en svaghet i systemet eftersom lärare inte har tid att 

lösa varje konflikt. En lärare är tvungen att göra olika avvägningar när hon ska 

behandla vissa konflikter. Läraren som jag observerade arbetade för att i så stor 

uträckning som möjligt skapa en trygg och säker arbetsmiljö för eleverna så de kunde 

lära sig att bemöta varandra åsikter och intressen på ett konstruktivt sätt. För i grund 

och botten handlar det om att förebygga destruktiva konflikter genom att skapa en 

trygg miljö för eleverna. Alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och 

intressen tillsammans utan att utveckla destruktiva konflikter. Istället ska eleverna ha 

konstruktiva konflikter med varandra, där olika intressen och åsikter som möts kan 

bli lärorika för eleverna. 

Förutom kunskaperna i konflikthantering så är lärare även en naturlig ledare i 

klassrummet. Läraren har auktoritet och kontroll över klassrummet vilket i sin tur 
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leder till att konflikterna minskar i klassrummet. Men den främsta egenskapen är att 

läraren är öppen för diskussion med eleverna. Hans öppenhet och villighet att 

samspela med eleverna resulterar i att konflikterna som uppstår i klassrummet kan 

lösas på ett konstruktivt sätt. 

5.11 Olika rollers betydelse 

Olika roller i klassrummet har även en betydelse för hur konflikter utvecklas. Med 

olika personligheter skapas olika roller som resulterar i olika åsikter, intressen och 

värderingar. Då är det naturligt att det uppstår konflikter i klassrummet eftersom det 

finns så många olika individer. I mina observationer har det uppstått konflikter 

mellan elever med olika roller. I överlag finns det en god förståelse mellan de olika 

rollerna som eleverna har. Eleverna är medvetna om sina roller och agerar utifrån 

dessa för att minimera risken för konflikt. Det blir som en del av elevernas 

beteendemönster, eleverna lär sig ett visst mönster och agerar utifrån det för att 

kunna socialiseras med andra individer i ett klassrum. Likväl ska det påpekas att 

maktbalansen kan förskjutas eftersom eleverna hanterar de flesta konflikterna med 

förståelse och empati. Med andra ord är inte denna rollfördelning given utan den kan 

förändras beroende på hur man hanterar konflikterna i klassrummet.  

Slutsatsen som kan dras från mina observationer och interjuver är att konflikter är en 

del av livet i skolan. Konflikterna som uppstod mellan eleverna i klassrummet 

handlar om allt ifrån olika intressen till åsikter eller värderingar. Dessa konflikter 

som uppstod i klassrummet kunde urskiljas och kategoriseras till alltingen 

konstruktiv eller destruktiv konflikt. I de konstruktiva konflikterna så utmärktes 

förståelse, empati och villighet mellan eleverna. Exempel på konstruktiv 

konflikthantering var konflikten mellan Amanda och Elin. I de destruktiva 

konflikterna utmärktes osäkerhet, envishet och oförståelse. Exempel på en destruktiv 

konflikt var mellan Leo och Martin. Dock var dessa destruktiva konflikter väldigt 

sällsynta i den klassen som jag observerade. Konflikter kan med andra ord splittra 

eller utveckla människor. Det beror på helt och hållet på hur man hanterar konflikter. 

Det är det som avgör om det kan utveckla eller splittra människor. Tack vare en god 

konflikthantering av läraren men även en god förståelse mellan eleverna så kunde de 

flesta konflikter lösas på ett konstruktivt sätt. Tillsammans med dessa faktorer, råder 

det även en god kommunaktion och sammanhållning mellan elever. Det resulterar i 

att konflikter sällan utvecklas till destruktiva, eftersom eleverna har verktyg och 

kunskap att lösa konflikterna på bästa möjliga sätt. 

6. Vidare forskning 

En möjlig fråga vore om man kunde undersöka ett antal skolor för att kunna jämföra 

och se vilka likheter och skillnader det finns mellan skolornas konflikthantering. På 

så sätt skulle man få en överblick över hur olika skolor arbetar med konflikter.  

En annan intressant aspekt är att kunna jämföra hur konflikter hanteras i hemmet i 

jämförelse med skolans konflikthantering. På detta sätt kan man få fram hur dessa 
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två olika faktorer samspelar med varandra och resulterar i hur eleverna hanterar sina 

konflikter. 

6.1 Pedagogisk relevans 

Konflikter har en hög grad av pedagogisk relevans. Dagligen uppstår det konflikter i 

skolan som antingen behandlas och bearbetas eller negligeras. Kunskap, erfarenhet 

och fortbildning av ämnesområdet konflikt behövs för att lärare ska kunna skapa en 

trygg och säker arbetsmiljö för både elever och personal. Därför bör framtida 

utbildningar inom läraryrket ha en grundläggande utbildning inom konflikt och 

konflikthantering.  
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Bilaga 1:  

Intervjufrågor till eleverna 

1. Vad är konflikt för dig? 

2. Var uppkommer konflikterna i skolan? 

3. Hur upplevde du konflikten som du nyligen deltog i? 

4. Hur löste ni konflikten som du nyligen deltog i? 

5. Måste läraren vara med och hjälpa er att lösa konflikten? 

6. Övrigt? 

Intervjufrågor till läraren  

1. Vad är konflikt för dig? 

2. Vilka typer av konflikter uppstår i klassrummet? 

3. Hur löser du konflikter som uppstår i klassrummet? 

4. Arbetar skolan efter någon speciell metod gällande konflikter? 

5. Hur kan du förebygga konflikterna i klassrummet? 

6. Övrigt? 
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Bilaga 2                                                                                              

Missivbrev 

 

Konflikter i skolan 

Den aktuella studien har i syfte att undersöka och kartlägga konflikter i en 

högstadieklass i Sverige. Undersökningen syftar till att se hur konflikter utvecklas i 

klassrummet samt hur dessa hanteras av läraren. Genom arbetet hoppas jag få en 

större förståelse och kunskap kring konflikthantering. Inom läraryrket stöter man på 

konflikter dagligen och därför är det viktigt att ha kunskap och verktyg för att lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt. Undersökningens metod är en kombination av 

observation och intervju där specifika elever väljs ut. All material till undersökningen 

sparas tills studien har godkänds av Mälardalens högskola och därefter kommer allt 

material förstöras. 

Elever i klass åtta tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. För att 

undersökningen ska kunna genomföras behövs det elever från årskurs åtta. Med 

elevernas deltagande hoppas jag kunna uppfylla studiens tillförlitlighet och därför 

hoppas jag på att så många elever som möjligt kan medverka i undersökningen. 

Denna information har den ansvariga läraren och rektorn tagit del av samt det 

faktum att informationen har skickats till vårdnadshavare. 

Varje elevs deltagande i undersökningen är frivillig. Eleven har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst under undersökningen. De berörda parterna som 

medverkar i undersökningen kommer att behandlas anonymt och svaren kommer att 

vara konfidentiella. Undersökningen kommer att redovisas i form av en uppsats. 

Slutversionen kommer slutligen att läggas in i databasen Diva. 

Vid eventuella frågor och funderingar om undersökningen kan ni ringa 0764246899 

eller skicka e-post till: edinmaster@hotmail.com. 
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