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Abstract 
We have done a qualitative study about conflict-handling. The purpose of this study is to 

understand conflict-handling and prevention of conflicts in the classroom from a teacher’s 

perspective; how does teachers develop their knowledge of conflict-handling and is that 

knowledge tacit? How can teachers handle conflicts and quarrels in the classroom and how 

can they prevent them? Those are our questions at issue. To get information we interviewed 

five different teachers and studied relevant literature. We have chosen to restrict this study to 

conflicts between pupils or teachers and pupils, grade 4-6 in the Swedish school. 

 

Conflicts or quarrels are things that can’t be avoided and it is the teacher’s job to handle them, 

this is called conflict-handling. In former times the conflict-handling in schools meant 

corporal punishment or telling the pupil off. Telling-off still exists in our schools today but 

the way conflicts are handled is now mostly by using communication and the teacher will in 

most cases become the mediator between the pupils.  

 

To elucidate conflict-handling we chose to use the concept of tacit knowledge. This concept 

has many different interpretations but all of them are saying that tacit knowledge is practical. 

Therefore it is interesting for us to connect conflict-handling, which is a part of the teacher’s 

daily tasks, with tacit knowledge.  

 

We have compared the interviews with each other and with the literature and found that the 

conflict-handling depends on what the current ideals are. The teachers in our interviews learn 

conflict-handling mostly in their work and they all think that it is important to actively prevent 

conflicts for a functioning education and a good atmosphere in the classroom. In the matter of 

deciding if conflict-handling is tacit knowledge or not it all comes down to which definition 

of tacit knowledge you rely on. The results we found are only specific for the teachers we 

interviewed and for our study.  

 

Keywords: Conflict, quarrel, conflict-handling, punishment, tacit knowledge. 

 

 

 1



Sammanfattning 
Vi har genomfört en kvalitativ studie i ämnet konflikthantering. Vi har valt att utforma den 

med hjälp av fem lärare som vi har intervjuat. Konflikter kan man inte undvika, varken i livet 

eller i skolan och där är det lärarens uppgift att hantera dem. Därför tycker vi att det är viktigt 

att belysa och förstå kunskapen om konflikthantering.  

 

Förr hanterades inte konflikter och bråk i skolan som idag. Fram till 1958 var det fortfarande 

tillåtet att bestraffa elever med aga. Det var genom aga och skäll som man hanterade konflik-

terna istället för att som idag prata med eleverna. Skäll existerar fortfarande men framförallt 

hanterar lärarna konflikter med hjälp av att kommunicera med eleverna. Idag är idealet att 

kommunicera väl; lyssna, tala och känna empati. I konfliktsituationer agerar läraren ofta 

medlare mellan eleverna.  

 

För att ta reda på hur kunskapen om konflikthantering i skolan ser ut tar vi hjälp av begreppet 

tyst kunskap. Eftersom tyst kunskap har många olika tolkningar för vi en diskussion kring 

begreppet. Att vi använder oss av just detta begrepp beror på att tyst kunskap i alla olika tolk-

ningar ändå anses vara en praktisk kunskap. Så är, menar vi, även fallet med konflikthan-

teringen i skolan eftersom den är kopplad till lärarens vardagliga arbete. Därför kopplar vi 

samman kunskap om konflikthantering med tyst kunskap.  

 

Vi har kommit fram till att hur lärare hanterar konflikter beror mycket på vilka ideal som 

råder just då. Lärarna i våra intervjuer inhämtar kunskapen om konflikthantering till största 

delen i sitt arbete och de anser alla att det är viktigt att aktivt förebygga konflikter för en 

fungerande undervisning och ett gott klassrumsklimat. Kunskapen om konflikthantering är 

situationsbunden och personlig men detta räcker inte för att vi ska kunna sluta oss till att det 

är tyst kunskap, detta beror helt på vilken definition man utgår ifrån. Vi vill poängtera att våra 

resultat inte på något sätt försöker vara generaliserande.  

 

Nyckelord: Konflikt, bråk, konflikthantering, bestraffning, tyst kunskap. 
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Förord 

Idag är konflikthantering en uppåtgående trend inom skolans värld. Det har vi märkt genom 

diskussioner i media de senaste åren. Det märks även ute på skolorna där diskussionerna 

ibland går heta om huruvida lärarna får tillräckligt med stöd i konflikthantering och även hur 

konflikthanteringen skall ske.  

 

Konflikter är en stor del av en lärarens vardag som inte går att undvika. Många lärare och 

lärarstudenter ryggar reflexmässigt tillbaka vid åsynen av ordet konflikt. Vi minns fortfarande 

våra första möten med konflikter i skolan under tidigare VFU-perioder (verksamhetsförlagd 

utbildning). Än idag är vi osäkra på hur vi kunde ha hanterat dem på bästa sätt. Därför vill vi 

ta reda på hur lärare utvecklar sina kunskaper om konflikthantering och huruvida dessa kun-

skaper är allmänt kända. Trots snart avslutad utbildning känner vi oss inte på något sätt som 

fullfjädrade lärare, redo att klara varje situation som kan tänkas dyka upp i våra framtida 

klassrum.   

 

Att vi gled in på konflikthanteringsspåret beror delvis på att vi även i högskolans värld har 

upplevt flertalet konflikter där vissa har varit svåra att hantera. Det visar svårigheter med kon-

flikthantering även mellan vuxna och kan man inte hantera sina egna konflikter med en vuxen 

människa hur ska man då kunna hantera konflikter med och mellan elever?  

 

Vi har märkt att kunskapen om konflikthantering är svår att ta på eftersom varje konflikt är 

unik. När vi har diskuterat ämnet på högskolan har vi aldrig kunnat hålla det generellt och 

allmänt, utan alltid behövt stödja oss på exempel. Därför är det intressant att se hur yrkesverk-

samma lärare både hanterar konflikter och hur de har tillskansat sig kunskapen om hur de gör. 

När vi har varit ute på VFU och diskuterat konflikthantering med våra handledare och annan 

personal på skolan har även de tagit hjälp av exempel för att beskriva hur de arbetar med att 

hantera konflikter.  

 

Vi vill avsluta vårt förord med att rikta ett varmt tack till de lärare som ställt upp och hjälpt 

oss med sin tid och sina kunskaper om konflikthantering i intervjuerna. TACK! 
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1 Introduktion till konflikthantering i skolans värld 
I en grupp människor uppstår alltid konflikter. Att gå i skolan kräver att man fungerar ihop 

med andra människor och därför borde konflikthantering vara ett naturligt inslag i skol-

schemat. Lärarens arbete med konflikter och förebyggandet av dem i skolan är alltså en nöd-

vändighet för att stödja eleverna i deras individuella utveckling och i utvecklingen till goda 

samhällsmedborgare (Wahlström 1996, s. 11). Skolans uppdrag är ju utöver undervisningen 

att fostra och disciplinera eleverna in i samhället utifrån den gällande läroplanens värdegrund. 

Detta har främst varit lärarens uppgift (Johansson 2006, s. 11).  

 

Har man inte en fungerande grupp påverkar det undervisningen och därmed försämras 

inlärningssituationen hos eleverna. Därför måste lärare ha verktyg för att hantera konflikter 

och samtidigt ha ett fungerande samarbete med hemmen (Edman Ståhl 1999, s. 21). För att få 

föräldrarna med sig kan det vara taktiskt av läraren att berätta om hur denne hanterar konflik-

ter. Genom god information blir det lättare med föräldrakontakten när väl en konflikt har upp-

stått, men hur kontakten görs beror på konfliktens karaktär (Edman Ståhl 1999, s. 122-123). 

 

Enligt ett antal undersökningar i svenska skolor och förskolor, genomförda på 1970- och 80-

talet, är de konflikter som märks mest de fysiska, exempelvis när elever knuffar varandra. 

Samarbetssituationer och känslor som olust och avundsjuka kan vara orsaker till konflikter 

mellan elever. Konflikter mellan elever och lärare kan till exempel uppkomma genom diskus-

sioner om vilka regler som gäller (Ellmin 1985, s. 45 & 49). Både för lärare som arbetar med 

låt-gå klimat och för lärare som arbetar med auktoritärt klimat uppstår det konflikter. Vid låt-

gå klimat uppstår konflikter eftersom eleverna får alltför stort utrymme att välja själva. Dessa 

konflikter får eleverna dessutom ofta lösa själva eftersom läraren inte vill påverka eleverna. 

Vid auktoritärt klimat uppstår indirekta konflikter genom sabotage och regelbrott som läraren 

löser genom bestraffning (Ellmin 1985, s. 50).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill undersöka konflikthantering och förebyggande av konflikter i klassrummet från ett 

lärarperspektiv eftersom det är vår framtida arbetsplats och vare sig vi vill det eller ej kommer 

konflikter att kanta vår vardag. Vi vill helt enkelt synliggöra de verktyg som används idag för 

aktiv konflikthantering i en god arbetsmiljö genom att söka svar på följande frågeställningar:  
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• Hur kan lärare utveckla kunskap om konflikthantering? 

• Är konflikthantering i skolan tyst kunskap?  

• Hur kan lärare hantera konflikter och bråk i klassrummet?  

• Hur kan lärare i klassrumsarbetet förebygga konflikter och bråk i klassrummet? 

 

Vi kommer att försöka besvara dess frågor genom att intervjua fem yrkesverksamma lärare, 

undersöka relevant litteratur och ställa detta i ett historiskt perspektiv. 

 

1.2 Definitioner 

I skolan uppstår det många konflikter, både mellan kollegor, elever och även dem emellan. I 

klassrummet är det lärarens uppgift att hantera de konflikter och bråk som uppstår mellan 

elever och lärare - elever. För att kunna skriva om konflikthantering måste vi i första hand 

närma oss begreppet konflikt för att vi två författare av arbetet ska ha samma utgångspunkt. 

Vi har därför valt att utgå ifrån Malténs (1998) definition av konflikt: 

 

”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 

oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov 

eller personlig stil.” (Maltén 1998, s. 145) 

 

Sakinnehållet utgör en väldigt liten del av hela konflikten. Det mesta av konflikten består av 

känslor, där tidigare, kanske latenta, erfarenheter kommer upp till ytan och ger upphov till 

dessa starka känslor (Öhman 1997, s. 223). Konflikter kan delas upp på flera nivåer; individ-

nivå, gruppnivå och samhällsnivå. Konflikter på individnivå sker inom en person, exempelvis 

inom en lärare som känner sig kluven inför olika högre direktiv. På gruppnivå sker konflikten 

mellan personer där till exempel två elever bråkar. Samhällsnivån innebär att konflikter 

exempelvis sker inom skolorganisationen (Ellmin 1985, s. 23-24). Vi kommer främst att 

koncentrera oss på konflikter som sker på gruppnivå, det vill säga konflikter mellan elever 

och elever – lärare.  

 

Konflikthantering och konfliktklösning ses oftast som synonymer, därför vill vi betona att det 

är hanteringen av konflikter vi skriver om och inte hur man löser dem. För detta använder vi 

oss av Malténs (1998, s 174) argument om att vissa konflikter inte går att lösa men alla 

konflikter går att acceptera och hantera.  
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Vad ingår för oss i begreppet konflikthantering? Vi vill nämna att vi tror att konflikt och kon-

flikthantering är relativt moderna begrepp i skolan och att man tidigare talade om bråk, till-

rättavisning och bestraffning. Därför vill vi förtydliga varför vi i litteraturgenomgången 

behandlar aga och skäll eller utskällning. Att orden konflikthantering och konflikt inte nämns 

explicit i dessa avsnitt speglar alltså vår uppfattning om att konflikter hanterades och 

benämndes annorlunda förr än vad de gör idag. Vi vill även förtydliga att vi använder orden 

skäll och skälla ut/utskällning som synonyma med varandra vilket även författaren Erik 

Sigsgaard (2003) och Norstedts svenska ordbok (2001) gör. 

 

Vi vill tydliggöra att mobbning och konflikt inte är samma sak, man kan inte heller använda 

dem som synonymer. En person blir mobbad när denne under en viss tid blir utsatt för skada 

eller obehag av en eller flera personer. Mobbning pågår under en längre tid och är väldigt 

smärtsam för personen som utsätts för det. För att lösa mobbning måste ofta vuxna bistå med 

hjälp, ibland behövs till och med specialhjälp under en längre tid. I en konflikt däremot 

behöver avsikten inte vara att skada en annan person. Konflikter är något som elever själva 

kan handskas med, med handledning av vuxna (Lind 2001, s. 15). 

 

I vår teoretiska diskussion kommer vi att föra ett resonemang mellan olika definitioner och 

tolkningar av begreppet tyst kunskap för att i slutsatsen kunna svara på vår frågeställning om 

konflikthantering är tyst kunskap. Utifrån vår diskussion väljer vi att definiera vad vi tycker 

att begreppet tyst kunskap innebär. Tyst kunskap är den kunskapen som sitter i våra 

handlingar som aktiviteter. Därmed är den situationsanpassad, personlig och byggs på genom 

övning. Tyst kunskap är därför också svår att formulera språkligt.  
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2 Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie av lärares konflikthantering eftersom vi vill se hur de 

arbetar med detta. För att på bästa sätt studera det har vi valt att utföra ett antal intervjuer med 

lärare på olika skolor för att sedan analysera dem. För att få utförliga och innehållsrika svar på 

våra frågor har vi genomfört intervjuer enligt Jan Trosts (1997, s. 47) frågeguide och även 

utgått ifrån hans bok i övriga metodfrågor såsom urval, praktiska frågor kring intervjuer och 

bearbetning.  

 

Kvalitativa intervjuer innebär att man låter den intervjuade styra intervjun i största möjliga 

mån inom det valda ämnet. Därför bör man istället för att skriva färdigformulerade frågor fär-

digställa en så kallad frågeguide. Detta innebär en kort lista på de frågeområden man vill 

beröra i intervjun, som att sätta upp stolpar för samtalet. För att en frågeguide ska kunna ut-

formas ska man ha läst på inom ämnet och formulerat ett syfte, efter detta kan man lista upp 

en frågeguide. För att intervjuaren ska minnas den bör den inte vara för lång och gärna per-

sonlig. Frågeguiden är ett sätt att styra den intervjuade så lite som möjligt för att han eller hon 

ska känna sig bekväm i situationen, men som intervjuare ska man självklart ställa följdfrågor 

på svaren man får (Trost 1997, s. 47-50). Vi har formulerat vår frågeguide som följer: 

 

- Den intervjuades bakgrund 

- Definition av konflikt 

- Hanteringen av konflikter  

- Diskussioner mellan kollegor/i skolan? 

- Förebyggande av konflikter 

- Skillnader över tid? 

- Exempel 

 

Den här uppställningen har vi kommit fram till efter att ha diskuterat igenom vårt syfte och 

våra frågeställningar, men även efter genomgång av litteratur. Vi har vid varje intervju 

muntligt berättat två exempel på konfliktsituationer i skolan (se bilaga 1 och 2) eftersom det 

för det första är lättare för de intervjuade att beskriva sitt arbetssätt med konkreta exempel och 

för det andra blir det lättare för oss att jämföra deras konflikthantering och hur de skiljer sig 

åt. Exemplen har vi hämtat ur boken Öppna för samtal av Elisabet Nemert (1997, s. 63 & 74). 

Vi vill även förklara varför vi ber lärarna att definiera ”konflikt”. För att vi som intervjuar ska 
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kunna få en förståelse av innebörden i den intervjuades svar måste vi ta reda på hur de tolkar 

begreppet, men det är inte heller helt självklart att lärarna hanterar konflikter utifrån sin egen 

uttalade definition, vilket vi bör vara medvetna om. 

 

I en kvalitativ studie är det representativa, statistiska urvalet inte lika viktigt som i en kvanti-

tativ studie. Istället vill man uppnå en variation av de intervjuade. På samma gång är det vik-

tigt att påpeka att man då inte kan dra generella slutsatser kring gruppen intervjuade i en 

kvalitativ studie (Trost 1997, s. 105-108). Hur många man väljer att intervjua beror i många 

fall på omständigheterna. Trost (1997, s. 110) rekommenderar ett litet antal intervjuade, fyra 

till fem stycken. Anledningen till så få intervjuer är att man måste kunna hantera och över-

blicka det slutgiltiga materialet, detta gör det också lättare att hålla en bra kvalitet på inter-

vjuerna och bearbetningen av dem. 

 

Vi har försökt att sprida våra intervjuer både geografiskt, erfarenhetsmässigt och åldersmäs-

sigt för att få en stor variation. Vi har kontaktat lärarna via e-post eller telefon, beroende på 

vilket som var det smidigaste sättet för oss att komma i snabb kontakt med dem. Trost (1997, 

s. 58) menar att den första kontakten är viktig för hur intervjun komma att bli eftersom de 

flesta man kommer att fråga inte vill ställa upp på en intervju. Vi har inte riktigt stött på det 

problemet då vi har någon slags anknytning till alla de vi har intervjuat och har därför inte 

blivit avfärdade när vi har kontaktat dem.  

 

Våra intervjuer har genomförts med låg grad av standardisering. Med detta menas att vi har 

varierat våra intervjuer mycket inom ramen av frågeguiden. Vi har alltså anpassat oss efter 

den intervjuades språkbruk, ordningsföljd och formulerat följdfrågor beroende på vilka svar vi 

fått från de olika lärarna. Hög grad av standardisering innebär alltså ”avsaknad av variation” 

(Trost 1997, s. 19). Vi valde att utföra alla intervjuer tillsammans men bestämde i förväg vem 

som skulle ha huvudansvaret för de olika intervjuerna. Trost (1997, s. 44) menar att två 

samspelta intervjuare ofta utför bättre intervjuer än en ensam. Detta beror på att man genom 

att agera stöd för varandra får en större förståelse för den information som vinns ur intervjun, 

dessutom blir informationsmängden större. 

 

Platsen för intervjun är viktigt att fundera på. Det ska vara en ostörd och trygg miljö för den 

som blir intervjuad. Därför har vi valt att förlägga intervjuerna på respektive intervjuads ar-

betsplats. Då detta inte var möjligt i ett av fallen valde vi att göra det så bekvämt som möjligt 
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för den intervjuade genom att hålla intervjun i hennes hem. Hon blev självklart tillfrågad 

först. Så länge man kan genomföra intervjun ostört kan även detta vara en lämplig plats för 

intervjuer. Det är viktigt att varken den intervjuade eller den som intervjuar hamnar i under-

läge men de flesta platser har både för- och nackdelar (Trost 1997, s. 41-42). Vi har valt att 

spela in intervjuerna på band och vi har självklart frågat varje lärare om det har gått för sig 

innan varje intervju. Trost (1997, s. 114) ger flera olika alternativ till bearbetning av det in-

spelade materialet. Vi valde det alternativ som innebar att efter intervjun lyssna igenom ban-

det, skriva ned anteckningar och sedan omstrukturera alla intervjuerna tematiskt utifrån vår 

frågeguide. På så sätt får vi en lättillgänglig bild av det intressanta i materialet men har fort-

farande allt råmaterial kvar på band om det skulle krävas en omlyssning. Trost (1997, s. 113) 

menar att man inte bör analysera materialet under intervjun eller direkt i anslutning till den. 

Vi har, efter utskrift av materialet, analyserat det genom att tillsammans systematiskt gå 

igenom intervjuerna utifrån frågeguiden, det vill säga att vi har tittat på alla intervjuer i ett 

delområde och sedan gått vidare till nästa.  

 

Trost menar att det kan vara av värde att avidentifiera de intervjuade och bara ta med infor-

mation om dem som är intressant för studien (Trost 1997, s. 96-97). Vi har därför valt att en-

bart nämna deras utbildning, skolans ungefärliga geografiska läge och storlek. Däremot har vi 

valt att fingera lärarnas namn, utelämna skolans namn och annan information som inte är 

viktigt för studiens resultat.    

 

2.1 Avgränsningar 

Konflikter och konflikthantering är ett stort område och kräver därför tydliga avgränsningar i 

vår uppsats. Vi har valt att fokusera på hanteringen av konflikter som uppstår i klassrummets 

vardag, det vill säga konflikter mellan elev - elev och elev - lärare och inte konflikter mellan 

lärarkollegor.  

 

Vi väljer klassrummet som det geografiska rummet eftersom att lärarens arbete till största 

delen genomförs där. Konflikter uppstår överallt; på rasten, i korridoren, matsalen, på fritiden 

såväl som i klassrummet, men de flesta konflikter hanteras i klassrummet. 

 

Årskurserna vi har valt att lägga fokus på är 4-6 eftersom vi tror att det är där det sker många 

konflikter som läraren får ta tag i då eleverna i den åldern ibland inte har den förmågan ännu. 
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Därför är det även viktigt att börja arbeta förebyggande med konflikter så tidigt som möjligt. I 

årskurserna 4-6 har eleverna samma lärare i de flesta teoretiska ämnen, därmed har eleverna 

och lärarna en nära relation med varandra tror vi. Vi har även valt att intervjua en lärare som 

arbetar med årskurserna 7 och 8, men som också har vikarierat i årskurs 4-6, eftersom det är 

intressant att se hur en vikarie arbetar med konflikter och dessutom om hon drar paralleller 

mellan tidigare och senare årskurser.    

 

2.2 Kritik av litteratur och metod 

I forskningsläget om konflikthantering fann vi en uppsjö av olika hand- och metodböcker i 

konsten att hantera och lösa konflikter både för skola och för arbetsliv. Vi stötte också på en 

hel del B- och C-uppsatser kring ämnet med olika infallsvinklar. Med hjälp av dem kunde vi 

finna intressant och lämplig litteratur. För att få en helhetsbild har vi varit tvungna att använda 

oss av lite information från många olika böcker. Vi valde just att ha en överblick av ämnet för 

att alla böcker vi hittade tog upp många konkreta autentiska exempel och situationer som 

ibland kändes alltför många, personliga och svåra att ta till sig. Men detta var inget negativt i 

sig utan dessa avsnitt tjänade istället som bakgrund till våra intervjuer och vår förståelse för 

ämnet.  

 

Mycket av den litteratur vi funnit har flera år på nacken vilket kan tyckas vara negativt. Men 

tittar man på biblioteken är det trots allt dessa böcker som fortfarande frekvent lånas ut, det 

finns inga nyare att tillgå. I den litteratur på svenska som vi har tittat på, med både svenska 

och utländska författare, har vi alltså inte funnit nyare forskningsrön. Inte heller har vi funnit 

särskilt många svenska undersökningar i ämnet konflikthantering och det som fanns utfördes 

senast på 80-talet, tyvärr. Däremot fann vi undersökningar gjorda i exempelvis England och 

Danmark vilka vi kommer att nämna i den historiska bakgrunden då vi ändå anser dem 

tillräckligt relevanta för vår studie. England och Danmarks skolsystem anser vi liknar det 

svenska såtillvida att alla tre länder har följt ungefär samma historiska utveckling inom 

skolväsendet. Utländsk litteratur i ämnet konflikthantering är i det närmaste obefintlig. Det vi 

hittade var inte relevant för vår studie.  

 

Litteraturen kring vårt val av teori, tyst kunskap, var svår att gräva fram. Vi har genom 

tidigare kurslitteratur funnit diskussion om ämnet men även sökt och hittat ytterligare en an-

vändbar bok. Vi vill efter genomgång av denna litteratur anmärka på de många olika 
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definitionerna och tolkningarna av begreppet tyst kunskap. Begreppet används av många 

forskare och filosofer men har fortfarande ett diffust innehåll. Därför blir det svårt för oss att 

välja enbart en forskares definition. Vi väljer istället att luta oss mot Josefssons definition av 

tyskt kunskap, men eftersom den definitionen är något tunn lånar vi samtidigt inslag från 

andra definitioner som komplement. 

 

Vi har genomfört fem intervjuer. De intervjuade är alla kvinnor och utbildade lärare. Att vi 

inte intervjuar någon man beror på att det överlag är svårt att finna män som arbetar eller har 

arbetat i skolans tidigare år. Alla lärare vi har intervjuat har vi kommit i kontakt med genom 

personliga kontakter och därför är vi medvetna om att vi redan har en bild av vissa av dem. 

Detta har vi försökt att undvika så långt det gått genom att turas om att intervjua och bearbeta 

materialet. Men eftersom människan hela tiden präglas av sin bakgrund och omgivning förstår 

vi att våra förkunskaper färgar vår syn både i de möten vi haft med de intervjuade lärarna och 

i de val vi har gjort av litteraturen och hur vi har valt att använda den. På grund av vår 

förkunskap om en människa finns alltid risken att intervjuaren i en intervju omedvetet söker 

efter vissa svar genom exempelvis riktade följdfrågor. I fallet med litteraturen kan 

förkunskaper inom ämnet begränsa utbudet eftersom man instinktivt söker efter litteratur man 

känner igen. Detta har vi alltså försökt att tänka på så långt det har varit möjligt.   

 

Trost menar att fyra till fem intervjuer är nog för en kvalitativ intervjustudie. Vi kan hålla med 

Trost om detta till en viss del men då bör man också vara medveten om att de slutsatser som 

dras enbart kan härledas till den empiriska undersökning som utförts och den litteratur som 

gåtts igenom.  

 
För att kunna använda sig av en frågeguide på bästa sätt är det avgörande att man har läst in 

sig på ämnet för att kunna förstå den intervjuades svar, ställa relevanta följdfrågor och smidigt 

kunna orientera sig i de olika delområdena av frågeguiden. 
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3 Tyst kunskap 
Vi kommer här att diskutera begreppet tyst kunskap för att få en uppfattning om olika defini-

tioner och tolkningar. Detta för att vi vill visa på skiftningarna i begreppet och svårigheterna 

att formulera en ”rätt” definition. Att vi använder oss av just detta begrepp beror på att tyst 

kunskap i alla olika tolkningar ändå anses vara en praktisk kunskap. Så är, menar vi, även 

fallet med konflikthanteringen i skolan eftersom den är kopplad till lärarens vardagliga arbete. 

Därför är det intressant för oss att koppla samman kunskap om konflikthantering med begrep-

pet tyst kunskap. Utifrån vår diskussion väljer vi sedan att definiera vad vi tycker att 

begreppet tyst kunskap innebär.  

 

En lärare är inte färdiglärd efter utbildningen. Mycket av en lärares kunskap är vanligtvis kon-

struerad utifrån det vardagliga praktiska arbetet med elever. Genom olika situationer som 

uppstår samlar läraren på sig erfarenheter som kommer att utgöra dennes kunskaper i lärarar-

betet. En lärares kunskap kan därför sägas vara personligt uppbyggd utifrån konkreta hand-

lingar och situationer. Det är också ovanligt att läraren dokumenterar sin kunskap. Därför kan 

man kalla lärarnas kunskap ”tyst”. Denna kunskap är situationsanpassad och därmed svårfor-

mulerad (Robertson 2004, s. 231-233).   

 

Forskaren Ingela Josefsson är en av de mest omnämnda inom forskningen av yrkeskompetens 

och tyst kunskap i Sverige. Vi har, i Lunchakademin på Utbildningsradions hemsida (Länk 1), 

sett en intervju med henne från år 2003 som handlade om tyst kunskap. Hon beskriver tyst 

kunskap som följer: 

 

”Det finns delar av vårt kunnande som inte går att uttrycka i ett exakt och 

precist språk men som du kan visa i handling.” (Länk 1)  

 

Josefsson (Länk 1) tar exempel ifrån vården. För erfarna undersköterskor är det möjligt att 

berätta för de mindre erfarna vad de ska titta på hos människor för att se om de behöver akut 

vård, men det är inte möjligt att utförlig beskriva detta i en teoretisk lärobok. Hon menar att 

det handlar om ”sinnenas uppmärksamhet” och att kunna se är en kunskap man inte kan läsa 

sig till. Enligt Svensson (2003, s. 285-286) rör det sig om kunskap i form av uppmärksamhet, 

närvaro och urskiljningsförmåga som man endast lär sig genom övning, föredömen och per-

sonlig erfarenhet, det vill säga genom att bli visad och att få prova själv.   
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Den tysta kunskapen uppmärksammades i Sverige först när man skulle datorisera olika stat-

liga verk som exempelvis försäkringskassan. Då diskuterade man vad som skulle hända med 

den outtalade yrkeskunskapen (Gustavsson 2002, s. 110). Josefsson (Länk 1) menar att 

datorer och maskiner aldrig kommer att kunna ersätta människans förmåga att kunna möta 

oförutsägbara situationer, denna praktiska kunskap som hon kallar tyst.   

 

I Sverige har tyst kunskap varit utgångspunkten i forskningen om yrkeskompetens. Man har 

velat sätta ord på lärandet i arbetslivet. 

 

”Yrkeskunskapen är ofta situationsrelaterad, vilket förutsätter individens 

tolkning och bedömning av situationen, snarare än ett enkelt applicerande av 

entydiga regler för handlandet.” (Svensson 2003, s. 286)   

 

Handlingsregler för lärare finns i skolplaner och läroplaner bestämda av politiker och andra 

beslutsfattare. Politikerna menar att de teoretiska riktlinjer man finner där lätt ska kunna om-

sättas i praktiken men blir förvånade när lärarna inte följer dem (Robertson 2004, s. 234). 

Josefsson (Länk 1) menar att detta kan vara svårt för lärarna eftersom högskolorna och 

universiteten har en förenklad kunskapstradition där man just enbart utgår ifrån den teoretiska 

reflektionen. Där bör man nu också ställa sig frågan om hur man kan omsätta teorin i praktisk 

handling. Därför anser Josefsson att utbildningarnas teoretiska reflektion ska grunda sig i och 

förenas med den praktiska erfarenheten för att förenkla för lärarstudenterna och lärarna.   

 

De filosofer som nämns mest frekvent i samband med tyst kunskap är Ludwig Wittgenstein 

och Michael Polanyi. Dessa två män föddes båda i slutet av 1800-talet och levde en bra bit in 

på 1900-talet. Wittgensteins tolkning av tyst kunskap, där kunskap delas upp i två; det sägbara 

och det osägbara (tyst), har kommit att användas och utvecklas av såväl svenska som norska 

filosofer och forskare. De norska filosoferna Kjell S. Johansen och Tore Nordenstam har ut-

vecklat Wittgensteins definition och delat upp begreppet kunskap i ytterligare tre delar; påstå-

endekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Påståendekunskapen, den så kal-

lade sägbara kunskapen, är liktydig med den teoretiska kunskapen, den som används i veten-

skapliga sammanhang. Färdighetskunskapen är kunskap om hur man gör och förtrogenhets-

kunskapen uppnås under längre tid, genom övning, inom ett område. Färdighetskunskapen 
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och förtrogenhetskunskapen är då den osägbara kunskapen och därmed även tyst kunskap 

(Gustavsson 2001, s. 110-113). 

 

Polanyis tolkning av tyst kunskap innebär att all kunskap har en tyst dimension men ingen 

kunskap är helt tyst. Polanyi menar alltså att all kunskap härstammar från tyst kunskap och i 

denna tysta kunskap hittar vi också utgångspunkten för ny kunskap.  

 

”I ett praktiskt perspektiv utgår tyst kunskap från själva handlingen eller den 

praktiska verksamheten.” (Gustavsson 2001, s. 115) 

 

I och med detta kan all kunskap ibland upptas, uttalas och därmed utvecklas för att sedan 

återgå till att vara tyst i handlingen. All kunskap är enligt Polanyi personlig och en aktivitet, 

det vill säga att kunskapen följer med människor genom deras handlingar (Gustavsson 2001, 

s. 114-115). 

 

Bertil Rolf är en svensk filosof som stödjer sin förståelse av tyst kunskap på Polanyis teori i 

sin kritik mot Wittgensteins filosofi och de svenska forskarnas användning av den. Rolf 

menar att Wittgensteins osägbara kunskap omgärdas av alltför mycket mystik genom att 

denna kunskap endast kan synas men aldrig talas om, till skillnad från Polanyis tysta kunskap 

som inte är tyst jämt. Exempel på Wittgensteins osägbara kunskap kan vara frågor som exi-

stensen, etiken, estetiken och meningen med livet. Om denna kunskap är osägbar bör man inte 

heller kunna uttala sig om den eftersom det strider mot själva grundtanken om att kunskap är 

osägbar (Gustavsson 2001, s. 118).  

 

Vi väljer efter denna diskussion att främst luta oss mot Josefssons (Länk 1) tolkning av tyst 

kunskap som innebär att viss kunskap hos människan sitter i våra handlingar och därmed är 

svårformulerat i språket. Den kunskapen kallar hon ”sinnenas uppmärksamhet” och den byggs 

på genom övning i arbetet. Vi vill komplettera detta med Robertssons (2004) tolkning som 

innebär att tyst kunskap är situationsanpassad och personlig. Denna tolkning stöds även av 

Polanyis (Gustavsson, 2001) som menar att tyst kunskap sitter i människors handlingar som 

aktiviteter.   
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4 Konflikthantering i ett historiskt perspektiv 

Vi vill med vår litteraturgenomgång ge läsarna en bakgrund till hur konflikthanteringen har 

förändras de senaste 100 åren i skolan. Vi går igenom den historiska bakgrunden i 

kronologisk ordning fram till idag. Detta gör vi för att visa läsarna de stora skillnaderna, 

mellan tidigt på 1900-talet och idag, i konflikthanteringen i skolan.   

 

4.1 Aga – dåtidens konflikthantering 

I den här historiska bakgrunden vill vi framhäva bristen på empatisk konflikthantering som 

rådde i skolan förr. Uppstod en konflikt tillrättavisade skolpersonalen de inblandade genom 

bestraffningar såsom örfilar eller utskällningar (Johansson 2006, s. 13). Även om man idag 

istället lyssnar på och talar eleverna till rätta i konflikter förekommer fortfarande skäll i 

skolan.  

 

I början av 1900-talet grundades alla lärarens moraliska och disciplinära beslut i tydliga 

statliga regler. Uppstod bråk eller konflikter bestraffades eleverna med straff som aga och 

utskällning av läraren, helt lagenligt. De flesta straffen utdelades offentligt, exempelvis vid en 

schemalagd timme i slutet av veckan, eftersom att man ville göra det klart för både bråk-

stakarna och betraktarna att det som hade skett inte var acceptabelt. Detta skulle resultera i en 

skamkänsla för att konflikten eller bråket inte skulle upprepas (Johansson 2006, s. 12). 

Läraren behövde, vid aga, inte tänka på några följder. Redan i slutet av 1800-talet minskades 

dock skolagan för att 1958 avskaffas. Agan var vid tidigt 1900-tal en del av skolans fostrande 

roll av elever. Med åren ifrågasattes agan i skolan mer och mer och förbjöds slutligen, men 

det skulle dröja ytterligare cirka 20 år innan agan även förbjöds i hemmen, 1979 (Sverne 

1992, s. 224-227).   

 

4.2 Utskällning som konflikthantering i skolans värld 

Efter att förbudet mot aga infördes kom utskällningen, som ofta dök upp i samband med agan, 

att ersätta den som bestraffning och fostringsmetod. Om aga är fysisk så är utskällningen 

istället ett psykiskt straff mot barnet och visar därmed konsekvenser i psyket. Utskällning kan 

även ge fysiska återverkningar och kallas ibland för verbalt våld (Sigsgaard 2003, s. 64-68).  
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Skäll är en av ett flertal verbala uppfostringsmetoder som pedagoger använder sig av, förutom 

att ge information, lyssna, ge vägledning, fråga etcetera. Framförallt kännetecknas skäll av att 

en vuxen ingriper för att ändra i ett barns uppförande genom att verbalt straffa barnet. Barnet 

är i de flesta fall beroende av den vuxne och det har framgått att ordinnehållet i skäll är 

mindre viktigt. Istället är det uttrycksformen som bestämmer huruvida det är skäll eller inte. I 

en utskällningssituation uppstår en konfrontation där barnet kan reagera men inte handla, ut-

skällning är envägskommunikation där läraren har all makt. Enligt en isländsk undersökning 

togs 25 % av undervisningstiden i anspråk av lärarna för att skälla, belöna och straffa eleverna 

(Sigsgaard 2003, s. 70-71).  

 

Skäll är för de flesta ett tabubelagt ämne, därför är det svårt att peka på vad vuxna egentligen 

skäller på. Enligt en undersökning i Skottland visar det sig att skäll används som den 

viktigaste sanktionsformen framför allt vid negativt socialt uppförande hos elever. Exempel 

på sådant kan vara att prata när man inte får, störa andra, inte vara aktiv på lektionerna, tugga 

tuggummi, komma för sent och att bryta mot regler med mera (Sigsgaard 2003, s. 93-94). I 

många fall visar det sig att skäll ofta är ett oreflekterat och känslomässigt sätt att reagera hos 

pedagoger (Sigsgaard 2003, s. 113). Därför är det också svårt för pedagogerna att argumen-

tera för skäll. Några orsaker till skäll skulle enligt författaren Sigsgaard (2003, s. 105-110) 

kunna vara att det tillhör kulturen, det vill säga att det är en vana, att det inte är pedagogiskt 

arbete och därför inte ifrågasätts och slutligen att skäll är en nödvändighet inom skolan som är 

relativt hårt reglerad när det gäller uppförande och tider som måste hållas. 

 

Sigsgaard (2003, s. 174-190) menar att skäll kan ge psykologiska följder hos barnen. Skäll 

förödmjukar barn, ger dem skuld, skam och ångest, orsakar högre reaktans vilket betyder att 

barnen oftare har negativa förväntningar, alltid är på sin vakt och lättare känner sig påhop-

pade. Detta leder till att barnen kan få problem i sitt relationsskapande och även med sitt 

beteendemönster som lätt stelnar istället för att ändras eller utvecklas. Slutligen föder skäll 

stress hos barnen men även hos de vuxna. Minskar man på skället kan också stressnivån i 

skolan sjunka. Det är inte bara barnen som mår dåligt av att bli utskällda, även de vuxna blir 

negativt påverkade av att skälla på barnen (Sigsgaard 2003, s. 193). Enligt Sigsgaards (2003, 

s. 195-196) undersökning på en projektskola i Danmark är det till exempel svårare för nyan-

ställda lärare att skälla på elever i jämförelse med de lärare som jobbat på skolan en tid. An-

ledningen till detta var att det alltid var svårt för den nye läraren att skälla på någon som 
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överträtt en regel som läraren själv inte hade infört. Som ny lärare behövde man tid att 

internalisera regler och normer för att så småningom kunna göra dem till sina egna. 

 

Under 1940-talet uppkom, inom socialvetenskapen, en diskussion kring huruvida brister hos 

eleverna kunde bero på dåliga uppväxtförhållanden. Om detta stämde kunde det betyda att 

straff såsom aga och utskällning inte hade den inverkan på eleverna som man tidigare trodde 

det vill säga en så pass stor skamkänsla att eleven hädanefter skulle undvika beteendet. För att 

eleven skulle ha möjlighet att förändra sitt beteende skulle man som föredömlig vuxen och 

lärare istället möta eleven med hänsyn, förståelse och vänlighet. Läraren skulle även ha 

läkare, psykologer och kuratorer till sin hjälp (Johansson 2006, s. 13). 

 

4.3 Vad säger Lpo 94? 

Tankegångarna som uppstod inom 1940-talet socialvetenskap om hänsynstagande och för-

ståelse gentemot eleven finner vi även 50 år senare i skolans läroplan. Idag följer den svenska 

skolan 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). Däri anges de normer 

och värderingar som skolan ska sträva efter att alla elever ska uppnå. Skolan och framförallt 

lärarens ansvar är att ge varje elev nödvändiga kunskaper för att som individ fungera i sam-

hället. Just konflikter står det inte uttryckligen något om. Däremot beskrivs hur eleverna ska 

vara med och bete sig mot andra människor vilket är en del av konflikter.  

 

I Lpo 94 står det att varje elev i samspel med andra ska känna trygghet, ta hänsyn och visa re-

spekt. De ska lära sig att samarbeta, leva sig in i och förstå andra människors situationer och 

samtidigt ta avstånd från kränkande behandling och förtryck. De riktlinjer alla som arbetar i 

skolan ska följa är bland andra att utveckla elevernas känsla för samhörighet och solidaritet. 

De ska även motverka förtryck och trakasserier och använda sig av ett demokratiskt förhåll-

ningssätt i sitt dagliga arbete. Lärarna i skolan ska diskutera värderingar, uppfattningar och 

problem med eleverna. Genom att till exempel ta fram klassens regler med eleverna och sam-

arbeta med föräldrarna kan läraren även förebygga och motverka kränkande behandling  

(Lpo 94, s. 10-11).  
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4.4 Samtal som konflikthantering 

Genom åren har konflikthantering i skolan förändrats. Hur dagens konflikthantering ser ut 

skiljer sig åt från gårdagens. Idag kommer konflikthanteringsverktygen i form av vad som 

anses vara god kommunikation, vilka beskrivs i dagens litteratur om konflikthantering.  

 

4.4.1 Kommunikation 

I konflikthantering är det viktigt att kommunikationen mellan människor fungerar. Det finns 

tre olika typer av kommunikation; den verbala, icke-verbala och den symboliska. Den verbala 

är ord i skrift och tal, den icke-verbala är kroppsspråket och den symboliska innebär exempel-

vis vinkningar, tummen upp och så vidare (Maltén 1998, s. 36).  

 

Lyssna 

Om vi lyssnar aktivt tar vi till oss alla de signaler som personen vi lyssnar på sänder ut, vi får 

mer information än om vi hade fått samma mening nerskriven. Det är viktigt att titta på 

ansiktsuttrycket på den som talar. Exempelvis ihopdragna ögonbryn visar hur personen 

känner sig, liksom röstläget, utan att personen behöva berätta det. Kroppshållningen är viktig, 

om personen sitter med armarna i kors känner vi oss inte välkomna in i samtalet. Om kroppen 

säger en sak och orden en annan lyssnar vi inte på orden. Barn är mycket lyhörda inför detta 

och låter sig inte luras (Wahlström 1996, s. 90). Många gånger kan den som lyssnar vara lika 

aktiv som den som berättar eftersom (Crafoord 1994, s. 58) en god lyssnare inte bara 

använder sin hörsel, utan även ögonen och kroppsspråket. Detta används för att visa att vi 

lyssnar och att vi vill lyssna (Wahlstöm 1996, s. 91). En god lyssnare bör ha ögonkontakt med 

den andra parten och inte avbryta i onödan (Maltén 1998, s. 19). 

 

När vi lyssnar aktivt innebär det att vi lyssnar på alla signaler och att vi låter en annan män-

niska få vara medelpunkt (Wahlström 1996, s. 90). Ett sätt att visa att vi lyssnar aktivt är att 

återge det man har hört att den andra personen har berättat (Wahlstöm 1996, s. 94). Aktivt 

lyssnande är återkoppling eller feedback och att man hör ”mellan raderna” (Gordon 1977, s. 

58). 

 

Idag är tid en bristvara, lärarna har bråttom överallt vilket påverkar eleverna. Istället behöver 

eleverna en aktivt lyssnande vuxen i sin närvaro (Lelkes 1991, s. 42). Att lyssna är viktigt för 

att hantera en konflikt men det är även något som eleverna måste lära sig för att bli rustade 
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inför framtiden (Edling 2000, s. 71). Aktivt lyssnande hjälper till att framkalla ett 

klassrumsklimat som får eleverna att känna sig fria att tänka, fråga och utforska, det gör att de 

själva kommer fram till en lösning på problemet (Gordon 1977, s. 66-67). 

 

Vid en konflikt är det svårt att lyssna och då blir det svårare att hitta en lösning. Det är bra att 

lyssna på vad den andra har att säga eftersom att motparten kanske inte har förväntat sig detta. 

Därför är det viktigt att lyssna aktivt och låta den andre prata ut, då blir denne mindre retlig, 

mer förnuftig och vill lösa problemet. Att lyssna är något av de bästa man kan göra för att 

hantera en konflikt (Ury 1991, s. 59-63). När man lyssnar på vad personer i en konflikt har att 

säga är det viktigt att inte moralisera eller generalisera, utan att lyssna på deras känslor. Då 

kan man lättare hitta en utväg från konflikten (Wahlström 1996, s. 91).  

 

Tala 

För personen i konflikten som för tillfället har ordet är det viktigt att innebörden i budskapet 

är klart för att andra ska förstå vad som har sagts. För att det ska bli tydligt måste man ha ett 

tydligt språk och inte för många ord som utfyllnad, för det kan då bli otydligt. Ett exempel är 

ordet ”liksom”, detta ord har ingen direkt uppgift. Ett språk som är otydligt är svårt att tyda. 

Precis som när man är i den lyssnandes position, kan man i den talande situationen ge dubbla 

budskap, kroppen säger en sak och munnen en annan. Det är viktigt att vi får en självmed-

vetenhet av hur vårt kroppsspråk påverkar omgivningen, det är en del av vår självkännedom. 

Om man har en dålig självkännedom är det svårt att hantera konflikter och därför bör de som 

arbetar med människor ha en bra självkännedom (Wahlström 1996, s. 68).   

 

Medling 

Medling innebär att de inblandade i en konflikt inbjuder en tredje part. Denna person ska inte 

besluta något utan hjälpa och underlätta för personerna i konflikten att själva finna en lösning 

som passar alla, en vinna/vinnalösning. Den tredje parten blir då en medlare. De inblandade 

personerna ska föra en dialog med varandra med hjälp av medlaren. I en medlingssituation 

pratar man både om vad som har hänt och hur man känner inför det, alltså både fakta och 

känslor. Medlaren lyssnar till de inblandades historia, återberättar och summerar den sedan 

för att denne inte ska ha missförstått någonting. Sedan hjälper medlaren till med att fastställa 

konflikten och frågar personerna vad de behöver för att lösa konflikten. De inblandade talar 

då med varandra för att själv nå en uppgörelse och medlaren hjälper till om det behövs (Lind 

2001, s. 16-17). Medlaren skall alltså vara opartisk och inte avgöra vem som har rätt eller fel 
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eller lägga skulden på någon, inte heller komma med förslag på lösningar (Lind 2001, s. 5). 

Innan man startar måste medlaren klargöra reglerna som innebär att ingen avbryter, inga 

skällsord används och att alla anstränger sig för att hitta en lösning (Wahlström 1996, s. 162). 

En medlare kan vara både en vuxen eller en elev (Lind 2001, s. 15). 

 

Empati 

I en konfliktsituation är den empatiska förmågan en stor tillgång. Empati är förmågan att möta 

en annan person och sätta sig in i dennes situation, känna med personen, det vill säga förstå 

honom eller henne. Empati betyder även förmågan att genom inlevelse i situationen göra 

något för att förändra den till det bättre (Öhman 1997, s. 29). Förmågan till empati är medfödd 

men för att den ska utvecklas behövs stimulering. Förutom påverkan av biologiska faktorer 

utvecklas empatin aldrig isolerad utan inom relationer. De faktorer som stimulerar 

empatiförmågan är en miljö med god omsorg, goda förebilder som sätter konsekventa gränser 

och även tid till att reflektera och tänka efter (Öhman 1997, s. 40-46). Det är alltså viktigt att 

barn utvecklar sin empatiska förmåga och då samtidigt inlevelseförmågan för att kunna 

fungera i ett samspel med andra barn och vuxna i sin omgivning (Öhman s 1997, s. 35-36). 

Genom en god empatisk förmåga kan barnen då ge och ta, hjälpa och uppmuntra andra barn, 

tänka på dem som kanske inte är med i leken och framför allt samarbeta och lyssna på andra 

barn i konflikter där olika viljor gör sig hörda och därtill slutligen ta ansvar för sina 

handlingar (Öhman 1997, s. 38-40).  

 

Det är alltså en idé i det förebyggande konflikthanteringsarbetet med eleverna att utveckla 

empatin. Vad man som lärare kan göra är att utveckla elevernas ömsesidiga tänkande genom 

att ha ett accepterande klimat i klassrummet och genom att diskutera med eleverna om till 

exempel känslor så att de lär sig att sätta ord på sina egna känslor och kan se andras känslor. 

Så småningom kommer eleverna att försöka hantera sina konflikter själva, när de känner sig 

tillräckligt utrustade för det (Öhman 1997, s. 233-235).  
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5 Fem lärares syn på konflikthantering 
Nu följer en redovisning av intervjuerna. Vi har valt att redovisa dem tematiskt utifrån 

frågeguidens ämnesområden med start i en presentation av de intervjuade. Vi har, i slutet av 

varje delområde, en sammanfattning för att göra intervjustudien mer översiktlig.  

 

5.1 Presentation av de intervjuade lärarna 

Linda utbildade sig på 70-talet till mellanstadielärare, man läste då alla ämnen och utbild-

ningen pågick i tre år. Linda har i alla år arbetat på mellanstadiet, årskurs 4-6, och arbetar 

sedan 15 år tillbaka på en landsbygdsskola med cirka 150 elever, där hon de sista två åren 

arbetat som specialpedagog. Linda är i 50-årsåldern. 

 

Mona är utbildad 1-7 lärare med inriktning mot svenska och SO och gick ut 1996. Mona har i 

sina 10 yrkesverksamma år arbetat i en landsbygdsskola och nu i en småstadsskola. De sista 

sex åren har hon enbart arbetat på mellanstadiet, men tidigare även på lågstadiet. Nu har hon 

en årskurs 4. Mona är i 45-årsåldern. 

 

Annika läste ämnen i flera år på högskolan, bland andra tyska och engelska, och kom efter 

det på att hon ville bli lärare. Då läste hon det pedagogiska basåret med praktik. Annika har 

arbetat på totalt tre olika skolor. Annika har under höstterminen 2006 börjat arbeta med en så 

kallad ”stökig” klass 5 på en skola strax norr om Stockholm. Tidigare har hon även arbetat på 

senareenheten i samma skola. Annika är snart 30 år. 

 

Karin har läst till svensk- och historielärare för årskurs 4-9. Innan hon började arbeta för-

djupade hon sig i svenskan genom att läsa retorik på högskolan. Hon började arbeta som 

lärare höstterminen 2006. Några månader arbetade hon i en vikariepool och då hon fick vara 

på olika skolor och i olika klasser i årskurs 4-9. Sedan fyra månader tillbaka arbetar hon halv-

tid på en högstadieskola norr om Stockholm i årskurs 7 och 8. Karin är i 25-årsåldern. 

 

Ninni har läst media och SO för årskurs 4-9. Hon vikarierade även som lärare när hon 

studerade. Hon har nu arbetat på en låg- och mellanstadieskola i ungefär fyra månader som 

lärare i årskurs 5, där klassen anses ”stökig”. Skolan ligger i ett socialt utsatt område söder om 

Stockholm. Ninni är i 25-årsåldern. 
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5.2 Definition av konflikt 

Linda: Linda menar att en konflikt mellan två elever är när de blir arga på varandra därför att 

de båda tycker att den andre har gjort något dumt mot dem. Exempel på en konflikt i 

klassrummet kan vara två elever som bråkar om ett sudd som båda hittat. Konflikter sker dock 

inte så ofta i klassrummet, enligt Linda, utan de flesta konflikterna sker på rasterna. Ofta beror 

de på missförstånd mellan eleverna. Konflikter är väldigt komplexa, de börjar med något litet 

som utvecklas i en spiral till något större.  

 

Mona: Mona definierar konflikt som två motstridiga åsikter, där det är någonting som står 

emot varandra på något sätt. Mona menar att konflikter inte bara behöver uppstå mellan 

eleverna, de kan även uppstå konflikter inom henne som lärare i exempelvis klassrumsarbetet 

eller i moraliska situationer när hon inte vet hur hon ska göra. Konflikter uppstår även mellan 

läraren och eleven när eleven inte vill jobba med det som står på schemat eller mellan elever 

som inte vill arbeta med varandra.  

 

Annika: Annika anser en konflikt vara ett låst läge mellan två personer, när de inte kan prata 

med varandra. Lärarens uppgift är att låsa upp detta läge. 

 

Karin: Karin menar att när man hör ordet konflikt tänker man direkt på bråk. Konflikter kan 

vara fysiska då elever slår varandra men menar att de vanligaste konflikterna är verbala eller 

tysta konflikter, exempelvis utfrysning.  

 

Ninni: Ninni menar att en konflikt uppstår när flera människor inte kommer överens om en 

eller flera saker. Exempel på konflikter i klassrummet kan vara när en elev inte vill arbeta 

med en annan elev eller vem man ska sitta bredvid. 

 

Sammanfattning 

Lärarnas definitioner av begreppet konflikt skiljer sig åt i ord men innebörden är egentligen 

densamma. I stort sett menar alla lärarna att en konflikt är två motstridiga krafter som således 

inte kommer överens. Alla lärare, utom Annika, kom i direkt anslutning till detta med 

exempel på konflikter för att förtydliga vad de menade. 
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5.3 Hanteringen av konflikter 

Linda: Linda använder sig inte av någon uttalad/formell konflikthanteringsmetod. Hon tycker 

att det är viktigt att skapa ett öppet klimat i klassrummet, där man kan skoja med eleverna så 

att de slappnar av, men man ska även säga ifrån när man blir arg.  

 

I årskurs fyra tar Linda tag i konflikterna genast när de sker men med tiden kan hon medvetet 

vänta en dag med detta eftersom eleverna hela tiden lär sig och blir bättre på att hantera sina 

konflikter själva. När hon hanterar konflikter med eleverna är hon noga med att alla får 

komma till tals och blir lyssnade på. Linda menar att man som lärare inte på grund av tidsbrist 

bara ska trycka ned bråk, skälla ut eleverna och lämna det där. Om det har uppstått en konflikt 

på rasten drar Linda igång lektionen och medan klassen sitter och arbetar sätter hon sig med 

dem som var inblandade i konflikten, plus någon som har sett vad som har hänt, i soffan i ett 

av klassrummets hörn. Om det är för privat eller för allvarligt sätter de sig någon annanstans 

och ordnar så att en annan lärare kan hoppa in en stund i klassen. Alla får berätta sin version 

om vad som hände och sen kan man tillsammans komma fram till en version som ligger så 

nära sanningen som möjligt som alla kan komma överens om stämmer. Det är viktigt att 

eleverna hjälps åt och anstränger sig för att ta allting i rätt ordning så att händelseförloppet 

blir synligt. Konflikten är inte bara när det smäller utan beror på många saker som leder fram 

till just smällen. Ibland, för att tydliggöra ytterligare kan Linda använda sig av papper och 

penna i konflikthanteringen, antingen ritar de fram händelseförloppet eller så skriver de ner 

det vilket också kan vara bra om någon förälder vill veta vad som har hänt. Det viktigaste när 

man hanterar konflikter är att eleverna själva känner att man lyssnar på dem, att de får berätta 

i lugn och ro, att man tar det på allvar och att de sedan kan lämna konflikten med högt huvud. 

Ibland kan konflikten beröra hela klassen på ett eller annat sätt och då tar Linda förstås upp 

det i helklass och diskuterar med eleverna om man behöver bromsa vissa beteenden. Lindas 

mål med konflikthanteringen är framförallt att eleverna inför framtiden lär sig att ha en öppen 

dialog med andra människor vare sig de är på jobbet, hemma eller andra ställen.  

 

Att konflikten löser sig betyder för Linda att man får fram en så bra bild av vad som har hänt 

som möjligt som alla kan gå med på. Detta kräver ibland tid, men hon lämnar aldrig en kon-

flikt utan att ha sett att den har löst sig helt. I längden läggs inte mycket tid på konflikt-

hantering, max en halvtimmes lektionstid i veckan utöver det lärarna tar på rasterna.   
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Linda tar alltid kontakt med föräldrarna om en lite större konflikt har uppstått bara för att be-

rätta om vad som har hänt. Men det gör hon då i efterhand. Först ser hon till att lösa konflik-

ten i skolan. Hon tar även upp sådana saker i utvecklingssamtalen. Hon tycker att det är vik-

tigt att skolan har ett samarbete med hemmen. 

 

Mona: Mona menar att många konflikter som hanteras i klassrummet har ingenting med 

klassrumsarbetet att göra. Sker det något under rasten försöker rastvakten alltid att lösa det på 

plats, är det en större konflikt går det vidare till klassläraren. Detta är en bra lösning tycker 

Mona eftersom hon försöker ta så lite tid som möjligt till konflikthantering ifrån själva 

lektionstiden. Istället bör man fokusera på lektionerna eftersom de är det alla är där för. Men 

ibland kan konflikten som uppstått röra flera i klassen och då går det inte att sätta igång 

lektionen förrän konflikten är löst. Då tar Mona lektionen till att prata igenom det med klassen 

istället. Berör konflikten bara ett par stycken sätter hon istället igång klassen så att hon kan 

hjälpa de iblandade att hantera konflikten utanför klassrummet, under lektionen. Hur och var 

man hanterar konflikterna beror helt på vad det rör sig om och när det sker. Om ett bråk om 

till exempel kojor i skogen sker på rasten lyssnar Mona på båda inblandade och försöker få 

dem att se en rimlig lösning, om hon ser helt klart vad de ska göra är hon tydlig med att visa 

var gränsen går. 

 

När Mona hanterar konflikter under lektionstid sätter hon sig ned med de inblandade utanför 

klassrummet och låter alla berätta sin version. När en pratar måste de andra vara tysta och inte 

avbryta, det är viktigt att de känner att de är värda att bli lyssnade på. På så sätt får man höra 

vad som har hänt och vad de är osams om. Mona kan till exempel fråga dem vad man behöver 

tänka på till nästa gång. Sällan lägger hon fram en lösning utan istället är de eleverna som 

själva pratar sig fram till lösningen. I de flesta fall märker de att det inte var så svårt och är 

ganska överens om vad som egentligen hände. Mona försöker se till att konflikthantering inte 

tar alltför mycket tid, man behöver inte prata om allt och det viktiga är att komma fram till hur 

de kan undvika att det sker igen. Läraren ska däremot inte vara en domare eller psykolog.  

 

Det är viktigt att man löser en konflikt, den får inte ligga kvar och släpa med. Men det märker 

läraren nog ganska fort, menar Mona, eftersom eleverna då pratar om det. Lösningen på kon-

flikten beror också på vad som har hänt, men har man väl satt sig ned är det viktigt att det i 

slutändan känns okej för alla iblandade parter. Ibland kan lösningen vara att det känns okej för 

den vuxne om det är en konflikt som absolut inte får upprepas, exempelvis om någon har 
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slagit eller sagt fula ord till någon. Då är det inte så mycket att prata igenom utan lösningen på 

konflikten blir att sätta stopp, man får helt enkelt inte slåss. 

 

I skolan sker ständigt konflikter och därför väljer Mona att inte ta upp och prata om allt som 

sker. Ibland får eleverna lösa mindre konflikter själva. De behöver lära sig och ska kunna 

hantera konflikter själva, vilket de då får göra på rasttid. Men står de långt ifrån varandra i 

konflikten hjälper Mona till. Hon väljer helt enkelt att ta tag i de konflikter som känns viktiga 

att ta. Men hur mycket tid som läggs ned på att hantera konflikter är svårt för Mona att upp-

skatta eftersom det är så olika från dag till dag. Ofta vävs det in i vardagen, under en lunch, 

eller rasten eller på lektionen. 

 

Föräldrakontakten beror på vad konflikten gäller. Om det är större konflikter eller om de upp-

repas ringer Mona hem, men hon tar även upp det på utvecklingssamtalen. Vid förbättring tar 

Mona också kontakt med föräldrarna. Vissa föräldrar har hon kontakt med via e-post varje 

vecka om hur eleven utvecklas. 

 

Annika: Annika arbetar utifrån en teori där man inte tar någons parti och där parterna ska 

förstå varandra. Exempel på konflikter som kan uppstå är att eleverna säger saker till varandra 

där den andre tar illa upp. Konflikter mellan elev och lärare, menar Annika däremot, är 

prestigekamper om vem som är starkast och vem som har rätt. Men hon har själv sällan varit i 

konflikt med elever och tycker inte heller om att hamna där.  

 

Annika hanterar konflikter genom samtal och genom att agera medlare. Hon samlar de inblan-

dade och låter varje elev prata om hur de upplevde situationen utan att ta någons parti. Att 

konflikten löser sig är viktigt, på en skala mellan 1-10 är det 9 eller 10. Men viktigast av allt, 

tycker Annika, är att de inblandade i slutändan ska förstå varandra och då behöver själva pro-

blemet kanske inte alltid lösa sig.  

 

Annika menar att man måste välja sina konflikter, hon tar inte tag i alla utan lägger krut på 

dem där när någon känner sig kränkt eller där det verkligen behövs. Många små konflikter 

lämnar hon därhän. Man kan också välja att inte starta en onödig konflikt med eleverna, som 

till exempel att någon inte har tagit av sig skorna i korridoren. Som lärare är det svårt att 

märka alla konflikter som uppstår, hon uppskattar att hon upptäcker kanske hälften av de 

konflikter som sker men inte når henne. Rasten består av cirka 60 % konflikter och 40 % 
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fungerande rolig rast, menar Annika. Hon försöker också att inte skilja på tjejer och killar i 

konflikter, men hon tänker att hon förmodligen gjorde det tidigare, när hon var ny lärare. 

 

Annika kopplar sällan in föräldrarna vid konflikter, bara om det är nödvändigt. I första hand 

försöker hon lösa det i skolan eftersom det är viktigt att skilja på det som händer i skolan och 

det som händer hemma. Men blir någon slagen eller om några elever blir osams och det inte 

går att lösa ringer hon förstås föräldrarna, eller skickar e-post. Är det en stor konflikt kan det 

till och med vara viktigt att föräldrarna kommer till skolan och är med i samtalen, men då i 

bakgrunden som stöd för eleverna. 

 

Karin: Karin arbetar inte direkt utifrån någon uttalad metod. På den skolan hon arbetar är det 

viktigt att ha erfarenhet av konflikthantering och något som de undrade över innan hon fick 

vikariatet. När Karin läste retorik läste de om muntlig konflikthantering, det verbala. Hon 

kom då i kontakt med olika metoder om hur man kan nysta upp konflikter och olika tanke-

redskap, exempelvis nonviolent communication. Karin har tagit fasta på det och arbetar 

verbalt och socialt med konflikthantering. Även om hon inte arbetar med någon metod har 

hon det i bakhuvudet. Lärare måste anpassa sig till situationer och inte leva efter några meto-

der, det händer för mycket saker för snabbt för att kunna använda sig av någon metod. Det 

hinner man inte tänka på då som lärare. Karin menar att det kan vara bra att pröva olika 

metoder, men hon tror inte att det finns någon metod som alltid fungerar.   

 

Hon arbetar olika beroende på konflikten. Om det är en hetsig konflikt måste man först få 

eleverna att sluta bråka och eventuellt sära på dem. Sedan tar hon tag i konflikten på plats, då 

genom att försöka prata med båda samtidigt, vem gjorde vad och vad var det som hände? Om 

det är en väldigt hetsig konflikt pratar hon med eleverna var för sig. Skolan har som policy att 

om det har varit bråk mellan elever så kontaktar läraren elevernas klassföreståndare och 

kommer överens om utifall de ska kontakta föräldrarna omgående eller om de väntar och 

meddelar föräldrarna i slutet av veckan. För Karin är det viktigt att konflikten löser sig på 

plats så att inte konflikten tas med hem vare sig för eleverna eller för läraren. Om en konflikt 

inte löser sig genast kan det hända att en elev inte vill komma tillbaka till skolan. 

 

Karin säger också att hon skäller mycket på eleverna. Hon står inte och skriker rakt ut utan 

istället är det mycket tillsägelser såsom ”tyst” och ”sitt ner”. Hon tycker att hon får domdera 
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mycket. På mellanstadiet är en lärare mer en förälder, menar Karin, medan detta inte alls är 

acceptabelt på högstadiet.  

 

Hon menar att det är skillnad på hur man handskas med konflikter beroende på om man är 

vikarie på en skola eller om man är där under en längre tid. Oftast orkar inte vikarier ta itu 

med konflikter förutom att kanske kommentera dem i personalrummet.   

 

För att förebygga och hantera konflikter går cirka 20 minuter av varje entimmeslektion åt. Ut-

över detta blir det samtal och e-post till föräldrar cirka 20 minuter per dag. Hon har mest 

kontakt med föräldrarna via e-post. Hon kontaktar inte föräldrarna direkt vid en konflikt om 

den inte är stor, utan väntar och ser om den är återkommande. 

 

Ninni: Ninni arbetar inte utifrån en metod. Om det är riktigt stora konflikter tar hon hjälp av 

mobbningsteamet på skolan, som består av erfarna pedagoger, skolsköterska och kurator. 

Ninni har prövat sig fram inom konflikthanteringen. Det finns inte ett sätt att lösa konflikter 

utan det beror på gruppen. Man får inte vara rädd att pröva, ibland går det fel och då går det 

inte alls, men då får man försöka rätta till det. Om man arbetar utifrån en metod måste man 

känna av vad som passar i sina grupper, kanske ta lite ifrån olika metoder eller kollegor och 

göra till sin egen metod. Hon tror inte på att följa en metod slaviskt för då blir man hindrad, 

tänker bara på nästa steg i metoden och då hamnar fokus inte på konflikten utan på vad 

metoden menar att man ska göra. 

 

Om Ninni skulle vara med och hantera alla konflikter skulle hon inte få göra något annat 

menar hon. Därför låter hon eleverna lösa dem själva. De får komma till Ninni och berätta att 

det har uppstått en konflikt och sedan går de iväg, pratar ut och löser den. Kan de inte lösa 

konflikterna själva, vilket är ovanligt, kommer de till Ninni och berättar det. Då pratar hon 

med dem var och en för sig och de får då berätta sin version. Sedan tar hon in alla tillsammans 

och försöker medla. Det är då viktigt att inte kritisera personen utan handlingen, att låta alla 

prata till punkt och att alla får berätta hur just de har upplevt konflikten.  

 

Att en konflikt blir löst är viktigt eftersom det inte går att undervisa annars och eleverna tar 

inte heller in något läraren säger. Även om inte båda parterna går vinnande ur konflikten 

måste de tro att de gör det. Ninni försöker få dem själva att förstå att de har gjort fel för då 

håller det i sig och eleven gör inte om det. 
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När det har uppstått konflikter med eller mellan elever kontaktar Ninni föräldrarna på en 

gång. Föräldrarna pratar med sina barn om vad som hänt. Det är viktigt att eleverna ser att det 

finns en kontakt mellan skolan och hemmet och att eleverna inte kan göra vad de vill i skolan 

utan att det kommer fram till hemmet. Det kan vara bra att eleven får berätta själv för sina 

föräldrar först och att de sedan ringer till Ninni eller att hon ringer upp föräldrarna senare på 

kvällen. Hon kommer överens med eleven om hur föräldrakontakten ska skötas. Ninni tycker 

att mycket föräldrakontakt är bra, det tar mycket tid i början men det ger utdelning senare. 

Hon har märkt att föräldrarna också tycker att det är positivt. Hon poängterar dock att vid 

engångsföreteelse kontaktas inte föräldrarna, utan det är om det är återupprepande. Detta är 

något man som lärare märker när man känner eleven och då vet man om man ska kontakta 

föräldrarna eller inte. 

 

Sammanfattning 

Alla lärare är eniga om att de flesta konflikter i klassrummet är sådana som eleverna har burit 

med sig in från rasten. De konflikter som sker i klassrummet kan vara elever som inte vill 

arbeta med varandra eller elever som bryter mot någon regel.  

 

Vid större konflikter och om det är möjligt vill alla lärare tala med alla parter tillsammans. 

Om detta inte går tar de eleverna var för sig förutom Linda som alltid pratar med eleverna till-

sammans. I stora drag hanterar lärarna samtalet lika; alla inblandade får berätta sin version 

medan de andra lyssnar och slutligen kommer man tillsammans fram till en gemensam ver-

sion eller lösning. I de flesta fall är läraren med som samtalsledare eller medlare och får då 

inte vara partisk. För Linda, Mona och Ninni är det viktigt att eleverna lär sig att hantera sina 

konflikter själva, därför låter de eleverna efter hand också göra detta i den mån det är möjligt. 

Ingen av lärarna tycker att det är nödvändigt att hantera alla konflikter som uppstår. Linda gör 

dock det i början med en klass för att sedan trappa ned med de mindre konflikterna. Alla 

lärarna tycker att lösningen på en konflikt är viktig, dels för att den inte ska tas med hem och 

dels för att det inte går att bedriva undervisning i klassrummet om konflikten inte löses.  

 

Olika mycket tid läggs ned på konflikthantering och förebyggande arbete. Linda menar att 

ungefär en halvtimmes lektionstid i veckan läggs ned på konflikthantering, mindre med tiden. 

Annika lägger ned ungefär 40 % av lektionstiden på att förebygga konflikter. Karin tror att 

ungefär 20 minuter av varje entimmeslektion går åt till att förebygga och hantera konflikter 

och 20 minuter utöver det går varje dag åt till föräldrakontakt. Ninni lade från början ned all 
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undervisningstid till att hantera och förebygga konflikter men nu går det åt ungefär 30-45 

minuter varje dag till detta. Mona däremot kunde inte uppskatta hur mycket tid hon lade ned 

på detta. Alla lärare menar att mycket konflikthantering sker på rasterna i direkt anslutning till 

konflikterna som uppstår då.    

 

Alla lärare förutom Annika har mycket föräldrakontakt, både per telefon och via e-post. Det 

som sker i skolan måste också hemmet få ta del av. Ninni poängterar att om man lägger ned 

mycket tid på kontakten med föräldrarna i början vinner man tillbaka den tiden senare. 

Annika menar däremot att det är viktigt att skilja på det som händer i skolan och det som hän-

der hemma men vid stora konflikter tar hon självklart kontakt med hemmet. Trots att Annika 

inte tar kontakt med föräldrarna i lika stor utsträckning som de andra lärarna inbjuder hon ofta 

föräldrarna till samtal i de större konflikter som sker i klassen och föräldrarna sitter då med 

som stöd för sina barn. 

 

5.4 Diskussion mellan kollegor/i skolan? 

Linda: Lärarna på skolan använder sig inte av någon slags gemensam mall, alla gör olika 

men pratar mycket i elevvården och mobbningsteamet om konflikter som sker. Detta för att 

alla lärare ska kunna hjälpas åt att hålla ögonen på om det är någon som mår dåligt. I första 

hand är det klassläraren som tar konflikthanteringen, händer något större kan 

mobbningsteamet ta över. 

 

Mona: I Monas skola pratas det om konflikthantering hela tiden med kollegorna. De pratar 

om konflikterna, ger tips om hur de kan lösas och så vidare. Den fortbildning de har fått 

genom skolan inom ämnet är om Lions Quest och om mobbning. 

 

Annika: På skolan och mellan kollegor pratas det mycket om konflikthantering. Man ger 

varandra tips, idéer och hjälp med problem om hur man kan lösa dem. Dagarna innan 

intervjun har Annika och en kollega i årskurs 1 just varit på en tvådagarskurs om ledarskap 

och konflikthantering. 

 

Karin: På Karins skola pratas det inte mycket om konflikter mellan kollegorna. Om det har 

uppstått en konflikt så talar Karin med klassläraren, annars tycker hon inte att det förekommer 

något konflikthanteringsprat. Eftersom Karin arbetar halvtid och hon är ledig under 
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arbetslagsmötena är det svårt för henne att veta om de pratar om konflikthantering då, men 

hon tror inte att de gör det.    

 

Ninni: I Ninnis skola pratas det inte så mycket om konflikthantering mellan kollegorna. De 

pratar istället om konflikter men inte hur man löser dem. Däremot kan Ninni prata med sin 

egen handledare om sin konflikthantering om det är något hon undrar över.  

 

Sammanfattning 

Ingen av lärarnas skolor har en gemensam mall hur man ska hantera konflikter. Hur dis-

kussionerna går mellan kollegor skiljer sig mycket åt mellan skolorna. I Annikas och Monas 

skolor pratas det mycket om konflikter och hanteringen av dem genom att man ger varandra 

råd och tips om hur man kan göra. I Lindas och Ninnis skola talas det istället mer om kon-

flikterna i sig. I Karins skola vet vi inte hur diskussionerna går eftersom hon inte arbetar heltid 

och därmed inte vistas i skolan så många timmar i veckan. 

 

5.5 Förebyggande av konflikter 

Linda: Linda arbetar mycket med att förebygga konflikter. När man får en ny klass måste 

man framförallt arbeta för det öppna klimatet. I klassrummet använder hon sig av så kallat 

tjejsnack och killsnack där tjejerna och killarna i klassen delas och får en timma i veckan då 

man pratar och diskuterar bland annat värderingar och andra saker eleverna tycker är viktigt. 

Annat som är förebyggande som Linda använder sig av är humor, uppmuntran, respekt och 

envisheten att inte se mellan fingrarna när saker sker. 

 

Mona: Istället för att lägga mycket tid på själva konflikthanteringen lägger Mona tiden på att 

förebygga konflikter. I klassen har de, en timme i veckan, kill- och tjejgrupper där de lär 

känna varandra bättre. Varannan vecka har de värderingsövning som att ta ställning till saker, 

gruppövningar, lära känna varandra genom att berätta om sig själva och prata om viktiga 

saker och varannan vecka gör de roliga saker som att gå på museum, fika, promenera, läsa 

böcker, baka, se på film eller spela forumteater. 

 

Mona arbetar också med elevernas identiteter, det är viktigt att lyfta upp självkänslan som 

förebyggande åtgärd eftersom om man har en bra självkänsla är det inte hela världen om man 

hamnar i en konflikt, man blir inte knäckt. Konflikter kan man ändå aldrig undvika.  
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Det förebyggande sker även i undervisningen genom att Mona blandar och delar in i grupper 

och placerar eleverna i klassrummet för att de ska lära känna varandra och för att konflikter 

och rädslan för andra ska minska. Att bygga en bra grupp ligger hela tiden i bakhuvudet på 

Mona. Det är viktigt att eleverna känner trygghet i gruppen och kan prata om saker. Det 

förebyggande arbetet sker i stort sett hela dagarna. 

 

Annika: Det förebyggande arbetet genomsyrar all undervisning. Annika jämför med 

senareenheten och menar att det är lättare att arbeta med detta på tidigareenheten då man har 

eleverna hela dagar och spontant kan välja att låta eleverna läsa en bok eller göra något annat 

en lektion då de är extra trötta. Ungefär 40 % av lektionstiden består av förebyggande arbete.  

 

Konkret arbetar Annika med tjejsamtal med kuratorn, forumspel, teater, rollspel, samtal och 

läsning av böcker med mera. Hon börjar till exempel varje dag med att ta eleverna i hand på 

morgonen när de kliver in i klassrummet. Teater och rollspel fungerar bäst, enligt Annika, då 

barnen i den åldern, mellanstadiet, inte kommer ihåg från prat och samtal utan lär sig bättre på 

att göra. Får de arbeta med kroppen sätter det sig sedan i deras handlingsmönster. Genom 

rollspel får de en känsla för hur det är i olika situationer. 

 

Karin: För att förebygga konflikter måste man vara tydlig, man måste hålla sig till det man 

har sagt och vara bestämd, konsekvent. Det är viktigt att skapa en relation med eleverna och 

lära känna dem. Att lära sig deras namn så fort det bara går får dem att känna sig speciella. 

Karin tycker även att det är bra att veta något om vad eleverna tycker om att göra, eftersom 

man då kan dra nytta av det på lektionerna. Om en elev exempelvis inte vet vad han eller hon 

ska skriva om kan läraren be eleven skriva om sitt intresse. Om eleven inte har något att göra 

kan det bli oroligt och oroligheter kan leda till konflikter.  

 

I Karins klassrum får eleverna vara med och bestämma vilka regler som ska gälla. De har 

också inflytande i hur lektionerna utformas, det är inte bara hon som bestämmer. Det kan vara 

bra att få eleverna att samarbeta genom att utmana dem. Om de sköter sig kan de till exempel 

bli belönade genom att få göra något roligt som de själva får var med och bestämma om. Hon 

tycker annars att det är svårt att arbeta förebyggande då ingen dag är den andra lik. 
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Ninni: I det förebyggande arbetet diskuterar Ninni mycket med eleverna om att livet inte är 

rättvist. Detta gör hon ofta genom liknelser exempelvis att man inte kan välja vilka man vill 

arbeta med eller att alla inte har lika mycket betalt. Hon försöker få bort det egoistiska 

tänkandet hos eleverna och istället få fram tänket om att alla människor är lika värda.  

 

Om någon skrattar åt någon annan får den som skrattade gå ut ur klassrummet. Eleverna ska 

lära sig att vara snälla mot varandra. De ska bli demokratiska medborgare för att de ska klara 

sig i samhället. Hon har livskunskap på schemat en timme i veckan och då arbetar hon med 

samarbetsövningar och empati med eleverna. Målet är att de ska bli en grupp som litar på 

varandra. I början när Ninni övertog denna klass arbetade hon nästa hela veckor med förebyg-

gandet av konflikter. Nu bakas det in i undervisningen och cirka 30-45 minuter läggs på det 

varje dag. I vissa klasser behövs det inget förebyggande arbete alls i början, utan eleverna är 

kompisar direkt, medan i andra måste man arbeta med det jämt. 

 

Sammanfattning 

Samtliga lärare anser att man när man får en ny klass måste arbeta mycket med förebyggande 

av konflikter. Det viktigaste för alla är att arbeta mot ett, som Linda kallar det, öppet klimat 

där klassen lär känna varandra och fungerar tillsammans. Alla elever ska kunna samarbeta 

med vem som helst och klassrummet ska vara tillåtande, till exempel att man inte får skratta åt 

någon annan. Linda, Annika och Mona använder sig även av kill- och tjejgrupper där de dis-

kuterar exempelvis värderingar med eleverna. Ninni har livskunskap på schemat och Karin 

kan med sina högstadieklasser inte ha en lika omfattande förebyggande verksamhet. Men hon 

tycker att det viktigaste i förebyggandet är att man kan elevernas namn och att man skapar en 

relation med varje elev. Hon menar också att man måste vara tydlig och konsekvent. Linda 

menar att det är envisheten och humorn som är förebyggande. Mona tycker att förebyggande 

konflikthantering egentligen handlar om att bygga upp elevernas självkänsla. Ninni anser att 

många konflikter startar på grund av orättvisa och därför arbetar hon med att försöka få 

eleverna att förstå att livet inte är rättvist genom att exempelvis använda liknelser. Även Linda 

nämner att man inte ska vara rädd för att behandla elever olika eftersom man måste ställa 

olika krav på olika elever för att vara rättvis. 
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5.6 Skillnader över tid? 

Linda: Den här konflikthanteringsmodellen har Linda använt länge nu eftersom hon känner 

att den fungerar för henne. Hon märker hur hennes sätt att hantera konflikter har utvecklats 

med åren. Nu är hon mer lugn och säker på att göra det var som helst och hon ser alltid till att 

det finns tid för det. Förut var hon inte lika konsekvent eftersom hon inte hade ”tänket”, 

utbildningen eller modet att verkligen prata igenom konflikten med alla tillsammans i 

klassrummet. I början av hennes yrkesbana skulle man som lärare bara undervisa och då blev 

lösningen att ryta till och trycka ned bråket, men det mådde hon inte bra av. Fortfarande har 

hon inte fått någon vidare fortbildning i konflikthantering och utbildningen på 70-talet 

innehöll inte heller något av detta.  

 

Som ny lärare är det viktigt att få någon form av information och bild av hur man ska hantera 

konflikter och då kan det vara en trygghet att ha en modell att utgå ifrån. Men samtidigt måste 

man känna sig fram och hitta något som passar en själv. Linda tycker att lärarutbildningen 

borde ge verktyg att använda i konflikthantering så att man har något att utgå ifrån. 

 

Mona: Mona har jobbat med konflikter som hon gör idag redan från början. Däremot är hon 

noggrannare med schemaläggningen av kill- och tjejgrupper och att de verkligen blir av. 

Tidigare valde hon att hantera de flesta konflikter men nu lägger hon mindre tid på de 

oväsentliga och lägger dessutom undan vissa konflikter under lektionstid och tar hand om 

dem senare. Var sak har sin tid anser Mona.   

 

Mona tror inte att det är så stor skillnad mellan de olika konflikthanteringsmetoderna, de in-

nehåller ungefär samma frågeställningar. Genom att läsa kring ämnet och prata med andra 

utvecklar man en egen metod, för känner man sig obekväm med vissa frågeställningar blir det 

inte bra om man använder dem med eleverna. Inte heller blir man en bra lyssnare om man 

följer ett formulär. Därför tror Mona inte att man kan följa en metod till punkt och pricka 

förutom om man arbetar med speciella klasser som exempelvis barn med Aspergers syndrom. 

Mona använder sig delvis av Lions Quest och hur-frågor eftersom det är vad lärarna på skolan 

har fått fortbildning i. Mona uppfattar det inte som att hon fick lära sig någon konflikt-

hantering på lärarutbildningen. Man pratade om det, mellan studenter, men den enda tiden 

man fick lära sig konflikthantering var egentligen under praktikperioderna.  
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Annika: Annika ser tydligt skillnad på hur hon hanterade konflikter tidigare och hur hon gör 

nu. När hon började kunde hon lätt ta parti för den som kom och sa till läraren, men nu har 

hon lärt sig att det inte alltid är den som springer snabbast som har rätt. Hon vet nu att det 

gäller att se alla elever och att inte ta någons parti.  

 

Att det är skillnad på att arbeta med eller utan metod tror Annika, med en metod har både 

eleverna och läraren något att luta sig tillbaka mot och utgå ifrån. Men man ska också arbeta 

på det sätt som känns bäst och som fungerar för just en själv.  

 

Annika kan inte minnas att hon fick lära sig något om konflikthantering på lärarutbildningen, 

istället kom de kunskaperna genom ”livets hårda skola”. Förutom den senaste kursen hon fick 

gå genom skolan, om ledarskap och konflikthantering, har hon även gått ett fåtal andra kurser 

tidigare under sina yrkesverksamma år. 

 

Karin: Karin har utvecklat sin personliga stil och har märkt vad som fungerar och inte 

fungerar både generellt på grupper och specifika elever. Hon tycker att hon har blivit hårdare i 

klassrummet för att undvika konflikter. Hon har inte fått någon fortbildning om 

konflikthantering. Konflikthanteringen på lärarutbildningen som kom sista terminen var för 

lite och för sent. Det skulle behövas läras ut fler modeller, på lärarutbildningen, om hur man 

kan arbeta med konflikter, som man har i ryggen då man kommer ut.   

 

Ninni: Det som är skillnaden för Ninni är att hon förut inte lät eleverna lösa konflikterna 

själva, utan satt alltid själv med för att lyssna och medla. Detta menar hon finns det inte tid för 

och därför är det bättre att låta dem hantera konflikterna själva eftersom det senare i livet inte 

kommer att finnas någon annan som tar hand om konflikterna åt dem.  

 

Hon har hittills inte fått någon fortbildning om konflikthantering. På sin lärarutbildning hade 

hon en dag med konflikthantering och kanske lite kurslitteratur. Hon menar att det är svårt att 

läsa sig till hur man ska göra vid konflikthantering. Man måste arbeta fysiskt för att förstå hur 

man hanterar konflikter och detta skulle exempelvis kunna vara teater och något sådant fanns 

det inte på lärarutbildningen. 
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Sammanfattning 

Ingen av lärarna har bytt sätt att hantera konflikter över tiden, däremot har de alla förändrat 

och utvecklat sin konflikthantering. Ninni och Karin som inte har jobbat så länge märker 

minst skillnad i sitt arbetssätt. Karin anser att hon har blivit hårdare i sin konflikthantering och 

Ninni har snarare dragit sig tillbaka och låter eleverna sköta mycket av konflikthantering 

själva. Annika har lärt sig att inte längre ta parti för en elev utan håller sig numer objektiv. 

Mona tar färre och färre konflikter, precis som Ninni, eftersom hon inte vill rota i oväsentliga 

konflikter. Linda har med åren blivit lugnare och mer säker på vad hon gör, därför ser hon nu 

till att alltid hitta tid till konflikthantering när det behövs.  

 

Av alla lärarna har egentligen bara Annika och Mona fått fortbildning i konflikthantering och 

olika konflikthanteringsmetoder. Alla lärarna anser att de fått lära sig ytterst lite eller ingen 

konflikthantering i lärarutbildningen.  

 

Ingen av lärarna tror att det fungerar att helt arbeta utifrån en konflikthanteringsmetod vilket 

ingen av dem heller gör. De anser alla att man kan plocka lite från flera metoder för att hitta 

ett sätt att hantera konflikter som passar en själv och klassen. Linda menar dock att det kan 

vara bra till en början, när man är ny lärare, att ha en modell eller metod att utgå ifrån.  

 

5.7 Exempel 

Åsa och Lotta (se bilaga 1) 

Linda: Linda skulle upptäcka konflikten på direkten och förmodligen gå och studera den en 

dag. Sedan skulle hon se till att få tid att sitta och prata med först Åsa och Lotta och sedan 

med alla tre och kanske också diskutera hur man beter sig mot varandra på kill- och 

tjejsnacket. Hon skulle avdramatisera konflikten och lösningen skulle om inte annat vara att 

Åsa och Lotta åtminstone respekterade varandra i skolan. 

 

Mona: Mona hoppas att hon uppmärksammar den här konflikten eftersom dessa kan vara 

svåra att upptäcka om inte någon av tjejerna kommer till henne och berättar. Först hade Mona 

hört med Lotta om och varför hon var ledsen sedan skulle hon höra vad Lotta ville göra, om 

de tillsammans skulle prata med de andra tjejerna. Ville hon det skulle Mona prata med alla 

tre tillsammans om hur man uppför sig och varför man är i skolan. Ville Lotta inte att Mona 

skulle prata med de andra skulle Mona i alla fall följa upp det veckan därpå och höra hur 
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Lotta mådde då. Efter en vecka hade Mona pratat med alla tre ändå, tillsammans eller var för 

sig. Dessutom hade Mona tagit upp det som ett generellt problem i tjejgruppen som en 

diskussion eller ett drama. Hon hade även tagit kontakt med föräldrarna. Lösningen behövde 

inte vara att Åsa och Lotta blev kompisar igen, bara de inte pratar om varandra bakom ryggen. 

 

Annika: I det här fallet skulle hon fråga Lotta vad Lotta ville skulle hända. Om Lotta vill att 

de skulle prata om det skulle de kunna ta upp det på tjejsamtalet som alla tjejerna har med 

kuratorn. Där pratar de med varandra om känslor och de vuxna som är närvarande kan, om 

inte en annan elev gör det, försöka få dem in på rätt väg att förstå varandra, däremot inte tala 

om för dem vad som är rätt eller fel. Ofta är det någon annan elev som förstår och som i sin 

tur försöker få de andra att förstå. Exemplet är väldigt levande för Annika eftersom detta just 

har hänt i hennes klass, att en av tjejerna känner sig utanför. Därför ska de på nästa tjejsamtal 

ta upp just detta och dessutom har tjejens pappa valt att vara med som stöd för sin dotter. 

Annika kan också tänka sig att en ommöblering i klassrummet skulle kunna lösa denna 

konflikt. 

 

Karin: Karin tycker det är viktigt med kompisstödjare i klassen. Hon skulle prata om 

kamratskap och relationer i klassen, men Åsa och den nya kompisen får inte känna sig 

utpekade. Hon skulle förmodligen ha prata om detta innan, kanske de först veckorna på 

högstadiet, i förebyggande syfte. Hon skulle först och främst prata med Lotta om hur Lotta 

känner sig och om hon vill att läraren ska göra något, exempelvis prata med föräldrar eller 

Åsa och den nya kompisen. Karin skulle lyssna på vad Lotta ville och sedan gå vidare utifrån 

det. 

 

Ninni: Ninni menar att man inte kan tvinga Åsa att vara med Lotta. Ninni skulle först och 

främst säga till Åsa och den nya kompisen att de inte ska prata illa om andra. Hon skulle fråga 

dem hur de skulle tycka om någon pratade illa om dem. Ninni anser att man måste vända på 

det så att tjejerna får känna hur det skulle kännas om det drabbade dem. Ninnis policy är att 

alla får vara med i skolan, det skulle hon påminna Åsa om. Om några däremot vill leka själva 

får man göra det efter skolan. Vidare skulle hon fråga Lotta om hon vill ha en kompis som 

pratar illa om andra och försöka stärka hennes självförtroende. Ninni menar att läraren kan 

styra lite vem Lotta skulle arbeta med och försöka se till att det är en elev som hon tror att 

Lotta skulle fungera ihop med. 
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Sammanfattning 

Alla lärarna, utom Ninni, skulle i första hand tala med Lotta och höra hur hon ville gå vidare 

med konflikten. Ninni skulle istället i första hand tala med Åsa om att man inte ska prata illa 

om andra. Efter att ha hört hur Lotta ville göra skulle alla lärarna ha respekterat hennes 

önskan men fortfarande följt upp händelsen några dagar eller en vecka senare. Det viktigaste 

budskapet samtliga lärare vill ge är att tjejerna inte måste blir vänner igen men att de ska 

respektera varandra. 

 

Lasse (se bilaga 2) 

Linda: Linda skulle prata med Lasse och försöka få honom att sätta sig in i de andras 

situation. Dessutom skulle hon direkt ta kontakt med föräldrarna och undersöka om Lasse 

kanske var ett bokstavsbarn och behövde en utredning. Slutligen skulle Linda försöka hitta 

andra lösningar om han inte lyckades skärpa sig. Linda menar att man inte ska vara rädd för 

att behandla elever olika, lärare måste ställa olika krav på olika elever för att vara rättvisa. 

 
Mona: I Lasses fall skulle Mona visa på de regler klassen kommit överens om i 

klassrumsarbetet. Följer man inte dem får man sätta sig utanför klassrummet och jobba klart 

under rasten. Mona skulle prata med Lasse om vad hans beteende kan bero på. Hon skulle 

även ta kontakt med hans föräldrar. 

 

Annika: Även denna konflikt sker och har skett i Annikas klassrum under de senaste 

veckorna. Annika försöker här ignorera det som stör och istället se till det eleven gör bra och 

berömma den för det. Hon försöker framhäva det eleven är bra på genom att ge eleven andra 

uppgifter ibland. Om eleven är praktiskt lagt kan man be denne fixa något eller måla något till 

exempel. Man ska helt enkelt uppmuntra det som Lasse gör bra och inte gnälla på det som är 

dåligt hela tiden. 

 

Karin: Karin skulle först prata i klassen allmänt om hur det är och hur de vill ha det. Sedan 

skulle hon prata med klassföreståndaren och med föräldrarna. Det handlar om 

kommunikation, att prata med andra om hur det är. Hon skulle inte ha något längre samtal 

med Lasse utan ta kontakt med föräldrarna som får prata med honom istället. 

 

Ninni: I Ninnis klassrum skulle det inte få gå så långt, utan Lasse skulle få gå ut ur 

klassrummet långt tidigare. Lasse mår uppenbarligen inte bra och därför skulle hon låta 
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honom få prata med kurator eller psykolog. Han måste ut ur klassrummet innan han blir 

stämplad som den som stör, clown eller den som är jobbig. Skulle han vara kvar i 

klassrummet skulle det vara svårt att bryta mönstret.  

 

Sammanfattning 

Lärarna är alla överens om att detta är ett vanligt problem och att det finns en Lasse i varje 

klass. Linda, Mona och Ninni tycker inte att det är okej att Lasse får sitta kvar i klassrummet 

när han beter sig illa. Alla utom Annika skulle ta kontakt med föräldrarna relativt omgående.  

Annika däremot skulle försöka framhäva Lasses bra sidor och då samtidigt själv försöka lösa 

denna konflikt i skolan eftersom hon anser att man måste skilja på skolan och hemmet.  
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6 Analys 
Intervjuresultaten kommer här, när det är möjligt, att relateras till den tidigare behandlade 

litteraturen, den historiska bakgrunden och teoridelen om tyst kunskap. Vi vill se hur väl 

lärarnas konflikthantering stämmer överens med den använda litteraturen.  

 

Lärarnas definitioner av konflikt stämmer i stort överens med varandra och med Malténs, så 

till vida att en konflikt är en kollision av motstridiga krafter/intressen. Däremot har alla, 

förutom Karin och Ninni, poängterat att det är mellan två personer konflikten uppstår. 

Malténs (1998) sätter ingen siffra på hur många som ingår i konflikten. Lärarna menar att 

många av konflikterna som sker i klassrummet uppstår på grund av regler och att eleverna 

bryter mot dem. Detta är även enligt Ellmin (1985) en stor anledning till varför just konflikter 

uppstår i skolan. Alla intervjuade lärare anser att på ett eller annat sätt kan inte gruppen eller 

klassen fungera i en undervisningssituation om det fortfarande finns olösta konflikter kvar. 

Edman Ståhl (1999) menar att om gruppen inte fungerar påverkar det just undervisnings-

situationen eftersom inlärningen då försämras. Hon trycker också på att det är viktigt med 

föräldrakontakten, något som även majoriteten av lärarna anser är av betydande vikt.  

 

Linda berättar om att när hon började arbeta som lärare ansågs lärarna enbart finnas till för 

undervisning och hade inte tid för ordentlig konflikthantering där man satte sig ned för att 

lyssna på eleverna. Istället skulle man trycka ned bråket och ryta till. Men även idag kan detta 

ibland behövas enligt Karin och Mona, då eleverna gör ett uppenbart fel som att slå, kränka 

eller störa andra. De anser det inte vara acceptabelt att eleverna tar viktig tid från undervis-

ningen och därför måste man som lärare ibland helt enkelt sätta ned foten och visa var grän-

sen går. Enligt Sigsgaard (2003) är just den vanligaste sanktionen lärare använder sig av skäll 

när eleverna uppfört sig illa. Och just att läraren ibland måste sätta ned foten, som Karin och 

Mona talar om, är vad Sigsgaard (2003) kallar för envägskommunikation, där läraren då har 

all makt. Han tillägger också att skäll är tabubelagt, där orsakerna är svåra att finna och an-

vändningen är svår att generalisera och urskilja. Här kan vi dra paralleller till lärarnas tankar 

kring svårigheterna med att lära sig konflikthantering och hur den har fattats på lärarutbild-

ningen. Enligt Sigsgaard (2003) har nya lärare svårt att skälla när eleverna bryter mot regler, 

som läraren själva inte varit med om att bestämma, men växer så småningom in i rollen och 

reglerna. Till den kategorin lärare kan vi, utifrån de intervjuer vi har gjort, räkna Karin och 

Ninni. De menar tvärtemot detta, att det är viktigt att vara hård från början för att visa 
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eleverna var gränsen går. 1940-talets socialvetenskapliga tankar kring hänsynstagande och 

förståelse gentemot eleverna syns dock tydligt än idag både i Lpo 94 och hos alla lärarna vi 

har intervjuat.  

 

Alla lärarna betonar vikten av att prata med och lyssna på eleverna, de anser det även mycket 

viktigt att de andra inblandade i konflikten lyssnar på den som talar. Däremot talar ingen av 

dem om det icke-verbala språket, bland annat kroppsspråket som Maltén (1998) anser vara en 

mycket stor del av den totala kommunikationen. Trots att inte lärarna i intervjuerna ut-

tryckligen säger att de medlar när de hanterar konflikter är det precis det de gör enligt Linds 

(2001) och Wahlströms (1996) definition av medling. Lärarna talar mycket om att eleverna 

ska kunna sätta sig in i andras situationer genom att förstå och respektera varandra, med andra 

ord tycker de att empatiförmågan är viktig om vi utgår ifrån Öhmans (1997) definition av 

begreppet. Alla lärarna försöker även i sitt förebyggande av konflikter att utveckla elevernas 

empati genom att till exempel diskutera värderingar och hur man ska bete sig mot andra.  

 

Vi vill utifrån intervjuerna koppla lärarnas svar och tankar kring konflikthantering till diskus-

sionen vi har fört runt begreppet tyst kunskap. Alla lärare talar om hur många konflikter som 

sker i skolan och hur lite de faktiskt lär sig om hur man ska hantera dem på lärarutbildningen. 

De berättar hur de har lärt sig genom övning av faktiska konflikter som hela tiden uppstår i 

skolvardagen. Detta stämmer bra överens med Robertsons (2004) tankar kring hur lärares 

kunskap byggs upp. Hon menar att den är personligt uppbyggd genom situationer och hand-

lingar i den praktiska vardagen. Konflikthantering i lärarutbildningen är ovanlig och detta kan 

bero på vad Josefsson (Länk 1) menar är orsakerna till varför man inte kan beskriva viss kun-

skap i teori. Konflikthantering skulle då kunna vara just denna tysta kunskap som är svårfor-

mulerad och därmed inte möjlig att läsa sig till, eftersom den istället lärs in genom att man 

blir visad, får prova på själv och öva. Alla lärare som vi har intervjuat antyder att de gärna 

skulle se mer konflikthantering i utbildningen. Då skulle Josefssons (Länk 1) lösning att utgå 

ifrån den praktiska erfarenheten i den teoretiska utbildningen vara bra. Ingen av lärarna i 

intervjuerna nämnde läroplanen som utgångspunkt i sitt konflikthanteringsarbete. Däremot ser 

vi, när vi tittar i läroplanen, att många av lärarnas tankar finns skrivna där men med andra ord. 

Robertson (2004) påpekar svårigheterna med de teoretiskt upplagda läroplanerna då politiker 

och beslutsfattare tycker att de lätt ska kunna omsättas i praktiken av lärarna. 

 

 41



Utifrån det ovanstående resonemanget och den diskussion som Gustavsson (2001) för om 

filosoferna Polanyi, Rolf och Wittgensteins definitioner av tyst kunskap skulle vi kunna sluta 

oss till att Polanyi och Rolfs stämmer mer överens med lärarnas tankar kring konflikt-

hantering. Detta för att alla lärare i intervjuerna har kunnat tala om just sin konflikthantering 

men även talat om bristen av utbildning i ämnet. Men skulle vi däremot enbart se till 

Wittgensteins definition av tyst kunskap, en kunskap som aldrig kan uttalas och därmed är 

osägbar, skulle vi komma fram till att konflikthantering inte är tyst kunskap just på grund av 

samma orsak, att lärarna kan tala om den.  
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7 Slutsatser och diskussion  
Syftet med detta arbete har varit att undersöka konflikthanteringen i klassrummet och att syn-

liggöra konflikthanteringsverktygen som används av lärare idag. Lärarnas erfarenheter av 

konflikthantering jämfördes med, för ämnet, relevant litteratur. Kärnan av det som har fram-

kommit i arbetet kan utifrån våra frågeställningar kort sammanfattas som följer:  

 

• Genom att lärare samla på sig olika konflikthanteringsmetoder kan man sedan använda sig 

av det som passar en bäst. Alla lärarna i intervjuerna ansåg att lärarutbildningen hade för få 

inslag av konflikthantering och önskade mer. Genom lärarutbildningen och fortbildning i 

arbetet kan lärare utveckla kunskaper i ämnet. Lpo 94 kan tyckas diffus och inte innehålla 

något om konflikthantering men den kan ändå vara till hjälp för skolpersonal i kunskaps-

sökandet om hanteringen och förebyggandet av konflikter. Andra sätt är att prata med 

kollegor och på detta sätt få tips, råd och idéer. Framförallt har vi uppfattat det som att 

lärarna har fått sina kunskaper i konflikthantering bara genom att vara på jobbet. Konflikter 

uppstår hela tiden och dessa måste läraren hantera för att få en fungerande undervisning.  

• I vårt examensarbete har vi kommit fram till att konflikthantering är situationsbunden. För 

lärarna i intervjuerna är den också personlig och lärs in genom övning i arbetet, ju mer öv-

ning desto mer erfarenhet. Konflikthanteringen tycks även vara svårformulerad. I Lpo 94 

nämns konflikthantering inte uttryckligen och i den litteratur som finns inom ämnet beskri-

ver i mångt och mycket exempel och hanteringsmodeller. Utifrån vår definition av tyst kun-

skap kan vi därför sluta oss till att konflikthantering är tyst kunskap.  

• För cirka 100 år sedan agade lärare elever, idag för man samtal. Samtliga lärare i inter-

vjuerna anser att de inte följer någon mall eller metod i sin konflikthantering. Vi kunde där-

emot se att de alla gör vad som anses rätt idag; att inte ta någons parti, att medla, att låta alla 

elever tala och att då lyssna på dem och arbeta förebyggande, precis så som litteraturen om 

konflikthantering idag säg att man ska göra. 

• Lärarna ska aktivt förebygga konflikter genom att till exempel vara ett gott föredöme och 

visa empati. Läraren bör också skapa relationer med eleverna och se till att de lär sig att 

samarbeta vilket leder till att ett gott klimat skapas i klassrummet och därmed även en fun-

gerande undervisning. Visst förebyggande arbete bör schemaläggas som exempelvis 

livskunskap och kill- och tjejgrupper. Det är även viktigt att bygga upp elevers självkänsla 

för att förebygga konflikter. 
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Efter utbildningens slut kan man ju tycka att vi lärarstudenter ska vara färdiglärda och full-

proppade av den kunskap vi behöver för att i vår tur lära ut till och hjälpa eleverna. Men är det 

egentligen inte när vi väl kommer ut till vårt första jobb som vi verkligen börjar lära oss? Vi 

blir aldrig färdiga i vårt lärande och en lärare fortsätter att lära sig nya saker, sätt och metoder 

under hela sin yrkesverksamhet.  

 

Hur lärarna hanterar konflikter skiljer sig ganska mycket åt i deras berättelser, men när vi tit-

tar närmare så ser vi likheterna tydligt. Samma sak gäller hur de arbetar förebyggande. Vi 

märkte under intervjuerna hur de mer erfarna lärarna faktiskt redan hade en uttänkt plan, både 

i hanteringen och i förebyggandet av konflikter i klassen, medan det kändes som att de 

nyexaminerade lärarna mötte sin konflikthantering för första gången när de formulerade 

svaren till oss. Hanteringen är i stora drag lika för alla, tolkar vi det som, men det är med-

vetenheten om den egna konflikthanteringen som skiljer sig åt vilket kan bero på hur mycket 

erfarenhet en lärare har.    

 

Idealet idag i konflikthanteringen består av god kommunikation, medling och empati. Lärarna 

vi har intervjuat använder sig av detta i största möjliga mån, vilket också verkar vara ett fun-

gerande konflikthanteringssätt. Utifrån svaren i intervjuerna och delar av litteraturen tolkar vi 

dock detta arbetssätt som väldigt tidskrävande, eftersom att det till exempel går mycket tid åt 

att lyssna på allas versioner och sedan nå en vinna/vinnalösning. Lärarna håller inte uttryck-

ligen med om detta men vi märker i deras svar hur de på olika sätt ibland lyckats finna vägar 

runt dessa tidskrävande situationer. Exempel på detta är att låta eleverna hantera sina kon-

flikter på egen hand eller att blunda för småkonflikter.  

 

Dagens rådande ideal kräver som sagt god kommunikationsförmåga, såsom att lyssna aktivt 

och tala med ett gott språkbruk, men detta kan ibland vara att kräva för mycket av de inblan-

dade som i skolan för det mesta består av barn. I första hand bör det räcka, tycker vi, ATT 

man lyssnar och ATT man talar, för att så småningom kunna utveckla dessa förmågor. Att 

förmåga ska vara färdigutvecklad från början kan man inte kräva i skolan, eleverna är där för 

att lära sig. Men det bör poängteras att vi anser utvecklingen från aga till dagens kommunika-

tion som positiv och hoppas samtidigt att utvecklingen inte kommer gå bakåt igen.   

 

Att tiden lärarna lägger ned på konflikthantering och förebyggande arbete skiljer sig mycket 

åt mellan lärarna, tror vi, beror på hur ”jobbig” klassen är. Detta påstående grundar vi på att 
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både Annika och Ninni, som också lägger ned mest tid på detta arbete, har ”stökiga” klasser. 

Detta har därför krävt att båda lärarna har varit tvungna att lägga ned mycket undervisningstid 

på att hantera och arbeta med konflikter i förebyggande syfte för att sedan kunna använda den 

tiden till vad den egentligen är till för, undervisning.   

 

Mycket av litteraturen om konflikthantering är lite äldre, som vi tidigare nämnde i kritiken av 

litteraturen. Det är då intressant att märka att den i koppling till de aktuella intervjuerna fort-

farande känns relevant. Att det finns så pass få och tunna böcker skrivna om konflikthantering 

kan bero på att det verkar vara ett känsligt och svårt ämne att beskriva eftersom det är så per-

sonligt. Lärarna i intervjuerna beskriver hela tiden sin konflikthantering med hjälp av egna 

exempel och detta gör den oerhört person- och situationsberoende vilket i sin tur gör konflikt-

hanteringen svår att generalisera. Därmed menar vi att konflikthanteringen även blir svår att 

åskådliggöra teoretiskt i böcker.  

 

I Lpo 94 kan man inte heller finna några uttalade handlingsregler för konflikthantering och vi 

tolkar det som att detta kan vara en anledning till att lärarna inte heller kopplar samman  

Lpo 94 och hantering av konflikter. Att hantera konflikter såsom lärarna i intervjuerna gör kan 

tyckas vara rena sunda förnuftet men det kan också tänkas vara just den tysta kunskapen 

lärarna samlat på sig med åren.  

 

Konflikter är något vi alltid kommer att ställas inför, såväl i livet som i skolan. Lärarna i in-

tervjuerna efterfrågar mer och bättre utbildning i konflikthantering. Vi undrar om detta ens är 

möjligt. Vi anser att om utbildning i konflikthantering ska fungera på lärarutbildningen bör 

teori knytas an till den verksamhetsförlagda utbildningen, praktiken, på ett tydligare och star-

kare sätt genom att framhäva konflikthanteringen som återkommande inslag med en given 

plats. Samtidigt måste då teorin utgå ifrån praktiken och inte tvärtom som ofta sker idag.  

 

Avslutningsvis tycker vi att det skulle vara intressant, för framtida forskning, att synliggöra de 

medvetna och omedvetna könsskillnader som kan finnas i konflikthanteringen i skolan 

eftersom dessa bland annat kan tänkas lägga grunden för samhällets könsroller.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

”Åsa och Lotta 

 

Åsa och Lotta är bästisar. Det har de varit så länge Lotta kan minnas. Det är härligt att alltid 

ha någon att vara med, att aldrig behöva vara ensam på rasterna eller efter skolan. Åsa och 

Lotta berättar allt för varandra och aldrig skulle de komma på tanken att skvallra på varandra.  

   En dag får Lotta hög feber och måste stanna hemma från skolan. En hel vecka håller 

sjukdomen i sig. Tiden går så sakta när man ligger i en säng och bara är sjuk. Lotta längtar 

efter Åsa. Efter tre dagar är alla böcker utlästa och alla TV- program urtråkiga. Men allt har 

ett slut, så även Lottas sjukdom och hon får äntligen gå till skolan. Full av förväntan rusar hon 

iväg för att träffa sin bästis.  

   Men under Lottas bortavaro har Åsa skaffat sig en ny bästis, som hon går och tisslar och 

tasslar med. Hon vill inte vara bästis med Lotta längre. 

   Lotta blir förtvivlad, vad har hon gjort för fel? Inte nog med att Åsa inte längre vill vara 

med henne, hon går dessutom runt och pratar illa om henne.” (Nemert, 1997, s 63) 

 

 

Bilaga 2 

 

”Lasse 

 

Lasse stör lektionerna. Han pratar, bråkar och avbryter. I början tyckte klassen att det var 

ganska roligt med någon som vågade säga emot.  

   Det var festligt att se hur läraren blev rödare och rödare i ansiktet för att tillslut bli våldsamt 

arg och börja skrika. Men i längden är det ganska trist när en i klassen sitter och pratar och 

kommenterar hela tiden. Det är hopplöst att ha genomgångar eller redovisningar. Alla i 

klassen är irriterade på Lasse och försöker få honom att sluta. Men ingenting hjälper. Lasse 

bara fortsätter.” (Nemert, 1997, s 74)  
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