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Sammanfattning/Abstract

Syftet med denna undersökning var att beskriva och analysera några konflikter i mitt klassrum 

och mina lösningsstrategier utifrån ett human needs perspektiv. Detta gjorde jag genom en 

kvalitativ undersökning som grundades på deltagande observationer.

Mina frågeställningar handlade om hur några vardagliga konflikter uppstått i mitt klassrum, 

deras eventuella orsaker, hur jag uppfattade, hanterade och försökte lösa dessa konflikter. Jag 

analyserade resultatet utifrån en referensram inom human needs theory. Resultaten visade att 

orsakerna till konflikter och lösningar i frågan var flera. De visade också att skapandet av ett 

gott klimat i klassrummet var ett ständigt pågående arbete och pedagogernas strategier vid 

konfliktsituationer kan se olika ut beroende på situationen. Det är dock samtalet i olika former 

som är grunden till all hantering. Human needs teorier hjälper oss att analysera, hantera och 

förebygga konflikter i klassrummet.

Nyckelord : konflikt, konflikthantering, ledarskap, pedagogik, skola.

The objective of this study was to describe and analyze some of the conflicts in the class room 

using solution strategies from a human needs perspective. This was done by a qualitative in-

vestigation based on the observations of the participants.

The query of how every day conflicts arise in the class room and their reasons.

The result was analyzed using reference frame in human needs theory. The results showed 

that there were several reasons for a conflict and its solution. It was also shown that creating a 

nice atmosphere in the class room was a continuous effort and the strategies of the teachers in 

a conflict situation were different depending on the situation. Human needs theories assists us 

to analyze and handle conflicts in the class room.

Key word:  Conflicts, leadership, school, pedagogic.
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1 Inledning och bakgrund

Läroplanen strävar efter harmoniska elever som utvecklar både sina ämneskompetenser och 

sociala kompetens. Skolan ska anpassa sin verksamhet till elevernas bakgrund, deras 

förutsättningar och behov. Ett behagligt klimat bidrar, enligt läroplanen, till lust för lärande 

(LPO 94).

Skolan är en social arena. Sociala relationer kan inte utesluta konflikter. Konflikter kan både 

skapa problem och leda till utveckling. Vi måste lära oss att leva med, hantera och förebygga 

dessa. Konflikter i skolan kan vara mellan olika aktörer: mellan lärare, elever, lärare och 

elever, skolpersonalen och föräldrar etc. Det finns likabehandlingsplaner och anti-

mobbningsteam, både för att förebygga och motverka oönskade beteenden i skolans värld 

(Carlsson, 2005).

I dagens skola kan man allt för ofta både se och uppleva konflikter. Som lärare och pedagog 

måste man kunna bearbeta dessa konflikter nästan vid varje lektionstillfälle eller i andra 

sammanhang. Ingen konflikt är sig lik och det är svårare att hantera en del konflikter än andra. 

Men som lärare måste man kunna hantera konflikter när dessa väl uppstår. Inte minst på 

grund av att goda relationer med elever och bland elever utgör en av de viktigaste 

förutsättningarna för att kunna bedriva en effektiv undervisning (Carlsson, 2005).

I skolan uppstår olika sorters konflikter, därför är det viktigt att ha strategier för hur de skall 

hanteras. Olika faktorer påverkar också hur hanteringen av dessa konflikter ser ut, bland annat 

vad konflikten handlar om och när den inträffar. Jag valde konflikt och konflikthantering som 

ett ämne för min uppsats på grund av att det är intressant och utgör en viktig del av 

lärarjobbet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande C-uppsats är att beskriva och analysera fyra konflikter i mitt klassrum 

och mina lösningsstrategier utifrån ett human needs perspektiv.

Jag har valt följande frågeställningar som jag anser vara lämpliga för mitt syfte: 

Hur uppstår några specifika konflikter i mitt klassrum? Vilka orsaker finner jag bakom dessa 

konflikter? Hur hanterar och löser jag dem? 

1.2 Tidigare forskning

I den här delen redovisar jag några tidigare undersökningar som jag anser vara bidragande för 

mitt arbete.

Kimber (2006) skriver om många olika konfliktsituationer och hanteringen av dessa i skolan. 

Hon försöker skapa ökad förståelse för vikten av livskunskap som ett ämne i skolan. Hon 

beskriver en mängd metoder för att kunna förebygga konflikter. Hon menar bland annat att 

pedagogen bör skapa goda cirklar, ha positiva förväntningar, ge belöningar, berömma 

elevernas sociala färdigheter, vara positiv, sprida glädje, ge det negativa så lite 

uppmärksamhet som möjligt och använda sig av åtgärdsprogram vid behov.

Liljegren (2000) berättar att åtgärdsprogram kan vara en lösning för konflikter och störande 

beteende i klassrummet. Hon säger att: Modellens principer gäller för insamling, sortering och 

bearbetning av den information som kan tänkas behövas för problemupplösning, eller i varje 

fall för en tydlig förbättring av en problematisk situation.

I en C-uppsats som handlar om ledares upplevelser av ledarskap och sätt att hantera 

konflikter, kommer Meijer och Dixelius (2007) fram till att ledare agerar utifrån en 

omedveten strategi för att hantera konflikter. De fann också paralleller mellan ledarstil och 

sättet att hantera konflikter.
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Jenny Krantzs Y-uppsats, De första minuterna, redskap som kan behövas efter rasten (2007), 

handlar bland annat om vad en pedagog kan göra för att motverka och förebygga en del 

konflikter som kan uppstå efter rasten i en förskoleklass. Hon kommer fram till att flera 

negativa situationer kan elimineras om pedagogen använder olika förebyggande strategier, för 

att påverka situationen i klassrummet. Författarinnan berättar utifrån det som Steinberg (2005) 

säger att man kan förebygga konflikter med strategier som fasta rutiner, fungerande scheman

inskriven på tavlan och en fungerande relation som baseras på respekt mellan elever och 

lärare. 

Hon refererar till Wikberg (1998) och säger att: för att en pedagog ska vara en bra ledare i 

klassrummet krävs det att pedagogerna är just en ledare. När pedagogen skapar en relation 

med eleverna med tillit så ingår även närhet. En närhet som säger att ”jag är här för dig” men 

tydligt poängtera att jag är inte din mamma eller din pappa (s.11). Pedagogens roll är av 

professionell karaktär. Hon säger att Wikberg menar att det är ett förhållningssätt där 

pedagogen visar upp en tydlig vuxenmodell med respekt för ömsesidig integritet.

Human needs teoretikernas undersökningar som handlar om konflikter och konflikthantering i 

skolan fokuserar bland annat på ledarskap, förhållningssätt, relationer med och gentemot 

elever, olika strategier för att lösa konflikter (Utas Carlsson, 2005). 

1.3 Disposition

I kapitel II har jag metoddelen. I Kapitel III presenteras mina teoretiska utgångspunkter. 

Kapitel IV omfattar resultat och analysen. Efter varje avsnitt analyserar jag mitt resultat 

utifrån teorin. Rapporten avslutas med en diskussion. Där kopplar jag mina slutsatser till 

teorin, syftet, frågeställningar, tidigare forskning och kommer med förslag för 

vidareforskning.
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2 Metod

Holme och Solvang (1997) definierar metoden som ”en redskap, ett sätt att lösa problem och 

komma fram till ny kunskap" (s. 13). Mathilda Riely (1963) säger att: "Samhällsvetenskaplig 

metod omfattar både organisering och tolkning av information som hjälper oss att få en bättre 

förståelse av samhället" (s. 14). Medan de kvantitativa metoderna baseras på matematiska 

beräkningar, vill jag med min  kvalitativa undersökning fokusera på människornas känslor, 

tankar och handlingar. (Holme och Svang kallar 1997).

Hellevik (1984) menar att forskaren observerar ibland ”de förhållanden han är intresserad av i deras 

naturliga, sociala sammanhang" (s. 103). Detta görs på fältet. Vidare säger Hellevik (1984) att: 

"Deltagande observation är en metod, som passar bra att använda när man skall studera ett samhälle 

med en kultur som man saknar direkt kunskap om” (s.105). "Deltagande observation” säger Kullberg 

(1996) ”är det mest karaktäristiska sätt, genom vilket data skapas och samlas in i etnografiska studier. 

Den etnografiske forskaren benämns deltagande observatör" (s. 91).

2.1.1 Val av metod och tillvägagångssättet

Utifrån det ovannämnda valde jag att använda mig av kvalitativa deltagande observationer i 

min undersökning. Jag tyckte att den passade för mitt arbete, därför jag hade ett antal 

lektioner med ett antal elever och det var det bästa sättet att undersöka deras beteende. Min 

undersökning baserades på textanalys av mina fältanteckningar, loggbok och dagbok, samt

samtal med mina elever. 

Under flera månader har jag varit lärare i den klass som undersökningen ägde rum i. Till min 

undersökning samlade jag observationsmaterial genom att göra anteckningar som jag senare 

sammanfattade i berättelseform för att beskriva fyra olika situationer där konflikter uppstår, 

hanteras och löses. Dessa situationsbeskrivningar analyseras och tolkas utifrån teoretiska 

antaganden som presenteras i nästa kapitel. 
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För lösningen av varje konflikt har jag använt mig av ett teoretiskt inslag som jag ansåg vara 

lämplig. Det empiriska materialet som jag använder har samlats under 2006 i sex månader.

2.1.2 Avgränsning

Litteraturen som jag använde var inspirerad av human needs och ledarskapsteoretiker som jag

ansåg vara lämpliga för min studie. I min undersökning ägnade jag mig åt fyra valda 

konflikter som störde elevernas arbete under olika lektioner i mitt klassrum. Jag fokuserade på 

tre av mina elever och i ett fall på hela klassen.

2.1.3 Urval

Jag har gjort en undersökning i en klass där svenska barn och barn med invandrarbakgrund

studerade tillsammans. Jag valde den här klassen eftersom jag var deras lärare och kunde 

studera dem noggrant.

För tre av de fyra undersökningssituationerna har jag haft tre olika barn under observation och 

studerat deras beteende i nästan sex månader. Jag valde dem på grund av deras avvikande

beteende. De utmärkte sig redan vid den första lektionen. Man kunde märka på en gång att de 

hade ett annorlunda uppförande och att det kunde finnas orsaker till detta. På grund av det 

blev jag nyfiken och valde dessa elever för min undersökning. Alla dessa elever var i årskurs 

sju. De tre elever som undersöktes speciellt bestod av två pojkar som jag kallar Markus och 

Sten och en flicka som jag kallar Elin. Dessa namn är fingerade och har ingenting med deras 

riktiga namn att göra. Detta gjorde jag för att deras identiteter skulle förbli anonyma. Min 

observation som handlar om en grupp, det vill säga en hel klass är för att ha en variation i 

mina observationer och inte bara avgränsa mig med de enskilda individernas beteende. 

Sammanlagt har jag fyra fall som jag tar upp i separata situationsbeskrivningar.
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2.1.4 Validitet och reliabilitet

Under tiden som jag försökte att undersöka det som jag ville undersöka, strävade jag hela 

tiden efter att vara objektiv och leta efter svar för mina frågor. Så tycker jag att någon 

utomstående kan utifrån samma material komma fram till samma resultat som jag har. 

2.1.5 Etiska hänsyn

Eftersom några av mina kurskamrater och andra människor runt omkring mig visste redan var 

jag jobbade så valde jag att ha fingerade namn på eleverna. För att tänka på integriteten och 

följa tystnadsplikten som gäller inom skolan valde jag att inte namnge skolan i min uppsats.  
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3 Den teoretiska referensramen

I den här delen redogör jag för den teoretiska referensram som handlar om konflikter och 

ledarskap och som passar för min uppsats. Dessa har en relation och de påverkar varandra. 

Konflikter kan trappas upp, förebyggas, minska eller öka beroende på ledarens kompetens.

För att underlätta förklaringar av situationer och konflikter använder jag en del material som 

kan berätta om min ledarroll i det hela. Hur jag ser mig själv som ledare, vilken stil och/eller

metod jag använder som ledare, anser jag vara viktigt.

För att få en helhetsbild och skapa sammanhang i och mer förståelse av min uppsats var jag 

tvungen att ta in en del förklaringar och fakta om konflikter och följden av detta, som jag 

kanske inte kan relatera så mycket till i mina slutsatser.

3.1 Vad är konflikt?

Gislason & Löwenborg (1994) skriver så här:

Begreppet konflikt används i olika sammanhang och kan ha lite olika innebörd. Ordet 

kommer från det latinska conflictus som betyder sammanstötning. Ofta ger ordet konflikt 

associationer till öppna strider eller våldsamma situationer, men ordet kan ju också 

beteckna latenta motsättningar som påverkar hur vi känner, tänker och handlar. Med 

konflikter avses här tillstånd av oförenliga mål, intressen eller värderingar (s.47-48).

Galtung (1978) menar att konflikt inträffar när parters mål eller värderingar är oförenliga.  

Parternas önskningar kan vara materiella eller icke-materiella. Han har delat upp konflikten i 

tre komponenter: "Konfliktens tre komponenter är attityd, beteende och konfliktens innehåll. 

De här komponenterna är placerade i var sitt hörn på en triangel" (s. 486).
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 De påver och påverkas av varandra menar Carlsson (2005) och säger vidare att "Konflikt 

föreligger när parter inte är överens och när åtminstone en av dem hyser negativa känslor 

p.g.a. detta”(s. 50).

3.2 Konfliktspiralen och avvikande beteende                                                                                                                                                                                                      

Gislason & Löwenborg (1994) säger att konflikter inte bara är negativa. De beskriver 

utvecklingsförloppen i destruktiva och i konstruktiva konflikter och menar att konflikter i sig 

inte är destruktiva, snarare sätten att hantera dem och konsekvenserna av dessa 

konflikthanteringsförsök kan vara det. ”Den destruktiva konflikten ökar successivt i styrka 

genom upptrappning. Den inleds med en toleransfas där man står ut med problemen även om 

båda parter kan vara illa berörda” (s.64).

Carlsson (2005) skriver följande: 

Galtung förklaring av triangeln hjälper oss att se mönstret av ömsesidig förstärkning som leder 

till upptrappning av konflikt. Spiralen kan starta vid vilket hörn som helst, säger han. Parterna 

kan upptäcka att deras mål är oförenliga och att de står i vägen för varandra. Det är 

konfliktinnehållet. De kommer då att känna sig frustrerade, och det leder till aggressivitet som 

är en attityd som leder till aggressivt beteende. Någonting som den ena parten värderar kan 

förstöras, även med flit. Den andra parten kommer att reagera fientligt. Detta ger upphov till nya 

konflikter som adderas till den första.

Utvecklingen kan också starta i beteendehörnet av triangeln genom att någon gör något som den

andra tolkar som negativt med avsikt. Den andra parten reagerar då med fientlighet, något som 

kan ge upphov till ett beteende som utgör ett hot mot någonting som den första parten värderar. 

Spiralen kan också ta sin början i attitydhörnet med en negativ attityd som kan ha överförts 

genom ideologi eller tradition. För att rättfärdiga sin negativa attityd kommer aktören att söka 

efter - och finna - en konflikt, något hot utifrån. Hans/hennes attityd kommer att ge upphov till 

negativt beteende som i sin tur kommer att läggas till och öka konfliktinnehållet (s. 52).

Carlsson (2005) säger vidare att: 



13

Deutsch (1973) summerar vad som sker under upptrappning av konflikter. Han beskriver tre 

sinsemellan beroende processer: (1) tävlan som innefattar försök att vinna konflikten på den 

andras bekostnad, (2) feltolkningar och förutfattade eller fördomsfull perception och (3) 

ställningstaganden och beslutsfattande som sker under påtryckningar att uppnå social enighet 

och en sammanhållen och konsekvent uppfattning (s.58)

Stenmo (1997) nämner, utifrån Gangelosi (1988), åtta typer av aktivt avvikande beteende som 

kan orsaka flera konflikter i klassrummet. Dessa beteenden grupperas som störande prat, 

störande buller, gyckel och clowneri, ohövlighet/oförskämdhet, vägran att städa efter sig, 

vandalisering/förstörelse, våld mot elever, våld mot lärare och skolpersonal.

3.3 Förebyggande åtgärder och eliminering av negativa 
konflikter

Norberg & Wennberg (2004) skriver: 

Utgångspunkten när man vill hantera konflikter är arbetet med att utveckla kunskapen om sig 

själv, sina känslor, de egna behoven. Dessutom har självkänsla, eller snarare bristen på 

självkänsla, en central betydelse för konflikthantering. När självkänslan svajar är vi känsligare 

för vad andra människor säger eller gör, vi blir helt enkelt mer sårbara och konflikten är 

närmare till hands. 

Det krävs en förståelse av sig själv och den egna delen i en konflikt samt en förståelse av 

motparten för att konstruktivt kunna bidra till att hantera gemensamma svårigheter (s. 202-203)

Stenmo (1997) tar upp orsaker till störningar och konflikter och berättar att Denscombe listar 

upp följande tänkbara orsaker och åtgärder:

1- Eleverna: Problemet finns inom eleven som en emotionell störning; störningar 

är ett symtom som har biologiska eller psykologiska orsaker. Störningar kan åtgärdas 

med specialundervisning, psykologsamtal eller medicinsk behandling.

2- Familjen: Störningar beror på att föräldrarna eller andra närstående mår dåligt 

och inte klarar av sin fostransuppgift, varför eleven får anpassningsproblem i skolan. 
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Störningen kan åtgärdas genom intensifierad kontakt mellan hem och skola eller 

familjesamtal.

3- Ungdomskultur: Störningen beror på ungdomars revolt mot skolans eller som ?

auktoritet: en medveten kamp mot vuxenvärldens försök att dominera ungdomarna. 

Störningar kan elimineras genom att skolan inlemmar ungdomskulturen i skolkulturen 

eller anpassar läroplanen till ungdomarnas intressen.

4- Samhällskris: Störningen beror på att den sociala kontrollen försvunnit och att 

samhället är desorganiserat och befinner sig i en legitimitetskris. Störningen kan 

elimineras genom radikal förändring av samhällets struktur.

5- Resursbrist: Störningen beror på bristande resurser i skolan: nedslitna lokaler 

och möbler, uttjänta läromedel, minskad lärartäthet och brist på elevvårdpersonal. 

Störningen kan elimineras genom att skolan får ökade resurser.

6- Skolning: Skolans dolda läroplan sorterar och disciplinerar eleverna : störningen 

är ett motstånd mot denna dolda sortering och disciplinering. Störningen kan elimineras 

genom att den befintliga skolan avskaffas.

7- Lärarna: Störningen är ett symtom på dålig undervisning; lärarna är oförberedda, 

omotiverade och saknar karisma. Störningen kan elimineras genom ett omsorgsfullt 

urval av lärare och förbättrad lärarutbildning” (s. 10)

Liljegren (2000) säger att när det gäller problemlösning måste man titta på flera aktörer och 

relationer emellan dem. Hon menar att relationer mellan personalen, eleverna, föräldrarna och

relationer mellan alla dessa grupper är viktiga. Relationerna i skolmiljön skall analyseras och 

bearbetas innan man begär fördjupade samtal med föräldrar eller bestämmer sig för andra 

insatser. Detta är viktigt även om man anser att bekymren inte orsakats i skolan. Hon menar 

för det andra om skolan haft upprepade problem med eleven finns alltid anledningar att titta 

på hur samarbetet mellan skolan och hemmet fungerar etc. Hon menar för det tredje att man 

också måste titta på elevens hemförhållande och hur kommunikationen i hemmet fungerar.

”Det är särskilt viktigt att inte bara uppehålla sig vid problem, utan aktivt ställa frågor som 

berör resurser och möjligheter.” (s.177)
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3.4 Några metoder för att hantera konflikter

Carlsson (2005) säger att: 

Galtung (1996) föredrar att använda termen transforming (omvandling) eftersom han ser 

konflikten som en process som är stadd i ständig förändring. En lösning som alla parter 

accepterar utgör målet, men det kan bara vara ett tillfälligt sådant eftersom gamla och 

nya problem ständigt kommer i dagen. Förmåga att hantera dessa transformeringar av 

konflikten på ett acceptabelt och hållbart sätt är ett mer relevant mål, enligt Galtung

(s.60).

Utifrån Burton säger hon (2005) att inom Human needs theory ses konflikter ”som problem 

som måste lösas. Alla inblandade parter tar del. De viktigaste av dessa är de som påverkas 

mest av problemet” (s. 64).

Först analyseras problemet. Parterna bildar sig en uppfattning om problemets natur och

söker orsakerna till det. Det är parternas perspektiv som räknas. (…) Antagande 

ifrågasätts. Under analysen ifrågasätts antaganden. (…) Lösningar som tillgodoser allas 

behov undersöks. Målet är att finna möjliga lösningar som tillgodoser allas behov

(Carlsson, 2005, s. 65-66).

Norberg & Wennberg (2004) berättar att ett sätt att hantera konflikter är Stoppljusmetoden.

Den utgår från ett vanligt trafikljus och dess tre färger: 

Rött: Stanna upp. Lugna ner dig. Andas djupt, tänk efter, ta en promenad, räkna till tio, 

sov på saken eller vad som passar dig för att du ska bli aningen lugnare.

Gult: Här är det viktig att tänka framåt, på konsekvenserna.

Grönt: Prova din bästa lösning, agera (s.209)

Birgitta Kimber (2006) beskriver metoder som hon kallar Problemlösaren/Vvv.lösningar.se. 

Problemlösaren handlar om lösningar som baseras på svaren till följande frågor: ”Vad har 

hänt? Vilka är inblandade? Vad känner du? Vad känner de inblandade? Vad vill du? Vilket är 

ditt mål? Vilka lösningar finns? Vilka konsekvenser får de? Vilken lösning väljer du?” (s.78)
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”Vvv.lösningar.se” förklaras av henne sammanfattningsvis så här: 

v- vilka är inblandade och vilka känslor finns med?

v- vilket är problemet?

v- vilket är ditt mål?

lösningar - vilka lösningar ser du?

s- se vilka konsekvenser de får

e- en lösning väljs. Utvärdera och lär (Kimber, 2006, s.78). 

Liljegren (2000) berättar om åtgärdsprogram som en annan lösningsmetod: 

I lgr-80 infördes begreppet åtgärdsprogram som ett handlingsprogram som skulle 

upprättas efter diskussioner i arbetslag eller i elevvårdskonferens kring en elevs problem. 

I programmet skulle tydligt framgå vad man ville åstadkomma samt med vilka medel 

och metoder. Det ansågs viktigt att utgå från och stärka elevens starka sidor.” (s. 181) 

Hon föredrar att kalla åtgärdsprogram för handlingsplan. En handlingsplan kan se ut så här:

Handlingsplan för ................................................................................................

Datum........................ Närvarande................................................

Kort bakgrund med tidigare lösningsförsök........................................................

Det som fungerar bra/bättre................................................................................

Sätt som behöver förändras/Vidarutvecklas.........................................................

Önskad situation: delmål – mål.............................................................................

Handlingsplan: Vem gör vad?..............................................................................

Uppföljning och utvärdering: När, var, hur, med vilka?...................................
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Handlingsplanen kan vara en A-4 sida och ska vara kortfattad, korrekt, rättvis med en positiv 

tänkande.

3.5 Ledarskap

En ledare är en person som kan gå före andra och visa vägen, en person som kan skapa 

förutsättningar för att verksamheten skall fungera, en person som kan hantera konflikter i stort 

och få människor att växa, en person som har en förmåga att få andra att handla för att nå ett 

visst mål.

Gislason & Löwenberg (1994) säger:

Ledare och ledarskap är ord som ger många olika associationer. Vi knyter olika slags 

förväntningar till ledare, som vi bygger på tidigare erfarenheter och på våra behov.

Alla som väljer att bli lärare har också valt rollen som ledare. Läraren är pedagogisk 

ledare för barn och ungdomar i grupp (s.93).

Stensmo (1997) säger att "Ledarskap i klassrummet handlar om hur lärare hanterar den 

socialpedagogiska situationen i klassrummet” (s. 7). 

Norberg och Wennberg (2004) skriver att: "Ledarskap är ett uttryck för hur inflytande utövas i 

en grupp. Lärare driver arbetet i en riktning mot gemensamma mål och då detta arbete sker 

målmedvetet kan det betraktas som ledarskap (s.137).

3.6 Olika typer av ledarskap

Åberg (1994) beskriver olika ledarskapsstilar. Hon säger att det finns tre olika slags 

ledarstilar: "Den auktoritäre ledare, som bestämmer allt själv. Laissez-faire ledare som 

använder sig av en sorts låt-gå-ledarskap och som saknar struktur i sitt sätt att leda gruppen.

Den demokratiske ledaren som motsvaras av solen i fabeln” (s. 21).
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Hon menar att i de två första fallen får man inte ett bra arbetsklimat i klassen. T.ex. i den 

auktoritäre ledarens klass kommer alltid att finnas kampsituationer, och i lasissez-fair ledarens 

klassrum är alltid otrygghet och konflikter. Men i den demokratiske ledarens klass finns 

harmoni. 

Hon säger att: 

”Den demokratiske läraren är väl medveten om sina elevers utvecklingsnivå och 

anpassar sina krav på dem därefter. Han är varken auktoritär eller passiv. Han vet vad 

han vill med sin undervisning och försöker hela tiden förankra sina idéer och beslut hos 

eleverna. Målet är att klassen ska vara enig med läraren om alla beslut (Åberg, 1994, 

s.21)”.

Åberg säger vidare att:

Klimatet i en klass påverkas alltså positivt av att läraren:

– ofta och tydligt talar om sitt mål när det gäller relationer och stämningen i 

klassrummet.

– är uppmärksam på klimatet i klassen och relationerna mellan eleverna och vid behov 

hjälper eleverna att bearbeta problem.

– ordentligt klargör vilka normer och regler som gäller och följer upp eventuella 

överträdelser.

– vet vad han vill med sin undervisning och diskuterar sina mål med eleverna.

– har ett vänligt och demokratiskt sätt gentemot eleverna och ger dem mer inflytande och 

ansvar.

– är noga med att förklara, informerar och uppmuntra.

– anpassar sitt beteende och sina förväntningar efter elevernas utvecklingsnivå (s. 21). 
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3.7 Lärare som ledare

Gislason & Löwenberg (1994) säger att en god ledare har: " egenskaper som självtillit, 

viljestyrka, uthållighet, initiativförmåga" (s.93).

Stenmo (1997) menar att en lärare måste ha tre kompetenser: Ämneskompetens handlar om att 

läraren ska ha kunskap i det ämne han/hon undervisar. Didaktisk kompetens handlar om att

kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning med avseende på de didaktiska 

frågorna VAD, HUR och VARFÖR, det vill säga val av innehåll, metod och skälen till dessa 

val. Ledarkompetens handlar om att kunna organisera och leda skolklassen, hantera frågor 

som har med disciplin, ordning och elevomsorg, gruppering av elever för olika 

arbetsuppgifter etc.

Stenmo menar att enligt Doyle Walter (1997) måste en ledare kunna vägleda lärande och 

kunna upprätthålla ordning. ”Den första uppgiften innefattar ämneskunskap och kunskap om 

den kognitiva lärprocessen. Den andra uppgiften innefattar kunskap om klassrummets 

socialpsykologi, den sociala lärprocessen, och effekterna av olika ledarstilar” (s.13).

Åberg (1994) säger att: "En värdefull förmåga hos gruppledaren är att kunna matcha gruppen. 

Det betyder att kunna möta gruppen på dessa egna villkor och innebär i praktiken att kunna 

variera sitt ledarskap allt eftersom gruppens behov skiftar" (s. 25)
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4 Resultat och analys

Det empiriska materialet grundas på mitt fältarbete, observationer och samtal som jag hade

med mina elever. Materialet samlades under sex månader som jag jobbade som lärare. Jag har 

observerat elever i en klass i årskurs sju. Klassen var en sammansättning av olika slags av 

elever, såväl svenska barn och barn med invandrarbakgrund.

Jag börjar i det följande med en kort presentation av klassen, för att bekanta läsaren med 

undersökningsgruppen och lärarens roll i klassen.

4.1.1 Första intrycket, första tankar

Första intrycket som jag fick av klassen var katastrofalt dåligt. Klassen var stökig och saknade 

struktur. Eleverna visade inte alls någon hänsyn till varandra, alla pratade i mun och det fanns 

inte någon arbetsro i klassen. Jag såg många olika konflikter och problem mellan eleverna. 

Överhuvudtaget kan jag säga att eleverna inte kunde koderna och reglerna som skulle finnas i 

en fungerande klass.

Klassen bestod av en salig blandning av elever med socioemotionella problem, elever som 

hade olika former av diagnoser och problem, elever som hade kunskapsbrist i mina ämnen 

(Matematik och No) och elever som fungerade jättebra och inte alls hade några för mig 

synliga problem.

När jag började med mitt arbete fick jag många olika positiva och negativa reaktioner från 

eleverna. Jag var med om många olika konflikter. Konflikter var både mellan elever och 

mellan elever och läraren/mig.
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4.1.2 Arbetsgång och olika händelser

Eftersom jag uppfattade att gruppen inte hade klara struktur, började jag med en tydlig och 

klar planering och förklarade för dem alla mål som vi borde uppnå, alla regler som jag 

förväntade mig gälla i mitt klassrum och hur de borde uppföra sig för att klassen skulle kunna 

fungera.

Jag gjorde en planering för sex veckor framåt och delade ut den och pratade en hel del om det 

och förklarade arbetsgången för eleverna.

Sedan pratade jag väldigt mycket om respekt, regler, hyfs och medmänsklighet. Jag pratade 

om ömsesidig respekt, gott beteende och trivsel i klassrummet. Jag berättade för dem att de 

inte kunde fungera som en grupp om de inte visade respekt och förståelse för varandra. 

I grund och botten tror jag på den demokratiske ledaren. Men så småningom insåg jag att den

bästa modellen och effektivaste typen av ledarskap för den här klassen var en viss blandning 

av den auktoritära ledaren och den demokratiska ledaren. Men i början skulle ledaren vara 

mera auktoritär än på slutet. Ledarens demokratiska beteende skulle ökas så småningom.

Annars skulle någon annan typ av ledarskap aldrig fungera.

I början var allt mycket nytt för dem, och de var försiktiga med det, men efter två tre

lektionstillfällen fick jag positiva kommentarer. De var nöjda med schemat. 

En av eleverna sa att: ”nu vet vi vad vi ska göra och vad som kommer att hända under veckan 

och nästa vecka, hur vi ska plugga och hur vi ska göra våra läxor”.

Eleverna fick ett arbetsschema och lite mer disciplin i arbetet, det som de verkligen behövde. 

Bara det, alltså ett schema, gjorde allt mycket enklare på en gång. Detta löste många 

konflikter i klassrummet och minskade elevernas avvikande beteende. De kände sig gladare

och motiverade. Men jag hade långt kvar till färdigt arbete. Jag försökte att uppmuntra dem

och ge dem extra positiva kommentarer för att förstärka deras självförtroende och skapa en 

bättre och positivare miljö. Min kombination av den auktoritära och den demokratiske 

ledarens still verkade väldigt bra och effektiv. 
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4.2 Konfliktsituation nr 1

I konfliktsituation nr 1 kommer jag att beskriva en pojke i min klass som jag kallar Markus. 

Han var mycket speciell, t.ex. kunde han under en och samma dag vara både trevlig, och, 

otrevlig men också glad deprimerad. 

Någon kunskap om hans problem hade jag inte, men efter första lektionerna som jag hade 

med honom insåg jag att det var något speciellt med denne pojke. Dessutom förstod jag hur 

jag skulle vara mot honom för att det skulle fungerar. Detta fick jag bekräftat när jag 

konsulterade mina kollegor som hade haft honom som elev.

Han hade makt över sina kamrater och hans ord betydde mycket för dem. Markus var en 

informell ledare, vilket märktes genom att han fick flera anhängare bland eleverna.

I början använde jag mig av omvänd psykologi, för att han skulle komma till mina lektioner. 

Jag omformulerade mina uppmaningar till honom bra, t.ex. istället för att säga ”börja att 

arbeta med dina läxor nu”, sa jag ”Markus vill du inte börja och jobba  lite nu, snart är 

lektionen slut”, eller ”kan du göra det”. Hela tiden var jag väldigt mjuk och försiktig mot

honom, men så småningom insåg jag att han utnyttjade situationen. Han trodde att han kunde

lura mig i olika situationer. När jag insåg detta, bytte jag förhållningssättet mot honom.

Det resulterade i att jag blev mer strukturerad och arbetade mål medvetet med honom. Jag

fortsatte naturligtvis att vara snäll men samtidigt mycket tydligt mot honom.

Eftersom han utnyttjade situationen blev mitt förhållningssätt gentemot honom precis som 

mot alla andra i klassen. Markus reagerade då med att vägra både lyssna, och uppföra sig. 

Resultatet blev oro och många störande incidenter i klassrummet. 

Jag försökte att tala med honom, men det skedde ingen förändring. Då började jag tänka andra 

banor. Han hade hela tiden några elever med sig, och därför gav jag de eleverna bestämda 

platser. Klassrums situation blev situationen blev bättre, men Markus fortsatte som förut.

Jag talade därför med hans mentor om hur situationen var och hur man skulle kunna lösa 

problemet. Både jag och hans mentor talade allvar med honom. Han lovade att bättra sig, men 

det hände ingenting.
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Efter ett tag blev situationen ohållbar i klassrummet. Han ville inte följa några regler i 

klassrummet. Han verken ville jobba eller delta i undervisningen. Han störde både mig och 

andra elever. Jag var bekymrad över situationen för alla inklusive Markus.  

Då tog jag kontakt med biträdande rektor och förklarade allt som hade hänt och bad henne 

tala med honom, hon ordnade ett möte.

Vid detta möte blev han som en annan person. Jag berättade om problemen som jag hade med 

honom t.ex. sena ankomster till lektionerna, koncentrationssvårigheter och den dåliga 

attityden som han hade mot mig, vi diskuterade tillsammans igenom allt och letade efter 

orsaker. Då insåg vi att källan till det mesta av hans problem var den dåliga hemmiljön som 

han hade. Han berättade att han hade ingenting emot mig och att han till och med tyckte om 

mig, men att han var väldigt trött och inte orkade med allt skolarbete. Det var en del 

personliga problem som gjorde honom så problematisk, förklarade han. Till exempel 

berättade han att han inte fick någon mat på kvällarna. Därför var han redan trött, hungrig och 

irriterad och ville inte göra något när han kom till skolan på morgon. Han sa att han förstod att 

jag menade väl men att han inte mådde bra och på grund av det betedde han sig så illa. Han

bad också om ursäkt.

Biträdande rektorn och jag förstod att han inte kunde få den vård och kärlek som han 

behövde, det fanns inte någon fadersgestalt med i bilden och hans mamma hade problem med

bland annat narkotika. Överhuvudtaget fanns inte någon vuxen i hans värld som brydde sig 

om honom. Han hade inte det trygga hemförhållande som alla barn behöver. Han hade helt 

enkelt en trasig själ som letade efter någon fast punkt.

I skolan fick han trygghet, vänskap och närhet vilket var skället till att han var närnärvarande i 

skolan. I skolan hade han vuxna runt omkring sig som uppmärksammade honom och hans 

dåliga beteende.

Under mötet väcktes många tankar i mitt huvud. Först och främst kände jag mig väldigt dum. 

Han satt där och talade om så stora problem som han hade hemma medan jag tänkte enbart på 

hans beteende i skolan och kände mig nu väldigt maktlös. Han berättade om allt men jag 

kunde inte hjälpa honom just i det ögonblicket. Att han kom till skolan trots att han hade så 

stora problem var nästan ett mirakel. Jag ville bara krama honom och trösta honom men 
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kunde inte. Alla sorters känslor överväldigade mig, men jag var tvungen att hålla på min 

professonalitet som lärare.

Vi talade lite mer med honom och bestämde en del saker tillsammans och avslutade mötet på 

ett bra sätt. Biträdande rektorn bestämde att vidtaga de åtgärder som man måste i en sådan här 

situation för att kunna hjälpa honom på bättre sätt.

Vad skulle jag kunna göra för honom? Jag ville hjälpa honom så att han inte skulle missa mer 

av skolarbete än han redan hade gjort i skolan. Jag önskade att han skulle kunna lyckas med 

allt i skolan, vilket inte var lätt i hans situation.  

Jag kom fram till vara mycket tydligt och samtidigt snäll mot honom. Han behövde en fast 

punkt i tillvaron och det skulle mycket väl kunna vara skolan. Således kunde jag inte vara den 

demokratiska ledaren hela tiden utan jag behövde ta in lite av den auktoritäre ledare också för 

att det skulle bli ett ledarskap så bra som möjligt.

I det fortsatte arbetet med honom förändrade jag förhållningssätet mot honom precis som jag 

bestämde. Detta resulterade i att han ändrade sitt beteende gentemot mig och började lita på 

mig genom att han visste var jag stod och vilka mina värderingar var. Han insåg att jag ville 

jans bästa så att han skulle lyckas i skolan.  Slutresultatet blev så att jag fick en väldigt bra

relation med honom och kunde hjälpa honom i hans arbete i skolan.

Analys av Konfliktsituation nr 1

Med utgångspunkt från Denscombes menar Stenmo (1997) att störningar och 

anpassningsproblem hos eleven kan bero på att föräldrarna eller andra närstående mår dåligt 

och inte klarar av sin fostransuppgift. Situationsbeskrivningen som redovisades ovan visar att 

orsaken till störningar och konflikten mellan mig och eleven hade sina rötter i en otrygg 

hemmamiljö. En trött, hungrig och irriterad elev som hade en mamma med narkotikaproblem 

och som saknade vuxna förebilder kan lättare bli en störande och konfliktskapande elev.
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Utifrån Galtungs triangel (Carlsson, 2005) kan man säga att konfliktspiralen startas mellan 

denna elev och andra elever, samt mellan honom och läraren både från konfliktsinnehållet och 

beteendet.  Eleven Markus kommer i konflikt med andra genom att han stör lärarens lektioner 

och en del elevers arbete i klassrummet, vilket innebär en målkonflikt. För det andra påverkar 

han de andra genom sitt negativa beteende och påverkas av de andras beteende som han anser 

vara negativ. Hans avvikande beteende visar sig mest i form av störande prat och störande 

buller som Stenmo nämner utifrån Cangelosis. 

Ett formellt men öppet samtal mellan mig och eleven Markus bidrog till ökade förståelse av 

parternas behov och önskemål och vi närmade oss varandra, vilket med utgångspunkt från

Utas Carlsson (2005) är viktigt för att kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Precis 

som Norberg & Wenberg säger påverkades jag som person av motpartens situation och detta 

ökade mina kunskaper, vidgade mina perspektiv och skapade en medkänsla för eleven 

Markus. Jag började se de positiva sidorna hos honom. Sidor som jag eventuellt kunde satsa 

på för att hjälpa honom i framtiden. 

Störningen hos Markus kunde inte åtgärdas genom intensifierad kontakt mellan hem och 

skola eller familjesamtal som Denscombes säger (Stenmo, 1997). Detta var på grund av att

pappan inte var närvarande och mamman hade ett problem som gjorde det omöjligt för henne

att vara med om en positiv utveckling för Markus. Hennes situation var en grundläggande

orsak till elevens situation.  Därför var det inte möjligt att följa Dencombes lösningsförslag.

Jag använde mig i stället av " Vvv.lösningar.se”. Jag försökte få svar på Birgitta Kimbers

frågor: Vilka är inblandade och vilka känslor finns med? Vilket är problemet? Vilket är ditt 

mål?  Detta gjorde jag genom att undersöka i klassrummet och ha samtal med kollegor och 

eleven för att nå mitt mål, det vill säga få eleven att fungera i skolan. När jag fick ett bra 

resultat och som jag var nöjd med försökte jag hitta den bästa lösningen.

Det samtalet mellan mig, honom och biträdande rektorn bidrog till goda relationer mellan oss. 

Vi, jag och Markus, hade nu mer kännedom om varandra och var närmare till varandra. Vi 

hade lyckats skapa en grund för samarbete som kunde förbättra situationen för båda och för 

eleverna i klassen.

Jag behöll min lärarroll, var bestämd och tydlig men också snäll mot honom. Mitt ledarskap 

var en kombination av auktoritära och demokratiska stilen. Denna stil tyckte jag matchade, i 
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överensstämmelse med Karin Åbergs (1994) resonemang, med Markus och elevgruppens 

situation och behov. Han behövde en fast punkt och trygghet. Jag hjälpte honom så mycket 

jag kunde och han ansträngde sig för att förbättra sig. En ömsesidig relation som baserades på 

mera förståelse, respekt, samarbete och förtroende skapades så småningom. 

4.3 Konfliktsituation nr 2

Nästa konfliktsituation handlar om en flicka som heter Elin. Hon betedde sig på ett väldigt 

speciellt sätt vilket jag inte mött tidigare. Hon kunde komma in i klassrummet och prata om 

alla problem som hon upplevde att hon hade. Hon hade en väldigt dåligt uppförande, men

hade samtidigt hade hon massor av åsikter och kommentarer om andra elever och personers 

uppförande.

Ibland kunde hon störa hela min lektion. Hon kunde t.ex. dra in hela klassen i en obetydlig

diskussion, vilket resulterade i kaos och bråk på lektionerna. Andra elever blev störda och 

distraherade på lektionerna, och att återställa ordningen tog all min energi. 

En gång fick hon ett utbrott och kom skrikande och tjutande in i klassrummet. Då fick jag 

tillfälle att prata om hennes beteende öppet inför klassen. Jag förklarade för henne att så som 

hon uppträder utgör ett störningsmoment både för mig och för andra elever. Antigen måste 

hon lösa problemet som hon hade utanför klassrummet eller måste hon antingen be mig eller 

sin mentor om hjälp. Men allt måste ske utanför klassrummet och inte inne i klassrummet. Jag 

förklarade för henne att hon inte får störa mina lektioner på ett sådant sätt. 

Genom sitt störande beteende fick hon den uppmärksamhet hon ville av både mig och alla 

andra i klassen. Hon saknade självförtroende och ville stärka det på så sätt. Hon ville också 

komma in i gruppen eftersom hon kände att hon inte visste sin plats där. De hade före mig 

haft en lärare med låt-gå stilen. På grund av att ? det var det mycket bråk om allt i klassen, 

och alla försökte på sitt eget hitta sin plats i gruppen. Och hennes metod var så.  

Det viktigaste för mig var att försökta få henne att lugna ner sig, analysera konsekvenserna av 

det som hon gjorde och hitta lösningar. Jag försökte att stärka hennes goda sidor och att 
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uppmuntrade henne när hon gjorde något bra. Precis som en demokratisk ledare skulle göra. 

Jag insåg att alla elever behövde denna uppmuntran. Därför försökte jag, under varje lektion,

säga till dem att de var duktiga, fina, skötsamma och snälla elever jag påpekade också att alla 

var lika värda och att ingen var bättre än den andra.

Så småningom slutade hon med sitt störande beteende och situationen blev mycket bättre. 

Hon behövde med andra ord inte hävda sig mot andra elever hela tiden och det blev mycket 

lugnare i klassen. Det var en väldigt fin känsla när jag efter ett tag insåg att alla trivdes bättre 

på mina lektioner och.

Analys av Konfliktsituation nr 2

Störningen hos Elin hade utifrån Stenmo (1997) delvis psykologiska orsaker. Eleven saknade 

självförtroende och en plats i gruppen och ville ha mer uppmärksamhet. Eleven behövde ökad 

uppmärksamhet, uppmuntran och självförtroende, samt klarare rutiner, regler och vägledning. 

Utifrån Åberg (1994), kan vi också peka på den tidigare lärarens låt-gå ledarskap som 

skapade otrygghet hos elever i klassrummet.

Jag försökte att använda det som Norberg & Wennberg (2004,) kallar stoppljusmetoden och

ville få eleven att använda sig av denna metod. Jag förklarade inte metodens formell, utan 

påverkade och uppmuntrade henne för att hon ska lära sig att tänka i den banan och lugna ner 

sig, se konsekvenserna och hitta lösningar för att förbättra situationen.

Jag försökte också förstärka hennes positiva sidor genom att använde mig av Birgitta Kimbers

(2006) idéer om att man måste vara positiv, sprida glädje, skapa goda cirklar och positiva 

förväntningar och ge det negativa så lite uppmärksamhet som möjligt.

4.4 Konfliktsituation nr 3

I konfliktsituation (nr 3) tänkte jag beskriva situationen i en klass jag hade med många olika 

svårigheter. Att kunna få klassen att fungera var en mycket stor utmaning för mig. 
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Det var en blandning av olika typer av barn. En del hade sociala problem i sina familjer vilket 

påverkade dem i skolan. Två av dem hade föräldrar som var kriminella och satt i fängelse.

Dessa elever mådde mycket dåligt. Två av eleverna hade koncentrationssvårigheter. Två av 

eleverna var nästan apatiska och några andra var överaktiva och så vidare.

Som helhet kan jag säga att klassen var väldigt pratig, högljudd och stökig. De kunde inte 

koncentrera sig och hade inte heller så bra ämneskunskaper.

Jag insåg att det var omöjligt att få en bra undervisningsmiljö i gruppen. Jag var tvungen att

komma på någon lösning. 

Därför studerade jag hela gruppen väldigt noggrant och memorerade deras kamrat relationer. 

Jag beslöt att omplacera dem och ge dem bestämda platser. 

Jag delade in alla elever i fem olika arbetsgrupper även klassrummet delade jag in i fem olika 

delar. Varje grupp kom att bestå av en pratig en mindre pratig, en populär, en inte populär 

elev, en duktig elev och en elev med koncentrationssvårigheter.

Jag gjorde detta av ren nyfikenhet. Jag visste inte vad som skulle komma att hända och jag 

visste inte hur det skulle fungera. Jag hade många andra funderingar angående situationen i 

klassen.

Jag beslöt att testa en del metoder för att se vilket resultat jag skulle få.

Vid nästa lektionstillfälle berättade jag för dem, vad det var som jag tänkte göra och hur jag 

tänkte utföra det. I början blev det väldigt livliga diskussioner om förändringar men, när jag 

berättade om mina tankar kring problemen, accepterade de detta och till och med nöjda med 

det efter ett tag. Efter två lektioner förändrades situationen markant. De som var skötsamma 

tystade ner de pratiga. Elever började samarbeta med och hjälpa varandra. De som hade 

sociala problem fick en annan roll i sina grupper och fick med andra ord en andra chans här. 

De kunde därmed visa sina andra sidor i den här nya grupperingen.

På grund av de genomförda förändringar kunde jag lugna ner hela gruppen och få den att

fungera på ett väldigt bra sätt. Efter ett tag började de lära sig hur de skall bete sig i ett 

klassrum och vad skulle göra på mina lektioner. 
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Analys av konfliktsituation nr 3

Orsaken till dessa störningar hade sina rötter både i familjer och i skolan. Stensmo (1997) 

säger att en lärare måste ha tre kompetenser; ämneskompetens, didaktisk kompetens och 

ledarkompetens. Som ledare måste man kunna leda och kombinera olika grupper av barn 

tillsammans, och för det behöver man studera deras beteende vilket jag gjorde under tiden.

Jag försökte genom omplaceringar och diskussioner få dem att fungera bättre. Det gick bra.

Som Åberg (1994) säger: ”En värdefull förmåga hos gruppledaren är att kunna matcha 

gruppen”, vilket jag försökte göra (s.25). Mitt ledarskap var även här en blandning av den 

auktoritära och demokratiska stilen som passade mina elever i den givna situationen.

Jag använde här Kimbers (2006) metod om promlemlösaren och vvv.lösningar.se för att lösa 

problemet i mitt klassrum. Jag tänkte på det som hände, vilka som var inblandade, deras 

känslor, mitt mål och hur jag kunde nå dit. Jag tänkte på olika lösningar och valde en metod 

som jag ville pröva. Däremot visste jag inte vilka konsekvenser man skulle få av det, men jag 

insåg att det var min enda utväg.

4.5 Konfliktsituation nr 4

Den här konfliktsituationen kommer att handla om en pojke (Sten) i min klass. Han var 

väldigt duktig men skapade många konflikter. Han var en väldigt energisk, glad och positiv 

elev men någonting stämde inte. Han kunde skapa konflikter på ett enkelt och snabbt sätt. Jag 

studerade honom noggrant. Jag tog fram lite data om honom. Han kom till klassen för två år 

sedan och var osäker på sin roll i klassen fastän han var en ledargestalt bland sina kamrater. 

Han ville vara rolig hela tiden och ville alltid vara med på allt, vilket var ett problem. Andra 

elever blev störda av honom. 

När jag t.ex. förhörde dem på några frågor och ville att de först skulle räcka upp handen och 

sedan svara på frågan, svarade han direkt på frågan. Andra elever tålde inte det och bara det 

skapade konflikter i klassrummet. Han var för duktig och för snabb. Dessutom ville han ha 

uppmärksamhet hela tiden och visa att han duger. 
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I början påpekade jag för honom att detta inte var rätt sätt, men han var inte mottaglig för 

information. När inte detta ledde till någon resultat,  pratade jag enskilt med honom och 

berättade om situationen men det blev ändå ingen förbättring. Vid nästa föräldrasamtal, som 

jag hade med pojke och hans föräldrar, skrev vi ett åtgärdsprogram och en handlingsplan. I

handlingsplanen beskrev jag alla hans stärka sidor, hans framgångar i arbetet, i delen som var 

avsedd för förändringar skrev vi att han måste förbättra sitt beteende. I måldelen skrev vi att 

han skulle anstränga sig att respektera andra samt räcka upp handen som alla andra och ha 

tålamod, vänta på sin tur för att få ordet. I uppföljningen skrev vi att vi skulle försöka med det

i två veckor och sedan ha ett möte för att se hur det fungerar.

Till slut ändrade han sin attityd sakta men säkert. Han blev medveten om att andra blev 

väldigt irriterade på honom, vilket skapade många konflikter i klassrummet. Efter ett tag 

lugnade han ner sig och antal konflikter minskades per automatik i klassrummet. Efter två 

veckor hade vi ett möte där jag berättade om förbättringen. Han fick mycket positiva 

kommentarer av mig. Jag kunde se i hans min att hans självförtroende ökade. 

Handlingsplanen hjälpte oss i detta fall. Den förbättrade och förenklade situationen på ett 

väldigt konstruktivt och behagligt sätt.     

Analys av konfliktsituation nr 4

Utifrån de kategorier som redovisas av Stenmo har jag svårt att klassificera Stens störande 

beteende. De tänkbara orsakerna kan vara en kombination av elevens emotionella tillstånd, 

dennes tidigare erfarenheter i hemmet och/eller i skolan, avsaknad av ett tydligt ledarskap etc. 

Liljegren (2000) säger att åtgärdsprogram är en lösning för konflikter och störande beteende i 

klassrummet. Hon säger att modellens principer gäller för insamling, sortering och 

bearbetning av den information som kan tänkas behövas för problemlösning, eller i varje fall 

för en tydlig förbättring av en problematisk situation. När vi skrev ett åtgärdsprogram gick vi 

igenom punkter som Liljegren nämnde: aktuell situation, önskad situation, problem och 

resurser och mål. Som Carlsson (2005) säger bildade vi en uppfattning om problemet och 

kom därefter överens om en lösning som vi ansåg vara bra.

På uppföljningen gav jag honom många positiva kommentarer som Kimber (2006) lägger stor 

vikt vid. Detta förstärkte hans självförtroende och lugnade ner honom.
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Med handlingsplanen skapade vi en bra och positiv anda som hjälpte till att skapa en positiv 

situation i klassrummet, både mellan honom och andra elever och mellan honom och mig.
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5 Slutdiskussion

Syftet med detta arbete var att beskriva och analysera förekomsten av några konflikter i mitt 

klassrum och mina lösningsstrategier utifrån ett human needs perspektiv. Detta gjorde jag 

genom att fokusera på fyra exempel/fall som jag redovisade och analyserade. 

Jag kom fram till att konflikt handlar om oenigheter mellan två eller flera olika personer. Vi 

får konflikter när vi inte kan komma överens om en sak. När en konflikt uppstår känner vi oss 

hotade på något sätt.  Konflikt kan uppstå på många olika sätt i ett klassrum, beroende på 

typer av elever, deras beteende och deras värderingar av skolarbete. Konfliktprocessen 

påverkar och påverkas av flera aktörer inklusive pedagogen.

Konflikter har olika orsaker och kan löses på olika sätt (Stenmo, 1997; Utas Carlsson, 2005; 

Kimber, 2006). De kan vara mellan elever i mitt klassrum, mellan elever i mitt och andras

klassrum eller mellan elever och mig. Dessa kan hända, som Galtung säger, hur som helst, 

och börja var som helst.

Jag tycker att som pedagog måste man ha en bra kännedom om sig själv och sin ledarstil för 

att kunna hantera konflikter i klassrummet. Dessutom måste man kunna läsa av elever, 

undersöka deras problem, svårigheter och många andra faktorer som kan spela in i det 

vardagliga arbetet.  I exemplet eleven Markus, berodde hans störningar på den dåliga 

hemmiljön som han hade. Varken jag eller någon annan av eleverna var ansvariga för det, men 

vi påverkades ändå av det. 

Läraren måste anpassa sitt ledarskap till situationen och elevgruppens nivå för att kunna 

utveckla en effektiv undervisning och fungerande sociala relationer som nämns i läroplanen

(Lpo 94). Jag tycker att en pedagog kan förebygga konflikter genom att ge tillräcklig 

information, planera lektionerna, prata om målen, sätta gränser, ha goda didaktiska- och 

ämneskunskaper, lära känna alla sina elever, studera deras kompisrelationer o s v. Det är 
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viktigt att klassen har gemensamma regler, läraren pratar tydligt och har goda förväntningar 

på sina elever. 

Alla människor har sitt sätt att hantera en konflikt, och vi pedagoger är också vanliga 

människor. Det finns bara en skillnad: vi har kanske lite mer kunskap i det pedagogiska 

arbetet. Vi måste vara uppmärksamma och väldigt noggranna med det som vi gör. Det är 

självklart att på grund av de mänskliga faktorerna kan man göra misstag. Varje konflikt kan 

lösas på många olika sätt men vilken som är den bästa i just den situationen är inte alltid lätt 

och hitta.

Ibland krävs det att en pedagog tar sig tid att själv gå genom det som har hänt under dagen, 

prata med sina kolleger och komma på en lösning. Jag har många gånger rådfrågat mina 

arbetskamrater i olika frågor. För det mesta får man en del tips och andra synvinklar på 

situationen. På så sätt kan man också få del av andras erfarenheter.

Ledarskap innebär att man kan leda en grupp till målen, och den är en konst som alla 

människor inte har. Gislasson och Löwenberg (1994) säger att alla som väljer att bli lärare har 

också valt ledarrollen. För mig betyder det att kunna leda mina elever till målen, vilket är att 

lyckas i skolan. Jag har försökt ta mina elevers problem, behov och svårigheter på allvar och 

göra det bästa av situationen. Jag kommer att göra det också i framtiden. Som Gislasson och 

Löwenberg (1994) säger konflikter är inte bara negativa. Om de hanteras på rätt sätt kan de 

bidra till positiva förändringar, ledarens och elevernas framgångar. Utifrån Norberg och 

Wenberg (2004) kan jag säga att mitt arbete med konflikter har påverkat mina känslor, 

bidragit till ökade förståelse om elevernas livssituation och kunskaper om mig själv.

Stenmo (1997) säger att ”Ledarskap i klassrummet handlar om hur lärare hanterar den 

socialpedagogiska situationen i klassrummet” (s. 7). Han säger att lärare är den självklara 

ledaren i klassrummet som har två huvuduppgifter, det första att undervisa och det andra att 

leda och organisera arbetet så att lärande står i fokus. Som pedagog måste jag ha både 

ämneskompetens och ledarkompetens. Det betyder att jag måste kunna undervisa, leda en 

grupp, försöka att locka dem och väcka deras intresse i det berörda ämnet. Jag måste också 

kunna ordna en trygg miljö för att skapa goda förutsättningar för mina elever.

Min studie valideras i stort av tidigare studier. Som Kimbers (2006) och Kranstz (2007)säger 

kan lärarens goda cirklar, positiva förväntningar och belöningar stimulera eleverna och skapa 
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ett gott klimat i klassrummet. Likaså klara strukturer, fasta rutiner, schema och goda 

relationer (Jämför med Steinberg, 2005) Precis som Meijer och Dixelius (2007) säger 

påverkar lärarens ledarstil och dennes hantering av konflikter. 

Jag tycker att jag har bedrivit en noggrann undersökning. Utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar, har jag undersökt ämnet som jag anser vara relevanta för mitt arbete. Alla

analyser och dragna slutsatser som grundas på mina situationsbeskrivningar, baseras på en rad 

observationer. Studiens empiriska material kan prövas av vem som helst och den som 

undersöker kan komma till samma resultat som mig. 

Observation som metod passade bra för min undersökning, och jag försökte bedriva en 

objektiv studie. I vilken mån har jag lyckats med den får läsaren avgöra.

Förslag för vidare undersökning

Det skulle vara intressant att undersöka vidare i ämnet genom att fokusera på kön och 

elevernas bakgrund. Att titta på skillnaderna i beteenden utifrån ett sådant perspektiv kan vara 

intressant. 
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