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Abstract/ Sammanfattning 

Sociala konflikter är en del av elevers och lärares vardag.  Avsikten med denna uppsats är att 

förstå lärares syn på sociala konflikter mellan elever på en högstadieskola år 6-9.  Syftet med 

detta är också att se vad dessa lärare använder sig av för konfliktstrategier och om man kan 

koppla dessa till rådande teorier.  Konflikter uppstår när olika individer upplever att deras  

mål och intressen går isär . Oftast beror konflikter på att vi har varit otydliga och inte lyssnat 

på varandra. Det finns olika sätt att förhålla sig till konflikter. Många människor väljer att 

undvika och distansera sig till konflikter i syfte att slippa hantera dem. Detta beror på att 

många människor har en negativ syn på konflikter och tror att de är onyttiga och negativa. I 

en miljö som skolan kan ett sådant förhållningssätt leda till att konflikter bearbetas på ett 

destruktivt sätt. 

 

 

 

Nyckelord: Lärare, teorier konflikthanteringsteorier



 

 3 

Innehållsförteckning 

1         Inledning……………………………………………………………………………..5 

1.1 Syfte……………………………………………………………………………………...6 

1.2 Frågeställningar………………………………………………………………………….6 

 Bakgrund och områdesbeskrinvning 

1.3 Konflikter i skolan i ett historiskt perspektiv ……………………………………………6 

1.4 Begreppet konflikt……………………………………………………………………….7 

1.5 Konstruktiva och destruktiva konflikter…………………………………………………7 

1.6 Kognitiva konflikter……………………………………………………………………..8 

1.7 Mellanmänskliga konflikter……………………………………………………………….9 

1.8 Lärares arbete gällande konflikt hantering………………………………………………..9 

1.9 Thomas Hobbes………………………………………………………………………….10 

1.10 Mahtama Ghandi………………………………………………………………………10 

1.6 Cornelius och Faire: Alla kan vinna……………………………………………………11 

       Konflikthanteringsteorier 

2  Human Needs therory….......................................................................................................12 

2.1Fisher och Ury: Förhandling som problemlösning………………………………………..14 

2.3 Urys strategi i fem steg…………………………………………………………………..16 

3   Metod……………………………………………………………………………………..18 

3.1 Tillförlitlighet……………………………………………………………………………19 

Resultat 

4 Genomförande ……………………………………………………………………………...20 

4.1 Intervjuerna………….……………………………………………………………………20 

http://bl110w.blu110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_Toc249246726�
http://bl110w.blu110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_Toc249246727�


 

 4 

4.2 På vilket sätt försöker dessa lärare förebygga sociala konflikter mellan eleverna ?..21 

4.3Hur löser lärarna sociala konflikter enligt lärarna……………………………………22 

4.5 När bör konflikter hanteras enligt dessa lärare?……………………………………….23 

4.6 Hur ser lärarna på sociala konflikter mellan eleverna?………………………………24 

4.7 Vad har dessa lärare för mål när de försöker lösa konflikter?………………………..24 

4.8 Vad har dessa lärare för konfliktstrategier?………………………………………….25 

4.9  Ser dessa lärare konflikter som en svårighet eller möjlighet?……………………….25 

4.10  Använder pedagogerna medvetet någon av konflikthanteringsteorierna och i så fall? 
hur?……………………………………………………………………………………… ..26 

5   Sammanfattning av frågeställningarna av de besvarade frågeställningarna…………….28 

5.2 Bearbetning……………………………………………………………………………..28 

5.3 Resultat av de besvarade frågeställningarna…………………………………………….29 

         Analys och diskussion   

6.1Människans grundläggande behov………………………………………………………31 

6.2Skilja på problem och relationer………………………………………………………….32 

6.3Konflikter på organisatoriskt nivå………………………………………………………..33 

6.4 Lärarens roll………………………………………………………………………………34 

7 Diskussion_…………………………………………………………………………………36 

7.1Avslutande kommentarer………………………………………………………………….37 

7.2 Forsknings metod…………………………………………………………………………38 

7.3 Förslag på fortsatt 
forskning………………………………………………………………………………….38 

8 Litteraturlista…………………………………………………………………………..…39 

9 Intervjufrågor…………………………………………………………………………….40 

http://bl110w.blu110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_Toc249246749�
http://bl110w.blu110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_Toc249246750�
http://bl110w.blu110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_Toc249246751�
http://bl110w.blu110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_Toc249246755�
http://bl110w.blu110.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_Toc249246759�


 

 5 

  

  

1       Inledning  

Att arbeta med människor handlar om att man varje dag måste fundera över hur man bäst ska 

bemöta andra och samtidigt fråga sig hur man själv blir bemött. I dagens samhälle innebär 

läraryrket mycket mer än bara att undervisa. Sociala konflikter är en del av elevernas och 

lärarnas vardag och upplevs med visst obehag av såväl lärare som elever. Detta har lett till att 

många lärare kan uppleva konflikter som negativt och vill helst undvika dem. Detta har också 

lett till att de flesta lärare hanterar konflikter på olika sätt och har olika syn på konflikter. 

Läraren ställs inför stora utmaningar som också ger möjligheter till personlig, men också 

professionell utveckling.  

  

I den här uppsatsen undersöks lärares syn på sociala konflikter mellan elever. I denna 

undersökning har jag kommit fram till att de flesta lärare har delade meningar om hur man 

hanterar konflikter. De flesta upplever arbetet kring sociala konflikter som svårt och kan inte 

sätta ord på det. Konflikter är en del av vårt vardagsliv. Varje individ betraktar och hanterar 

konflikter på sitt sätt. Konflikter är också oundvikliga och finns i alla sociala system. Därför 

gäller det att försöka hitta relevanta metoder, för att kunna hantera dem. Anledningen till att 

jag valde att skriva om detta ämne var att jag anser att det är ett intressant ämne som behöver 

lyftas fram. Vidare anser jag att det är någonting som alla behöver veta mer om och finna sig 

själv i. 
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1.1    Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares konfliktstrategier och belysa detta med hjälp 

av konflikthanteringsteorier.  

  

1.2    Frågeställningar 

  

• Hur uppger lärarna att sociala konflikter mellan eleverna bör förebyggas? 

• Hur ser lärarna på sociala konflikter mellan eleverna? 

• Ser dessa lärare konflikter som en möjlighet eller svårighet? 

• Använder pedagogerna medvetet någon av konflikthanteringsteorierna och i så fall 

hur? 

 

1.3    Bakgrund och områdesbeskrivning 

1.4    Konflikthantering i skolan i ett historiskt perspektiv 

 För att kunna förstå hur konflikter hanteras idag måste man förstå det ur ett historiskt 

perspektiv. Skolans personal har genom tiderna använt olika strategier, för att kunna hålla 

ordning i klassrummet. Skolan skaffade sig tidigt redskap för att hålla ordning och 

disciplinera barn. Under 1800- talet och fram till 1900-talet användes fortfarande fysisk 

bestraffning i skolan. Statliga regler låg bakom lärarnas disciplinära beslut. Den 

konflikthantering som användes i skolan förr handlade om maktutövning och brist på empati. 

Uppstod en konflikt så löstes det vanligtvis med bestraffning så som aga och utskällning. Så 

småningom förändrades och förbättrades situationen kring synen på konflikter och aga i 

skolan Under 1970-talet publicerades flera studier kring konflikter i både skola och förskola.  
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 Under 1980-talet fanns det inom de lärarfackliga organisationerna en öppen och konstruktiv 

inställning till hantering av konflikter i skolan. Man ansåg att många konflikter gick att 

förklara utifrån olika pedagogiska perspektiv. Det konstaterades även att 

undervisningssituationen hade blivit allt mer påfrestande och att de sociala problemen som 

eleverna hade hemma fördes in i skolans värld. Man ansåg även att lärare ägnar mycket tid till 

att reda ut konflikter av olika slag. 1 

  

1.5    Begreppet Konflikt  

 Det latinska ordet conflictus betyder ”striking together with force” eller sammanstötning, 

motsättning. Konflikt kan generellt definieras som ett tillstånd av motsättning eller 

sammandrabbning. Författaren Thornberg skriver att en konflikt existerar ”om det föreligger 

stridigheter i synsätt, handlingspremisser, målsättningar eller något annat avseende inom eller 

mellan individer och grupper oavsett om hatiska handlingar utförs eller inte”. Enligt 

Thornberg är en konflikt även ett tillstånd av oförenliga beteenden eller mål. När man talar 

om konflikter kan man göra en distinktion. Man kan tala om konflikter som äger rum inom 

människor och konflikter som äger rum mellan människor. 2 

1.6    Konstruktiva och destruktiva konflikter 

Hanteringen av konflikter avgör om de är konstruktiva eller destruktiva. Thornberg skriver att 

konflikter blir konstruktiva om deltagarna uppskattar olikheter och de sätt som det berikar 

processerna på lärande. Det leder till ömsesidiga vinster för båda parterna och om de förstår 

att de har gemensamma intressen samt försöker hitta en gemensam grund för detta. Ett annat 

kännetecken som påvisar att konflikten har hanterats på ett konstruktivt sätt är att eleverna 

rutinmässigt reflekterar över hur de hanterar konflikter och hur väl de fungerar. Deltagarna 

samverkar med varandra, med syftet att försöka lära av varandra istället, för att skydda sig 

själva. Destruktiva konflikter resulterar i att man vinner på den andres bekostnad. Det minskar 

även möjligheterna att hantera framtida konflikter på ett konstruktivt sätt. Destruktiv 

konflikthantering utmärks av ett egoistiskt förhållningssätt utan att man tar hänsyn till 

motparten. Man koncentrerar sig mest på sig själv och motpartens handlingar. Vilket leder till 

                                                 
1 Ellmin 2008 S 23-66 
2 Thornberg 2006 S 200 
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beskyllningar och personangrepp. Inom den destruktiva konflikthanteringen angriper man 

även varandras grundläggande behov såsom, respekt och kontroll över sin situation, för att 

såra motparten ännu mer. Den destruktiva konflikthanteringen kännetecknas även av 

aggression och konkurrens mellan parterna. Den kan komma i uttryck i utpressning, 

trakasserier och våld. Thornberg skriver att det kan ligga fler orsaker bakom denna 

konflikthantering. En faktor kan vara att de inbladade saknar kunskaper om konflikter i 

allmänhet inte minst om konstruktiv konflikthantering. En andra faktor kan vara att de 

inbladade har olika syn på hur man ska agera vid vissa situationer. En tredje faktor kan vara 

bristande kontroll över känslomässiga relationer. 3 

 

1.7    Kongnitiva konflikter 

Kognitiva konflikter är exempel på konflikter som äger rum inom människor. Kognitiv 

konflikt betyder att en individ t.ex. en elev, upplever oenigheter inom ramen för sina egna 

förställningar eller mellan sina föreställningar och nya erfarenheter som han eller hon gör. En 

sådan konflikt anses göra individen otillfredsställd och motiverar henne till att söka klarhet för 

att så att säga få ihop sin ”världsbild” igen. Kognitiva konflikter kan på detta sätt vara en 

drivkraft för lärande. Till skillnad från de konflikter som utspelar sig inom människor handlar 

mellanmänskliga konflikter om oenigheter som uppstår mellan två eller flera individer. Det 

finns en koppling mellan två av dessa konflikttyper i den bemärkelsen att oenigheterna med 

andra människor lätt kan resultera i en inre konflikt hos de inblandade, samtidigt som inre 

konflikter kan leda till konflikter med andra inblandade. 4 

1.8    Mellanmänskliga konflikter 

Mellanmänskliga konflikter kan kategoriseras på olika sätt. Sakkonflikter uppstår när det i en 

grupp eller mellan olika individer finns skilda åsikter eller olika uppfattningar om hur man 

ska värdera en händelse eller faktapåstående. I ett grupparbete bland elever kan detta 

exempelvis röra sig om motsättningar om vilken litteratur som är bäst att läsa eller vilka 

arbetsuppgifter som bör fördelas. Intressekonflikter handlar om hur resurser ska fördelas inom 

en grupp eller mellan individer. Det kan handla om att fler än en vill ha samma leksak, bok 

eller arbetsuppgift i ett grupparbete, men det kan även handla om makt, status. 
                                                 
3 Thornberg 2006 S 200 
4 Thornberg 2006 S197 
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Värderingskonflikter är konflikter där individerna har olika uppfattningar om sådant som det 

inte finns något givet svar på, dvs där olika värderingar kolliderar. Relationskonflikt eller 

känslokonflikt handlar om att individer har svårt, för att förlika sig med varandra, att de stör 

sig på varandra. 5 

  

1. 9 Lärares arbete gällande konflikthantering 

Att arbeta med konflikter och konflikthantering kan bearbetas på olika nivåer. Lärare kan 

arbeta på individuell nivå, där de hjälper och stödjer enskilda elever att utveckla sociala 

färdigheter och strategier. Detta för att de ska kunna utöka sina kunskaper och hantera 

konflikter samt även sina egna känslor. Dels kan lärare arbeta förebyggande på grupp nivå 

och långsiktigt. Här menar man inte att konflikter skall undvikas, utan att då konflikter 

uppstår bör man inte hantera det på ett destruktivt sätt. Här bör man arbeta medvetet och 

påverka normbildningen hos eleverna. Det kan handla om allt utifrån att organisera aktiviteter 

och undervisningen så att det gynnar arbetsstrukturerna framför konkurensstrukturerna i det 

mellan eleverna. Om man koncentrerar sig allt för mycket på konkurrens kan det leda till att 

eleverna hindrar varandra att uppnå sina mål, vilket i sin tur skapar destruktiva och 

ohälsosamma konfliktlösningar. För det tredje handlar det också om att utbilda och undervisa 

eleverna i konflikthantering samt medling. 6 

  

Nedan lyfter jag fram tre tänkares tankar kring konflikter och konflikthantering. Anledningen 

till att jag har valt ut dessa teorier är att jag anser att de har intressanta perspektiv på 

konflikter. De ger även motiveringar till varför konflikter kan uppstå och hur människor kan 

reflektera. 

 

  

                                                 
5 Thornberg 2006  S 198 
6 Thornberg 2006 S 221 
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1.10 Thomas Hobbes 

Enligt Thomas Hobes strävar människor rastlöst efter makt och att ständigt öka sin makt. Alla 

gör det inte lika mycket, men det är bara en gradfråga. Skälet till människans strävan efter 

makt är att hon ständigt vill tillskansa mer, för att leva bättre. Vi kan inte ha det vi har nu i 

framtiden, om vi inte får mer. Hobbes värld präglas av en konstant tävlan efter makt. Vad den 

ena får av rikedom, ära och kontroll förlorar den andra. Det kommer alltid att finnas 

människor som vill ha mer än vad säkerheten kräver 

 Detta gör de i rent självförsvar, för att inte själva förtryckas. Människan gör av säkerhetsskäl 

för ärans eller sitt ryktes skull, intrång på andras territorier, för att nå fördelar. Om det inte 

finns någon stark yttre makt som hindrar henne kommer det att uppstå ”ett allas krig mot alla” 

och då finns det ingenting som heter rätt eller fel. Människorna måste därför delegera makt till 

en härskare. Inom det här synsättet råder det uppenbart drag av egoism och individualism. 

Människan har rätt att använda makt för att nå egna fördelar. Hobes skriver att naturlagen 

förbjuder människan att göra något som är förstörande för henne själv, uppenbarligen helt 

oberoende av alla andra.7 

  

1.12 Mahatama Ghandi  

Ghandi utvecklade ickevåld i teori och praktik. Han var både idealist och praktiker. Ghandi 

ansåg att människans mål i livet var att förverkliga sig själv. För att kunna nå dit måste hon 

tjäna mänskligheten i sann osjälvisk anda. Genom att hänge sig åt detta verkar hon för livets 

enhet. Att verka i sanning är att handla med kärlek utan våld. Inom detta synsätt accepteras 

inte förtryck och orättvisa. Konflikter bör lösas och inte sopas under mattan. De ger oss 

möjligheter till utveckling och är därför av godo. Man bör tillsammans med motståndaren 

arbeta för en förändring. Det är viktigt att förstå den andre parten. Det betyder att man skall 

lyssna till henne, sätta sig i hans ställe, inte förödmjuka henne, ge henne tillräckligt med tid 

och bry sig om vad hon behöver. Målet för ickevåldshandlingar är att ändra strukturerna 

genom att omvandla aktörerna och sig själv. Tvång ska undvikas. De förtryckta behöver bli 

frigjorda och tillåtas återerövra sin självaktning. De som förtrycker behöver frigöras från sitt 

                                                 
7 Utas 2005 S 93 
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beroende av andra och den ständiga rädslan att förlora kontrollen. När detta sker utvecklas ens 

personlighet positivt. En annan viktig aspekt inom  denna teori är att handlingen måste stå i 

överensstämmelse med målet om en ickevåldshandling är negativ ska den kombineras med 

någonting positivt som bygger upp någonting för den som har blivit bedrövad någonting.8  

1.13   Cornelius och Farie: Alla kan vinna 

Dessa teoretiker anser att man ska välja förhållningssätt i en konflikt. De förhållningssätt som 

man kan välja kan vara undvikande, maktkampen, vinna-förlora, kompromissen och vinna. 

Med kompromiss menar de att man utnyttjar förhandlingsteknik så att alla vinner någonting. 

Nackdelen med den är att man inte går djupare än positionerna. Man kan göra det, men då 

närmar man sig vinna – vinna metoden. Vinna -vinna metoden är det förhållningssätt som 

rekommenderas av författarna. Det är denna del som behöver tränas, eftersom den inte 

utnyttjas speciell ofta och stora möjligheter ligger dolda här. Vidare anser författarna att det är 

oerhört viktigt att man är empatisk i sin konfliktlösning. Hur vi uttrycker oss påverkar hur 

andra uppfattar oss. Genom att man sätter sig in i hur den andre känner, kan vi utrycka oss på 

ett sätt som inte skrämmer, nedvärderar och hotar honom eller henne. Vidare anser de att 

aktivt lyssnade är oerhört viktigt. De anser att man skall kontrollera om man har förstått rätt, 

genom att man upprepar vad man har hört och uppfattat. Det gäller inte bara det som har sagts 

även det som är osagt. En annan metod som de anser är relevant vid en konfliktlösning är jag-

budskapet. Jag-budskapet beskriver hur handlingen och situationen har gått till. 9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Utas 2005 S 65-66 
9 Utas 2005 S 68 
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2   Konflikthanteringsteorier 

Författaren Sigurd Dvoretsky diskuterar i sin bok om att även om vi människor inte är 

medvetna om det, så styrs vi av våra åsikter, värderingar och även teorier. Han menar att vi 

alltid agerar utifrån en viss uppfattning om vad som är rätt och fel. Författaren skriver att 

teorier behövs för att vi människor ska kunna lära oss hur man ska agera. Teorier kan 

användas som modeller som visar förklaringar och riktlinjer på hur vi bör agera i vissa 

sammanhang. Teorier hjälper och vägleder oss att finna de rätta svaren.10 Detta är 

anledningen till att jag kommer att lyfta fram två olika teorier i denna undersökning. Syftet 

med detta är att se vad lärare använder sig av för konfliktstrategier och om man kan koppla 

detta till någon av teorierna. 

 Nedan har jag valt att presentera två olika teorier som jag anser mig finna relevant för denna 

undersökning. Anledningen till att dessa teoretikers metoder för konflikter har valts ut, är att 

jag finner de intressanta. Vidare erbjuder dessa metoder intressanta funderingar kring hur man 

kan se på konflikter samt hur man bör hantera dem. Syftet med dessa teorier är också att 

undersöka om lärarna använde sig av någon av dessa teorier medvetet eller omedvetet i sin 

konfliktlösning. 

2.1    Human Needs therory 

John w. Burton var diplomat och chef för utrikesdepartementet i Australien , men gick senare 

över till forskning och undervisning. Burton anser att individens kamp för trygghet och 

säkerhet ligger i begreppet ”roll”. Människan strävar hela tiden att behålla denna roll. Därför 

anser Burton att försvar av roller ska betraktas som en viktig del av de grundläggande 

behoven. Om människans grundbehov inte tillfredställs hotas den psykiska hälsan, vilket kan 

leda till ohälsa och slut på livet. Beträffande behov anser han att behov är relaterad till växt 

och utveckling. Burton anser att människan har en del behov som är grundläggande. De 

behoven måste kunna utvecklas så att människan kan utveckla ett beteende som är socialt 

anpassat i samhället. Människan kan inte acceptera att avstå ifrån att tillfredsställa sådana 

behov såsom erkännande, autonomi och gemenskap. Detta innebär att människan inte är helt 

anpassningsbar. Detta påverkar även samhällsystemet som Burton är väldigt intresserad av, 

genom att det uppstår konflikter och protester. Detta kommer att ske oavsett hur hotande 

                                                 
10  Dvoretsly 1998 
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samhällsystemet är. Människor och nationer kommer att protestera på olika sätt. Burton anser 

att när man väl har insett att människan måste få sina grundläggande behov tillfredställda, 

ökar ens förståelse av konflikter och hur de ska förebyggas. 11 

  

Burton anser att man ska skilja på konflikter och tvister. Därför att tvister kan man lösa utan 

att gå in på djupet. Konflikter som uppstår på individ och samhällsnivå kan bero på att 

parterna har svårt att anpassa sig till krav, där vissa mänskliga behov är hotade. Det är viktigt 

att ta hänsyn till de grundläggande behoven, för att kunna nå en långsiktig lösning. 

Konfliktlösning betraktas som en problemlösning. Problemet analyseras och parterna hjälps åt 

att förstå problemet och konsekvenserna av problemet. 

  

Inom denna teori betraktas konflikter som ett problem som måste lösas och som alla ska ta del 

av . Det allra viktigaste med denna förhållningssätt är de som påverkas av konflikten. Vid 

lösning av konflikten analyseras problem på olika sätt. Först analyseras problemet genom att 

parterna bildar sig en uppfattning om problemet. Hur parterna ser på problemet är avgörande 

för hur problemet kommer att lösas. Man anser att förändring kan ske under arbetets gång, 

men det bör absolut inte framtvingas. Man anser att tvång leder till motstånd. Under analysen 

kommer meningar att ifrågasättas. Dessa kan vara både omedvetna och medvetna. Målet med 

denna metod är att man ska finna lösningar som kan tillgodose allas behov. Här ska man 

försöka skilja på positioner och behov. Positioner avser det parterna säger att de vill ha. 

Positionerna fastläggs inte i början av processen. De behov som ligger under kraven och 

önskningarna undersöks. Parterna väljer sedan ut ett av dessa förslag som tillfredställer deras 

behov. Vidare är även medling betydelsefull, där man har en tredje part som står för de 

praktiska arrangemenagen. Inom denna teori anser man också att alla parter kan vinna på 

lösningen. Här finns möjligheter för att alla parters behov kan bli tillgodosedda. Bara för att 

den ena partern vinner behöver det inte innebära att den andra parten måste förlora. 

  

 
                                                 
11 Utas 2005 S 39-44 
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Denna metod kan sammanfattas på följande sätt. 

Först analyseras problemet. Alla inbladade parter ska ta del av lösningen. Det är parternas 

perspektiv som räknas. Parterna ska skaffa sig en uppfattning om problemet natur. 

1. Antaganden ifrågasätts. Under analysen ifrågasätts antaganden. Dessa kan vara både 

outtalade och uttalade.  

2. Lösningar som tillgodoser allas behov undersöks och de behov som ligger under 

kraven ska forskas. Målet är att alla ska vara nöjda med lösningen. Parterna ska 

därefter välja ett av många förslag som de anser vara de bästa.12  

 

 

2.2    Fisher och Ury: Förhandling som problemlösning 

 Denna konflikthanterings metod handlar mer om hur man ska hantera en konflikt när man 

befinner sig i den. Denna teorier vänder sig i första hand till de olika parterna i konflikten, 

medan Burtons teori kan tillämpas både på individ och samhällsnivå. 

 Författarna Fisher och Ury skriver i sin förhandling att sakfrågor och relationer inte behöver 

vara varandras motpoler. Om parterna är medvetna och psykiskt förbereda på att separera 

dem, går det att hålla dem isär. Vidare anser de att man bör basera relationerna på iakttagelser 

och, en tydlig kommunikation, skäliga emotioner samt ett målmedvetet synsätt. För att kunna 

lösa de psykiska problemen bör man använda sig av psykologiska metoder. Om motparten har 

en viss uppfattning som inte stämmer med din verklighet får du försöka hitta ett sätt och 

upplysa honom på. Att kunna förstå hur motparten tänker är inte bara en hjälp på vägen att 

kunna lösa problemen på. Det är också hennes sätt att tänka som är själva problemet. En 

konflikt ligger inte i den objektiva verkligheten utan i huvudet på de inblandade parterna. 

Konflikten existerar endast, för att det existerar i människans tänkande. Människan har en 

tendens att se det de vill se. De väljer vanligtvis att koncentrera sig på en viss sak och bortser 

eller misstolkar sådant som innebär att deras perceptioner ifrågasätts. Förmågan att kunna se 

det som motparten ser är en av de viktigaste egenskaperna hos en förhandlare. Det räcker inte 

med att förstå dem, utan om du ska kunna påverka dem måste du kunna leva dig in i deras 

                                                 
12 Utas 2005 S 64-66 
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åsikter. Försök och studera dig själv och ditt agerande under tiden du är arg på motparten. 

Försök och lyssna till henne och skaffa dig en god bild av hennes emotioner. Försök att 

komma underfund med vad det är som ger upphov till emotionerna. Utan kommunikation kan 

man inte förhandla. Att förhandla innebär att man kommunicerar i båda riktningarna, för att 

kunna nå ett gemensamt beslut. Här anser man att vara god lyssnare är oerhört viktigt. Det 

innebär att lyssnaren ägnar all uppmärksamhet åt vad som sägs och att man begär talaren ange 

exakt vad hon menar.13  

 Fisher och Ury har skrivit en bok som handlar om deras sätt tänka och även deras 

rekommendationer kring hur man skall hantera konflikter. De har valt att summera sina 

tankesätt i fyra punkter. 

  

1. Gör åtskillnad mellan människorna och problemet. 

2. Sätt intressena i centrum 

3. Skapa en rad olika möjligheter innan du bestämmer dig för hur du ska göra. 

4. Kräv ett resultat som baseras på objektiv nivå. 

  

 I den första punkten anser de att det är viktigt att alltid behandla människor med respekt och 

undvika de ageranden som kan drabba deras självkänsla. De ska inte känna sig hotade på 

något sätt. 

 Gällande punkt två. Inom Human Needs Theory anser man att man ska försöka se bortom det 

den andra parten säger sig vilja ha eller uppnå. Här gäller det forska djupare, underliggande 

behov och värderingar. Här verkar Burton, Ury och Fisher komma överens. Men Fisher och 

Ury föreslår att man tar den andre partens perspektiv och försöker få en djupare förståelse för 

de behov, hopp, rädslor eller önskningar som ligger bakom. Vidare anser de att om man 

tillfredställer motpartens grundläggande behov kan man ofta få henne med sig. 

 Angående punkt tre. Också denna är föreslagen av Burton. 

                                                 
13 Fisher, Ury 2005 
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 Beträffande punkt fyra råder författarna oss att försöka använda objektiva mått och kriterier, 

för att kunna nå en rättvis lösning. Alla parter bör känna sig nöjda med den lösning som man 

lägger fram. 

2.3    Urys strategi i fem steg 

 Ury anger fem hinder som kan uppstå vid samarbete. Dessa har att göra med alla parters 

negativa känslor. Dessutom beror de på den förutfattade meningen att det handlar om makt att 

driva sin vilja igenom (dvs vinna-förlora spelet) snarare än ett problem som båda parter ska 

lösa, på ett sätt som tillfredställer bådas behov. 

  

Nedan presenteras olika alternativ på hur man kan övervinna hindren. 

1. Steg ett. Det gäller att motstå den naturliga reaktionen att visa sina negativa känslor 

eller att ge efter. Det gäller att försöka få perspektiv på situationen. Ury lyfter fram 

vikten av att återfå sin psykiska balans. Han kallar det att gå ut på balkongen. 

”Balkongen” är en liknelse för mental avskildhet. Syftet är att försöka återfå sin 

balans och ta sig tiden. Genom träning kan man lära att återfå balansen snabbare. 

2. Steg två. Handlar om att diskutera den andras negativa känslor sådana som 

försvarsinställning, rädsla, misstänksamhet och fientlighet. Han skriver, Ge inte efter 

för din vilja att argumentera utan hjälp den andra sidan att återfå sin balans genom 

att skapa det rätta klimatet för problemlösning. Det handlar om att försöka lyssna, 

förstå dem och sätta sig i deras situation. Man bör också bekräfta deras synpunkt utan 

att vara överens med dem.  

3. Steg tre. Handlar om att ta avstånd ifrån spelet om synpunkter och inbjud istället till 

en annan gemensam problemlösning. 

4. Steg fyra. Handlar om att bygga en gyllene bro åt motparten. Man bör försöka 

överbrygga klyftan mellan motparternas intressen. Man måste hjälpa motparterna att 

rädda ansiktet och få resultatet att framstå som seger för dem. Om man inte lyckas att 

bygga den gyllene bro ska man tillämpa steg fem som handlar om att försöka få 

motparterna på kloka tankar. Ury anser att detta är ett sätt att utbilda motparten på. 
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Det ligger i motpartens intresse att säga ja till att bygga en bro och medverka i en 

överenskommelse.14  

                                                 
14 Utas 2005 S 66 
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3   Metod 

Vad forskaren avser att undersöka avgör vilken forskningsmetodik han eller hon kommer att 

välja. Forskningsfrågorna är en annan del som påverkar valet av forskningsmetodik. Jag har 

gjort en kvalitativ studie baserad på ett begränsat antal intervjuer med olika lärare på 

högstadiet. Intervjuerna bestod av djupare samtal med sex olika lärare. Frågorna bestod av tio 

olika frågor som handlade om konflikthantering. Jag försökte hålla mig lite utanför under 

intervjun, detta för att jag kände att jag inte vill påverka informanterna och deras svar. Vidare 

hade jag innan intervjuerna läst om intervjuteknik i Etnografi i klassrummet av Birgitta 

Kurlberg. Hon skriver i sin bok just att man ska försöka hålla sig utanför och inte påverka 

samtalet. Kulberg skriver även i sin bok att den kvalitativa forskningen studerar orsak-verkan-

relationer. Det används även ord och bild inom denna forskning istället för siffror och man är 

intresserad av att förstå de bakomliggande orsakerna, bakom människans handlingar genom 

hennes yttranden.  

 Man anser även att människans handlingar ligger utanför människans makt. Med detta menar 

forskarna att människan är intentionell. Hon har egen vilja och hon har ett syfte med det hon 

uträttar. Men man anser samtidigt att människan kan påverka den miljö hon befinner sig i. 

Vidare anser man att varje människa har sin egen människosyn och hur hon uppfattar sin 

värld har ett samband med hur hon ser på sig själv. Forskaren skall sträva efter att söka efter 

informanternas tankar och handlingar.  14 

 Genom denna forskningsmetodik fick jag möjligheten att studera det som har sagts under 

intervjuerna djupgående. Genom intervjuerna fick jag också större förståelse för lärarnas 

uppfattningar gällande konflikter och konflikthantering. Inom den kvalitativa 

forskningsmetodiken anser man också att var och en uppfattar saker och ting på olika sätt. 1. 

Med det menas att jag uppfattar min värld på ett sätt som och du uppfattar din värld på ett 

annat sätt. Därför anser jag att det är oerhört intressant att undersöka på djupet hur människor 

skapar sin förståelse och vilka bakomliggande orsaker det finns till deras värderingar. 

  

                                                 
14 Kullberg 2007  
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 Inom den kvalitativa forskningsmetodiken funderar forskaren på hur människan uppfattar sin 

värld. Uppfattar människan sin verklighet som en del som hon kan påverka? Man anser att hur 

människan uppfattar sin verklighet är avgörande för valet av kunskapssyn och 

kunskapshämtning. Därvid påverkar även detta hur forskaren reflekterar över sig själv. Inom 

den kvalitativa forskningen reflekterar forskaren över en rad frågor såsom ser människan 

verkligheten som något hon kan påverka och ta del av, eller ser hon på verkligheten som ett 

utanför-henne- objekt? Tror människan att hon kan påverka förlopp och händelser i sin 

omgivning? Inom denna forskningsmetodik strävar forskaren efter att söka sig till 

informantarnas uppfattningar och handlingar. Detta gör forskaren genom att  ta del av den 

kontext undersökningspersonerna befinner sig i.15  

  

3.1    Tillförlitighet 

För att kunna få en studie med hög grad av tillförlitlighet har jag varit noggrann med att 

försöka vara objektiv och undvika att bli påverkad av yttre faktorer. Jag är ändå medveten om 

att detta är svårt att komma ifrån, eftersom studien kunde ha sett ut på ett annat sätt om den 

hade genomförts av andra informanter. Jag valde att intervjua sex lärare med olika kön och 

bakgrund. Dessa lärare undervisade alla på högstadiet i olika ämnen. Jag uppmärksammade 

deltagarna i undersökningen att det är både frivilligt och anonymt att medverka i denna studie. 

Detta anser jag ledde till att deltagarna valde att framföra sina tankar på ett mer ärligare och 

tillförlitligare sätt. Under intervjuerna valde jag bortsett ifrån mina egna frågor också låta 

undersökningspersonerna att berätta fritt. Detta, för att jag inte ville påverka dem på något vis. 

Dessutom ansåg jag att detta kunde öka trovärdigheten i det deltagarna valde att framföra. 

Under intervjuerna har jag haft som mål att endast studerat det som jag har haft som avsikt att 

undersöka. Jag har försökt att strukturera det insamlade materialet på ett metodiskt sätt och 

jag har valt att endast presentera de material som har berört ämnet för denna undersökning. 

Jag vill även poängtera att jag har hela tiden haft som mål att lyfta fram verkligheten som den 

är, utan att försöka idealisera och bedöma. 
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4    Resultat 

4.1    Genomförande 

Denna skola ligger i en kommun i norra Stockholm och är en skola från förskola åldern 

upptill årskurs nio. Skolans vision är att elever och föräldrar ska känna sig nöjda med skolan 

och lärarnas arbete. De ska även minnas skoltiden med nöje. Målet är att alla elever ska känna 

sig trygga i skolan och utvecklas i takt med sin egen kunskapsförmåga. Skolan uppmuntrar 

även föräldrarna att inta en aktiv roll i barnens utbildning och utveckling.  

 Jag valde att intervjua sex lärare på en skola ute i norra Stockholm. Anledningen till att jag 

valde att vända mig till denna skola är att jag har haft kontakt med denna skola sedan tidigare. 

Detta ledde till att jag ville veta mer om hur lärarna på denna skola hanterade olika konflikter 

så som sociala konflikter mellan eleverna. Intervjuerna genomförde jag under 091102-

091106. Jag tog kontakt med lärarna genom att jag gick dit personligen och talade om för dem 

hur intervjun skulle gå till. De flesta av de var väldigt positiva till intervjun och ville gärna 

ställa upp.. Under intervjuns gång lade jag märke till att lärarna hade olika kunskaper kring 

ämnet och hanterade det på olika sätt. En del var insatta och hade tänkbara metoder för hur 

konflikter bör hanteras. En del av de berättade också att de kände att de behövde lära sig mer 

och ämnet. Jag valde avsiktligt att intervjua sex lärare med lång erfarenhet inom läraryrket. 

Anledningen till detta var att jag ansåg att dessa lärare säkerligen hade kommit i kontakt med 

sociala konflikter mellan eleverna på olika sätt. Jag valde att läsa upp en fråga i taget och de 

fick fundera ett tag innan de fick svara. Frågorna bestod av tio olika frågor som jag hade valt 

ut själv utifrån de litteraturer jag hade läst och även utifrån mitt personliga intresse.  

 Lärare A :Svenska och special lärare- 

Lärare B: Träslöjd och engelska. 

Lärare C: Franska och musik. 

Lärare D: No och matte lärare. 

Lärare: E No och matte lärare. 

Lärare F: So lärare  
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4.2    Intervjuerna 

 Syftet med intervjuarna var att se vad dessa lärare hade för syn på sociala konflikter mellan 

eleverna. Vidare var det intressant att förstå hur dessa lärare arbetade, för att förebygga 

konflikter. 

 Nedan behandlas relevanta resultat av intervjuerna, 

 4.3    På vilket sätt försöker dessa lärare förebygga sociala konflikter 

mellan eleverna? 

 F ” Det är viktigt att man är observant och inte sopar någonting under mattan. Konflikter går inte att självläka, 

utan man måste ta tag i det. Konflikter behöver man inte lösa. Men man kan lösa det så att det kommer till en 

nivå som är acceptabelt”. (091106)  

 Man kan urskilja två olika grupper med två olika synsätt bland lärarna. En av grupperna har 

en preventiv syn på konflikter och de övriga anser att man kan agera kraftigt istället när en 

konflikt uppstår. De flesta lärare är medvetna om att konflikter skall förebyggas och hanteras.  

Var och en har egna metoder som de använder, men de har även mycket som är gemensamt 

för hur konflikter ska lösas. Några av dem försöker förebygga konflikter genom att ta upp det 

gång på gång, för att påminna eleverna. Detta gör de också, för att skapa en god miljö med 

färre konflikter. En del arbetar i förebyggande syfte och en del agerar när en konflikt uppstår.  

De anser inte att det är nödvändigt att agera preventivt, eftersom konflikter är svåra att 

komma ifrån. En av lärarna anser också att man som lärare ska göra sitt bästa med och 

försöka förebygga konflikter, men går inte det bör man ta in föräldrar och annan skolpersonal. 

Vidare anser denna lärare att detta kommer att leda till bättre samarbete mellan lärarna och 

man kan tillsammans komma till insikt samt komplettera varandra.. En annan lärare anser att 

en god arbetsmiljö i salen är oerhört viktigt, för att förhindra konflikter. Vidare anser denna 

lärare att det är viktigt att känna till elevernas bakgrund och ta reda på en hel del om de med 

hjälp av de andra lärarna. Anledningen till att denna lärare ville ta reda på mer om elevernas 

bakgrundshistora är, att då kan man skapa sig en större förståelse för deras ageranden. Denna 

lärare anser även att eleverna agerar utifrån orsaker och då gäller det för lärarna att förstå 

grunderna, för att han anser att i slutändan blir det ändå lärarnas problem.  
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4.4 Hur löser lärarna sociala konflikter mellan eleverna? 

Lärarnas sätt att lösa konflikter har mycket gemensamt. De flesta verkar använda sig av 

samma metod vid varje konfliktlösning. Lärare A anser att man skall försöka prata med de 

inblandade parterna och försöka lösa konflikterna gemensamt samt ytterst vid behov ta hjälp 

av föräldrarna. Lärare B anser att man ska hjälpa eleverna att förstå vad konflikten bottnar i 

och reflektera över det som händer. Därefter försöka använda sig av lämplig lösning. Lärare C 

anser att det är lärarens roll att gå emellan. Konflikter ska lösas på plats dvs i skolan, men om 

detta inte går, bör man gå över till nästa fas, vilket innebär att ta kontakt med föräldrarna. 

Lärare D anser att man ska prata med alla inblandade, dock ej i hel klass. Lärare E anser att 

det är viktigt att också försöka vara lugn när man löser konflikter. Han menar på att parterna 

är redan mycket upprörda och stressade, märker de att de som försöker lösa konflikten också 

är stressade blir situationen ännu värre. Detta kan också leda till att konflikten eskaleras och 

man väljer en lösning som är mindre bra. Lärare F anser att man ska hitta en lösning som alla 

parter kan vara överens om. Därefter om någon skulle gå emot denna lösning ska denna lösa 

konflikten. Denna lärare understryker att konflikter inte behöver lösas samt att en del 

konflikter kan man aldrig lösa, men det är viktigt att försöka hitta en godtagbar nivå. Med en 

godtagbar nivå menade han att det är viktigt att den hamnar på en nivå som kan få parterna att 

lämna konflikten. Parterna behöver inte känna att konflikten verkligen är löst nu och att de 

kan glömma allting. Han menar att en del konflikter aldrig går att lösa och man kan inte 

tvinga människor att tycka om varandra. 

 

 

 

  

4.5    När bör konflikter hanteras enligt dessa lärare 
 A ”Man ska prata med alla inblandade, först enskilt och sedan tillsammans. Vid svårare konflikter ska  

föräldrarna kontaktas”.(091102) 
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  F.  ” Man skall förebygga konflikter genom att presentera en viss modell för de inblandade parterna. Om någon 

bryter det man kommer överens om ska den personen lösa konflikten. Man inte behöver lösa den, men den ska 

anamma på en acceptabel nivå”. (091106) 

 De flesta lärare anser att det är viktigt att försöka lösa konflikten med detsamma och anser att 

det i en konfliktlösning ligger även förtroende. Med detta menas att det är viktigt att eleverna 

känner att de kan lita på lärarna och kan dela med sig av hela sin version av konflikten. 

Förtroende skapande ansträngningar är en viktig fas i bearbetningen av konflikten och ger 

möjlighet till större förståelse kring vad konflikten bottnar i. Lärare B anser att man som 

lärare skall agera så fort man märker att det är någon som mår dåligt. Hon anser att det räcker 

med att man märker det som lärare, dvs elever behöver inte säga till . Lärare C anser att man 

ska agera direkt. Hon anser att det är viktigt att man agerar redan från första början, så fort 

man märker att en konflikt är på gång. Hon anser att om man inte agerar från början kan det 

leda till att konflikten blir mycket större och då kanske det blir svårare att medla. Lärare D 

anser att man bör agera som lärare när man upplever att eleverna börjar gå över gränsen 

gentemot andra och då bör man agera med detsamma. Hon menar på att eleverna kanske inte 

ser det som en konflikt, men bör uppmärksammas på man inte gör så mot varandra.  Lärare E 

anser likaså att man ska agera så fort en konflikt uppstår. Han anser också att det beror lite på 

vad det är för konflikt och vad konflikten handlar om. Han anser att ibland är elever 

koncentrerade på ett visst ämne så att de kan behöva lite distans. Lärare E anser också att man 

ska agera direkt speciellt på den ålderskategorin de har på skolan, vilket är f-9. Han anser 

också att tiden är en faktor som bör beaktas. Han berättade att han har talat om för sina elever 

att när det uppstår en konflikt ska de söka upp honom när som helst. De ska helst söka upp 

honom vid ett problem som de känner att de inte behärskar och som de inte kan ta sig ur. 

Vidare anser han det är mycket viktigt att eleverna känner att de trivs i sin miljö. De bör helst 

känna att miljön är öppen och kärleksfull. Öppen dörr som är inbjudande till skillnad ifrån den 

låsta klassrumsdörren.  

 

 

4.6    Hur ser lärarna på sociala konflikter mellan eleverna? 
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 D ”Det beror alldeles på. Vissa konflikter är bra om de kommer upp till ytan. Vissa konflikter är det inget ide 

och gå in på. Men andra konflikter måste man ta upp. Det är så individuellt. Alla konflikter behöver inte redas 

ut”.(091104) 

 E” Som någonting lösbart. En del konflikter måste man bara ta. Sen finns det de som inte går inte att lösa, men 

måste försöka leva med det. Man måste lära sig att förebygga”.(091105) 

 En del av lärarna betraktar konflikter som någonting lösbart, men det finns även de som anser 

att en del konflikter kan bli för uppförstorade. Med detta menar de att en del konflikter är det 

ingen idé att gå in på, eftersom det ändå kommer att lösas. Lärarna anser att det är viktigt att 

förstå hur allvarlig konflikten är. Lärare A anser att man skall försöka dämpa ner den, för att 

det finns risk att det kan utvecklas åt fel hål. Det är dock viktigt att lyssna och höra på vad de 

egentligen har att säga. De flesta av lärarna anser också att en del konflikter kan man inte bara 

undvika, utan man måste ta tag i dem. Lärare B anser att konflikter skall tas på allvar, det är 

viktigt att konflikter upphör och att eleverna förhoppningsvis lär sig någonting av konflikten. 

Lärare C anser att konflikter är negativa, men hon anser också att konflikter kan vara givande 

ibland. Det kan få människor att ta sig till nästa nivå och det handlar också om att lära sig hur 

man skall förebygga konflikter. Lärare F anser att konflikter är en naturlig del av livet. Han 

anser att det gäller att göra en konflikt till att man kan gå vidare på. Det gäller att bearbeta på 

den så att man kan lämna den och gå vidare till nästa steg. Det allra viktiga är att förstå den 

andre och lyssna på vad den har att säga. Det gäller och lära sig att förhålla sig till olika 

människor, men det behöver inte betyda att man får precis som man vill. 

 

 4.7    Vad har dessa lärare för mål när de försöker lösa konflikter? 

  A.” Det viktigaste är att alla parter skulle känna sig nöjda med lösningen och ingen ska behöva gå därifrån och 

må dåligt”. (091102) 

 De flesta av de intervjuade lärarna har som mål att lösa konflikter och att ingen av eleverna 

skall råka ut för konflikten igen. För lärare B är det viktigt att stoppa konflikten och att 

parterna förhoppningsvis lär sig någonting av konflikten. Vidare anser hon att konflikter alltid 

kommer att uppstå, men det väsentliga för henne är att kunna hantera dem på rätt sätt. Målet 

för lärare C vid en konfliktlösning är att alla berörda upplever lösningen som den bästa och 

kan gå därifrån med en känsla av att ha lärt sig någonting. Lärare D anser att det är 
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betydelsefullt alla parter ska säga sitt och rensa luften. Lärare E anser att det är viktigt att 

känna till orsaken till konflikten, för att kunna veta hur man ska lösa dem. Man bör hitta en 

strategi, för att kunna hantera konflikten. Vidare beror det på vad det är för sorters konflikter. 

Lärare F anser att målet är att skapa förståelse och att alla ska lämna en konflikt med någon 

form av förståelse och med insikt för hur den andre tänkte. 

  

4.8    Vad har dessa lärare för konfliktstrategier? 

 De flesta av lärarna använder sig av samma metoder vid varje konfliktsituation och det allra 

vanligaste strategin de använder är att alla parter skulle lyssna på varandra. Lärare A har den 

strategin att hon talar enskilt med eleverna och sedan pratar hon om hur man ska vara mot 

varandra. Lärare B lyssnar på alla parter var för sig och försöker få parterna att tillsammans 

med henne lösa problemet. Lärare C försöker gå emellan därefter försöker hon lösa konflikten 

på skolan och går inte det tar hon kontakt med föräldrarna. Hon anser att de flesta konflikter 

kan lösas på plats, men vid större konflikter bör man ta kontakt med föräldrarna och slutligen 

bör man ta kontakt med rektorn. Lärare D har den metoden att först bör en av parterna dra sin 

version och då måste de övriga lyssna. Hon anser att det är väldigt nyttigt när elever sitter och 

lyssnar på varandra de kommer till en annan insikt. Lärare E anser att man ska kommunicera 

med eleverna i syfte att ha  ”…ha koll på vart vindarna blåser” , för att på så sätt hitta en 

möjlig lösning. Lärare F har den strategin att han lyssnar och drar sig inte för att vara 

auktoritär. Han anser att hans roll är att presentera ett antal olika modeller på hur man kan 

lösa en viss konflikt. 

4.9    Ser dessa lärare konflikter som en svårighet eller möjlighet? 

B. ”Det är alltid en svårighet. Det är väldigt få konflikter som är positiva så att säga. Men är klart att vi inte 

kan leva utan konflikter”.(091104) 

  

De flesta av lärarna har inte en positiv syn på konflikter. Lärare A betraktar inte konflikter 

som positivt, men hon anser att det oftast går att lösa. Hon anser att när man säger att 

konflikter kan ses som en möjlighet låter det som om man är positiv till konflikter. Lärare C 

anser att man skall betrakta det som en möjlighet. Hon anser att annars finns det en tendens 
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till att man blir negativ och låst i sitt tankesätt. Vidare anser hon att detta kan leda till att man 

inte alltid hittar de rätta metoderna, för att lösa konflikter och detta i sin tur leder till att man 

inte ökar sina kunskaper. Lärare D anser att konflikter alltid är en svårighet. Hon anser att det 

är väldigt få konflikter som är positiva, dock anser hon att det är omöjligt att leva utan 

konflikter. Lärare E betraktar det som både en svårighet, men även en möjlighet. Han anser att 

det är en svårighet, men om det går att lösa så är det naturligtvis en styrka. Han anser att det är 

inte bara eleverna som behöver lära sig mer om konflikter och konflikthantering, utan lärarna 

är också i behov av det. Han anser att konflikter uppstår när individer växer och att livet går ut 

på att kunna hantera konflikter. En annan viktig del är att när man löser konflikter bör man 

vara tydlig och rak i sin kommunikation. Lärare F anser att konflikter är en svårighet som 

innebär vissa möjligheter som man ska ta vara på. Det är dessa möjligheter som kan förändra 

synen på saker. 

 

4.10     Använder pedagogerna medvetet någon av   

konflikthanteringsteorier och i så fall hur? 

 De flesta av de tillfrågade lärarna tycks inte använda sig av de ovan redovisade teorierna vid 

konflikthantering. Dock kunde jag hitta vissa inslag av teorierna i tre lärares arbeten mot 

konflikthantering. I lärare Ds och Es hantering av konflikter kunde jag hitta inslag av Urys 

och Fishers teori. Lärare D anser precis som dem att kommunikation är väldigt viktig vid 

konfliktlösningar och att vara en god lyssnare är en av de viktigaste metoderna, för att kunna 

lösa konflikter. Lärare D anser även att man borde sätta sig in i den andres situation och tolka 

situationen ifrån dennes pertspektiv.  

Jag kan också finna vissa inslag av denna metod i Lärare Es arbetssätt mot konflikthantering. 

Denna lärare understryker vikten av att förstå den andre parten och att försöka vara objektiv i 

sitt sätt att tänka är oerhört betydelsefullt . Denna lärare anser dock att det är mycket svårt att 

tillämpa detta tillvägagångssätt på den ålderskategorin han arbetar med . Han anser också att 

eleverna på högstadiet har svårt för att skilja på deras tyckande gentemot varandra och de 

konflikter de stöter på, vilket också understryks av Fisher och Ury. De anser att det är oerhört 

viktigt att kunna skilja på problemet och vad man har för relation gentemot varandra. Lärare E 

anser att detta är ett stort problem bland eleverna, eftersom eleverna har svårigheter att skilja 
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på problem och relation. Att de exempelvis lägger sig i vissa konflikter bara för att ta en 

kompis i försvar eller att de inte gillar någon av  de inblandade parterna. I lärare Fs hantering 

av konflikter kan man hitta inslag av Burtons teori. Denna lärare resonerade en hel del om hur 

viktigt det är att ta tag i konflikter, för att annars kommer problemet förr eller senare leda till 

att andra personer dras in, vilket på lång sikt kan utvecklas till ett samhällsproblem.  

Jag anser att anledningen till att man kan finna inslag av dessa teorier i dessa lärares syn och 

arbetssätt gällande konflikthantering, kan bero enligt min mening på att de har olika 

erfarenheter och har påverkats av andra människors tankesätt. Vidare anser jag inte att lärarna 

medvetet använder sig av dessa teorier. Många av de tillfrågade lärarna upplever att de 

behöver förstärka sin konflikthanterings kompetens. De anser att de kunskaper de besitter  

från det praktiska arbetet. De berättade även att vid varje hantering av en konflikt går de 

tillbaka och reflekterar över hur de har löst liknande problem tidigare. Frågan som inställer sig 

är om man verkligen behöver använda sig av en teori, för att kunna hantera konflikter på ett 

bättre sätt? Jag anser inte att man måste tillämpa en teori, för att kunna hantera konflikter på 

ett bättre sätt. Däremot anser jag att man kan få chansen att reflektera på en annan nivå och få 

ett annat perspektiv på det hela. Med detta menar jag att teorier hjälper oss att se och förstå 

konflikter samt erbjuder oss en viss metod med vilken konflikter kan lösas. De ger oss 

hjälpmedel att utveckla kunskapen kring konflikthantering.  

”Läraryrket är ett hantverksyrke, men problemet är bara att de flesta förstår inte det”…….. 

(No lärare 091102) 

 Under intervjuns gång underströk en av lärarna gång på gång att läraryrket är ett hantverk, 

dvs att det praktiska arbetet i kombination med sunt förnuft leder till att man utvecklas i sin 

roll som lärare. Sunt förnuft står för vad som betecknas som tyst kunskap, dvs det som till 

vardags betecknas som rätt och fel och som också är ett resultat av alla erfarenheter som vi 

har lyckats samla på oss under årens lopp. I det här fallet blir det alla intryck som lärarna har 

lyckats samla på sig i kontakt med lärare, föräldrar och elever samt inte minst de personliga 

erfarenheterna. Jag anser personligen att läraryrket innebär både pratiskt och teoretiskt 

vetande. Det är samspelet mellan handling och reflektion som bringar nya insikter i både teori 

och praktik. Detta hjälper pedagogerna att skapa sig större överblick över det komplicerade 

pedagogiska meningssammanhanget. Pedagogernas uppgifter är inte att genom teorierna 
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tvinga elever till nya insikter dock att erbjuda och hjälpa dem att skapa sig bättre förståelse för 

sociala konflikter.  

 

5    Sammanfattning av de besvarade frågeställningarna 
 Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att lärarna i denna undersökning anser att ämnet 

är viktig och behöver bearbetas. Alla har metoder för hur en konflikt bör hanteras, men många 

använder sig av samma metod utan att ta i beaktande kön, ålder och etnicitet. En del av 

lärarna arbetar ständigt, för att konflikter skall undvikas. De övriga agerar när en konflikt 

uppstår. De anser inte att det är nödvändigt att agera förebyggande, eftersom konflikter är 

svåra att förhindra. Beträffande hur konflikter uppstår har de skilda uppfattningar. En del av 

lärarna anser att konflikter uppstår på grund av att eleverna beter sig illa mot varandra och 

saknar ömsesidig förståelse. De flesta anser också att man ska agera direkt när en konflikt 

uppstår. Men det finns även lärare som anser att det beror lite på situationen och vad 

konflikten handlar om. Målet för de flesta lärare vid en konfliktlösning är att eleverna skall 

känna sig trygga med lösningen och att de förhoppningsvis skall lära sig någonting av 

konflikten. Lärarna betraktar inte konflikter som någonting positivt, de flesta av dem 

uppfattade konflikter som någonting negativt. Lärarna anser att konflikter bör dämpas, för att 

det inte ska utveckla sig alltför mycket. Men de anser också att en del konflikter är bra om 

dem kommer upp till ytan. Vidare anser lärarna om man kan lösa konflikter så är det självklart 

positivt och en stor möjlighet.  

Beträffande teorierna använder sig inte någon av lärarna av dessa teorier helt och hållet. Men 

det finns de lärare som hade inslag av teorierna i sitt arbete mot konflikt hantering. Lärarna 

har ingen kännedom om vad dessa teorier går ut på. Två av lärarna har viss inslag av Urys och 

Fishers teori i sitt arbetssätt mot konflikthantering. Denna teori handlar om hur konflikter kan 

lösas och hur man skall behandla sin motpart i en konflikt, för att komma fram till en 

gemensam lösning. En annan lärare hade vissa delar i sin hantering av konflikter i Burtons 

teori. De likheter man kan finna där är att båda anser att det är viktigt att ta tag i konflikter, för 

att det finns en risk att de kan eskaleras och övergå till att bli ett samhällsproblem.  
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5.1 Bearbetning 
 
Bearbeting av undersökningsmaterialet har skett med avsikt att undersöka om de besvarade 

frågeställningarna och avsikten med denna undersökning stämde överens med varandra. 

Intervjuerna har skett enskilt samt varje fråga har bearbetats för sig, varpå informanternas svar 

har jämförts med varandra. Då många av informanternas svar var snarlika eller 

återupprepningar, har jag bortsett från en del svar och citat. 

 

5.2    Resultat av de besvarade frågeställningarna 

De slutsatser man kan dra av det insamlande undersökningsmaterialet är att lärarna har 

kommit i kontakt med sociala konflikter på olika sätt. De har också skilda erfarenheter och 

reflektioner kring hur de kan lösas. Jag observerade att många av lärarna saknar kunskaper i 

konflikthantering. Det de lyfte fram var oftast väldigt generella metoder. Jag upplevde att de 

flesta lärare använder sig av s.k. sunt förnuft och inte av ett förhållningssätt med stöd i en 

särskild teori. De flesta arbetar utifrån de traditionella skolreglerna, dvs att vid varje konflikt 

ta kontakt med föräldrar och rektor. Jag upplevde inte att lärarna är speciellt insatta i vilken 

roll och inverkan de har i konflikthanteringsarbetet, det hela tycks mer fokusera på vilka 

regler som skall följas om en konflikt uppstår. Lärarna försöker förebygga konflikter genom 

att hantera det på olika sätt, men frågan är om inte konflikter är en naturlig del av våra liv och 

går det verkligen att undvika konflikter? Det finns också lärare som anser att konflikter är 

negativa och bör undvikas. Precis som jag har nämnt tidigare så är de flesta människor rädda 

för konflikter och vill helst undvika. Detta beror på rädsla och osäkerhet bland annat. Men det 

många bortser ifrån vid en sådan tankesätt är att det råder väldigt mycket positivt i konflikter 

likaså. Med hjälp av konflikter får eleverna chansen att utveckla sin sociala kompetens och de 

lär sig förstå hur andra uppfattar dem. Lärarna saknar kompetens i hur de kan träna sin egen 

kommunikation och förhållningssätt gällande konflikter. Lärarna fokuserar sig mest på hur de 

skall lösa konflikterna åt eleverna, men inte hur de kan hjälpa eleverna att hantera konflikter 

både i skolan och i framtiden. De flesta verkar ha samma metoder gång på gång, vilket är 

väldigt svårt att tillämpa vid varje situation. Varje situation är unik och alla elever är olika 

därför går det inte att ha samma förhållningssätt vid varje konflikt.  

Inom Human needs theory anser man att människan kommer att försöka tillfredsställa sina 

grundläggande behov. Därför är det viktigt att lärare behandlar konflikter som ett problem 
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som de måste lösa tillsammans med eleverna. Vid varje konfliktsituation bör parternas 

underliggande behov undersökas och därefter bör man hitta en långsiktig lösning tillsammans. 

Beträffande vad lärarna anser om vad de har för mål vid konfliktlösningar anser de flesta att 

de eftersträvar att eleverna skall känna sig nöjda med resultatet av själva konflikten. Det som 

jag upplevde som intressant här var att de flesta av dem framhävde inte vad konflikter har för 

inverkan på elevers sociala utveckling. Det de bortsåg ifrån var hur elever utvecklas i 

konflikter och vad det skull ha för inverkan på deras sociala utveckling.   

 Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 

vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall 

gestalta och förmedla. (Lpo94) 

 De lyfte inte fram vad eleverna kunde lära sig vid en konfliktlösning och betraktade inte 

konflikter som en nödvändighet. När människor kommer i kontakt med konflikter får de 

möjligheten att träna i hur man kan lösa konflikter och i valet av förhållningssätt vid en 

konfliktlösning. Detta kan påvisa att lärarna inte anser att man skall arbeta med konflikter på 

ett konstruktivt sätt, där alla parter lämnar konflikten med en känsla av att ha lärt sig 

någonting. Man kan även skåda att interformanterna har svarat på ungefär samma sätt vid 

vissa frågor. Detta kan bero på att många grupper anammar en viss lära som talar om för de 

vad som är rätt och fel. Detta leder till att var och en inte behöver reflektera över vad som är 

rätt och fel. De har redan ett facit som riskerar låsa deras reflektion och tankesätt. 

I fråga om teorierna, tillämpar inte pedagogerna någon av teorierna fullt ut. Däremot har en 

del av de tillfrågade lärarna viss inslag av teorierna i sitt arbetssätt mot konflikthantering. Här 

kom jag framtill att lärare behöver både teoretisk och praktiskt kunskapsbildning, för att 

kunna hantera konflikter. 
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Analys och diskussion 

I denna del presenteras och diskuteras resultat som framkommit i undersökningen samt 

huruvida stöd finns att inhämta i litteraturen.  . 

  

 6.2    Människans grundläggande behov 

Som vi såg i intervjuerna anser de flesta av lärarna att konflikter är negativa. Detta har lett till 

att många människor undviker konflikter och konfrontation med människor som vi inte riktigt 

kommer överens med. Detta menar författaren beror på att vi strävar efter att leva i frid och 

även för att vi upplever konflikter som obehagliga. 16Trots detta anser författaren att 

konflikter är en del av det sociala livet och är svåra att undvika. Konflikter uppstår oftast på 

grund av att människor har olika behov, åsikter och intressen. De gemensamma målen leder 

till att olika grupper och individer utvecklar samordnar och strukturerar samspelet så att de 

redan i förväg vet hur de ska agera, för att bryta sig ut. Som vi ser här har vi alla individer 

olika behov samt erfarenheter. Detta leder till att var och en har olika syn på konflikter. Det 

allra betydelsefullaste vid hantering av konflikter är precis som Burton understryker att alla 

parter upplever att de har fått ut någonting av konflikten. Burton skriver att människan 

ständigt strävar efter att säkra en roll och behålla den. Jag tror att detta kan många gånger leda 

till att det uppstår olika konflikter mellan människor. Var och en försöker bibehålla och 

förstärka denna roll med hjälp av olika medel, men det är inte alltid som alla kan få sin vilja 

igenom. För mig innebär en roll en personlighet och uppförande som har en plats i samhället. 

Med andra ord kan detta vara samma sak som en identitet och denna roll är under ständigt 

gestaltning. Burton anser att det är en viktig del av våra grundbehov. Detta leder många 

gånger till maktkamp, osäkerhet och rädsla bland människor samt olika grupper. Därför anser 

jag att det är viktigt att lärare försöker hantera konflikter mellan elever på rätt sätt, eftersom 

konflikter och konfliktlösning är en viktig del av elevernas roller. Tar man inte tag i konflikter 

kan det få skada på elevers sociala utveckling och deras ”roller”. Jag anser även att många 

elevers roller är fortfarande under ständigt utveckling och de flesta försöker fortfarande hitta 

sig själva. Här menar jag inte att konflikter behöver ha en negativ inverkan på deras roller. 

                                                 
16 Thornberg 2006 S 198 
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Utan tvärtom det kan ha en positiv inverkan på deras roller, eftersom detta kan få dem att 

växa socialt och utveckla deras grundläggande behov. Det finns en tendens bland lärare att 

man många gånger kan förbise vissa konflikter. Detta kan bero på som vi har poängterat 

tidigare att lärare inte har tillräckligt med tid och inte känner eleverna tillräckligt väl. Men det 

är oerhört viktigt att agera och hantera utifrån vad situationen kräver.  

  

6.3    Skilja på problem och relationer 

Precis som det har poängterats så kan vi människor många gånger blunda för olika problem, 

för att slippa hantera dem. Konflikthantering handlar om att möta människor och besegra 

hinder som beror på osäkerhet, tvekan och rädsla. Detta kan många gånger leda till att 

människor kan tro att ta itu med konflikter och upprätthålla relationer kan stå i strid med 

varandra. Ury och Fisher skriver att om parterna är psykiskt stabila och förbereda på att 

separera relationer och problem, behöver inte detta stå i strid med varandra. På denna skola 

där jag genomförde mina intervjuer har de inga klassrumsregler utan det är lärarna som 

bestämmer vilka regler som ska gälla i klassrummet. Självklart har de gemensamma regler, 

men det är lärarnas regler som dominerar. Detta anser jag är bra, för att på så sätt kan lärare 

och elever tillsammans komma överens om vilka regler som ska råda för varje ämne samt 

lektion. Eftersom varje lektion och klass är unika kan man inte ha samma regler för alla. En 

av lärarna berättade vid något tillfälle att detta var väldigt bra, eftersom man får möjligheten 

att lära känna eleverna på ett annat sätt. Dessutom kan man om det uppstår konflikter, ta en 

lektion till att tillsammans reda ut dem och arbeta effektivt vid ett annat lektionstillfälle. 

  

 Jag anser att om man trivs bra och det råder en ärlig stämning i klassrummet kring hur alla 

vill ha det, arbetar man med större fördel. Fisher och Ury anser att det är viktigt att man talar 

med de inblandade i en konflikt om parternas emotioner. Precis som dessa författare anser jag 

att det är viktigt att förstå hur den andra tänker, för att det är det som är problemet. Det mesta 

uppfattas subjektivt och man bortser viktiga delar av konflikten. Detta gör man dels på grund 

av att man inte alltid vet hur man ska hantera dessa och inte vill bli ifrågasatt. Det är viktigt 

att kunna sätta sig in i den andres tankeförmåga. Genom att man tar sig tid och diskuterar med 
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elever hur de samt du uppfattar samt upplever problem kan man komma varandra närmare. 

Många lärare glömmer dessutom bort att studera sig själva och sin egen roll som lärare. Här 

kan man basera relationen mellan varandra på en riktig och ärlig kommunikation. Här kan 

man också tillämpa Fishers och Urys tankar om att skilja på problem och relationer. Genom 

detta kan elever och lärare om det skulle uppstå problem tillsammans reda ut samt försöka 

skilja på dem. Vidare kan lärare och elever tillsammans komma överens om att basera 

relationen på en tydlig kommunikation och upprätthålla ett målmedvetet synsätt. 

 De skriver också att i en konflikt kan parterna glömma bort att det inte bara är deras 

mänskliga problem du har att brottas med utan också dina egna. Jag tror att många gånger kan 

elever glömma bort hur lärare upplever situationen. Detta kan bero på att lärarna sällan talar 

om hur de själva uppfattar situationen. Jag tror att om lärare väljer att dela med sig av sina 

synpunkter och erfarenheter, kan eleverna öka sin förståelse och inlevelseförmåga för  

individer. Genom detta kan man möjligtvis påverka elevernas empatiförmåga. Enligt min 

mening precis som Fisher och Ury anser jag att det viktiga är inte endast att förstå hela 

konflikten. Utan jag anser också att det centrala är att lyssna uppmärksamt på vad parterna har 

att säga och vad som har gett upphov till dessa känslor. För att genom detta kan man också 

förstå de grundläggande behoven som är den egna rollen. Dessa funderingar som jag har 

nämnt här ovan är en viktig del av de grundläggande behoven som Burton är inne på. Det är 

en viktig del av rollen. Precis om det har nämnts tidigare, det är när de grundläggande 

behoven hotas och blir ifrågasatt som det uppstår konflikter. 

  

6.4   Konflikter på organisatoriskt nivå 

1. Förmedla kunskaper 

2.  Fostra eleverna i demokratiskt anda 

3. Sortera eleverna inför vuxenlivet 

4. Förvaring. Elevernas föräldrar jobbar och eleverna måste vara 

någonstans under en vuxens uppsikt 17 

 

                                                 
17 Gislasson, Löwenborg 1998 S 54-56 
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Enligt Gisllason förekommer konflikter också på organisatoriskt och samhälligt plan. 

Konflikter kan följaktligen uppstå på olika plan och inte endast ske mellan människor.17 Det 

kan också uppstå utifrån strukturer, organisation och samhället. Som vi ser ovan är läraren en 

betydelsefull person som ska förbereda eleverna inför många uppgifter i livet. Många gånger 

kan dessa uppgifter stå i konflikt med varandra. Detta kan leda till att lärarna inte hittar någon 

klar riktning för det de ska fullfölja, försöker man följa den ena uppgiften kan man motverka 

den andra. Dessutom ska detta förenas med skolans enskilda mål och personliga mål som 

läraren har. Alla dessa krav som läraren ska uppfylla kan många gånger vilseleda läraren i sitt 

arbete och få läraren att prioritera ett av målen mer. Detta kan få läraren att känna sig osäker 

och rädd i sitt arbetssätt. Många gånger förväntas eleverna vara toleranta och samarbeta med 

varandra samtidigt som de betygs individuellt och förutsätts konkurrera med varandra. Detta 

kan leda till att både lärare och elever ställs inför oförenliga krav. De flesta individer arbetar 

bäst när de strävar mot mål som de upplever som meningsfulla. Denna motstridighet som jag 

har nämnt ovan kan leda till att eleverna tappar motivationen och upplever inte skolarbetet 

som meningsfull. 

6.5    Lärarens roll 

Många gånger kan konflikter bero på att läraren kan allt för lite om konflikten och dess 

upphov. Någonting som en av lärarna nämnde under intervjun var att man skulle försöka ta 

reda på mer om elevernas bakgrund och försöka få reda på information om dem. Detta anser 

han att man kan göra genom att dagligen samtala med de andra lärarna kring hur eleverna har 

skött sig. Han anser att det viktiga är att samtala med mentorerna om hur denna klass som 

man har är. Dock anser han att tidsbristen är en viktig faktor till att lärarna inte alltid kan 

samtala med varandra och hantera konflikter. Anledningen till att lärare många gånger 

försöker undvika konflikter är att, precis som det har nämnts tidigare att de vet allt för lite om 

eleverna. Jag tror att det är betydelsefullt att vara medveten om att alla elever kommer ifrån 

olika hemförhållanden och bakgrund. Med detta vill jag säga att alla elever i en 

konfliktsituation tar med sig olika erfarenheter och lämnar konflikten med ökad erfarenhet. 

Någonting som lärarna inte nämnde var att det går väldigt många elever på denna skola som 
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har en annan etniskt bakgrund. Detta ställer läraren inför en annan typ av konflikthantering 

och arbetssätt. Det är viktigt att vara medveten om att i varje kultur utrycker man sig på olika 

sätt. All information som man ger och tar utrycks på olika sätt. Läraryrket är ett utmärkt sätt 

att lära känna sig själv bättre på som människa och i sin lärarroll. Om man alltid möter 

människor som liknar en själv i många avseenden känner man sig trygg och behöver sällan 

fundera över vem man är. Men genom att man möter på olika människor få man chansen att 

lära känna sig själv och fundera över sin egen identitet.  
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 7  Diskussion 

De slutsatser man kan dra av intervjuerna och teorierna är att vad lärare har för inställning till 

konflikter är avgörande för hur de kommande konflikterna kommer att lösas. Jag tror att det är 

viktigt att man som lärare är medveten om vad man skall använda sig av för förhållningssätt 

vid konfliktlösningar. Självklart kan man inte i förväg bestämma sig för hur man ska agera 

och vad man ska ha för inställning till konflikter. Eftersom varje situation är unik och alla 

elever har olika erfarenheter, bakgrund samt etnicitet är det omöjligt att kunna avgöra hur man 

ska agera. Men man bör som lärare vara medveten om att det är betydelsefullt att välja valet 

av ledarstil i en konflikt och kunna förstå att konflikter kan ligga på olika nivåer. 

 Författaren Roger Ellmin skriver i sin bok att om elever och lärare träffas sällan och under 

korta lektionspass kan det leda till att de får sämre kontakt med varandra. Man får inte 

tillfället att lära känna varandra och detta kan leda till konflikter. Vidare kan den korta tiden 

leda till att konflikter inte reds ut. Många lärare kan ha ungefär 100 elever och ibland fler. Det 

finns klassföreståndare som träffar eleverna någon gång i veckan. Författaren skriver att det 

handlar om i vilken utsträckning lärare och elever får en möjlighet att lära känna varandra.18 

Det finns väldigt många olika faktorer som kan påverka hur en konflikt utvecklas. De flesta 

av de lärare som har varit delaktiga i denna undersökning undervisar i olika ämnen på 

högstadiet och hinner inte träffa sin klass ofta. Detta kan leda till att eleverna inte alltid vet 

vem eller vilka de ska vända sig till vid en konflikt. 

 När lärare har olika elever leder det även till att de inte får tillfället att lära känna varandra 

och lära sig mer om den andre. Detta kan leda till att lärarna kan se förbi vissa konflikter, 

eftersom de inte alltid kan avgöra hur pass allvarlig parterna upplever konflikten. De flesta 

individer kan uppleva en del situationer som svårtolkade när en konflikt uppstår. Det är 

situationen som vi tolkar och hanterar som framkallar svårigheter för oss. Allt vi människor 

gör i en konfliktsituation måste förstås i det sammanhang där konflikten äger rum. För och 

återgå till om man verkligen bör använda sig av en teori, för att kunna hantera konflikter på 

bästa sätt? Så anser jag att oavsett hur mycket vi lär oss om konflikter på en teoretisk nivå, så 

                                                 
18 Ellmin 2008 S 94-95 
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är det väsentliga, vad vi är för person, hur vi agerar, hur vi tänker och känner i olika 

situationer. Därför är det oerhört viktigt att vara medveten om sin identitet och hur man själv 

är som person. Det är också viktigt att skilja på hur parterna har agerat i en konflikt och hur en 

konflikt bör hanteras. 

  

7.1  Avslutande kommentarer 

Samtliga ovan sammanfattade studier belyser hur konflikter ska lösas samt hur individer ska 

bemötas i olika konfliktsituationer. Det finns följaktligen en hel del metoder som lärare kan 

använda sig av vid hanteringen av olika konflikter. 

För att återgå till om lärare behöver någon teoribakgrund i sitt arbete gällande konflikter så 

anser jag att de behöver både det praktiska och den teoretiska bakgrunden, för att kunna 

genomföra ett bra arbete. Oavsett vad man väljer för förhållningssätt så är det allra viktigaste 

att lära sig själv och eleverna att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Det centrala är för 

både lärare och elever, att konflikter är en naturlig del av livet, det gäller att försöka dra 

lärdom av att hantera och bemöta konflikter på rätt sätt. Jag anser för den skull inte att det är 

endast teorierna och erfarenheterna som avgör hur vi bemöter olika konfliktsituationer, utan 

också att alla har vi egenskaper och personlighetsdrag som påverkar våra möten med andra 

människor. Genom att vara medvetna om hur vi är och hur vi fungerar, kan vi utveckla våra 

starka sidor och försöka förstå hur vi kan hantera våra svårigheter. 
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7.2 Forskningsmetod 

 Efter att ha genomfört alla intervjuer och så har jag insett att jag kunde ha fullbordat denna 

studie på ett annat sätt. Jag kunde ha intervjuat fler elever och använt mig av observationer, 

för att få större perspektiv på hur lärare arbetar och reflekterar kring konflikter. 

  

7.3  Förslag på fortsatt forskning 

 Jag anser att det råder fortfarande en hel del och undersöka om kring detta område. 

Förslagsvis kan man forska om: 

 Hur påverkar lärares erfarenheter arbetet kring konflikthantering? 

 Hur bemöter lärare elever i en konfliktsituation? 

 Hur samarbetar lärare med varandra kring arbetet konflikthantering? 
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Intervjufrågor 
 
 
 
 
1.  På vilket sätt försöker ni förebygga konflikter mellan eleverna konflikter? 
 
2. Hur anser ni att konflikter mellan eleverna ska hanteras? 
 
3. Hur tror ni att konflikter uppstår mellan eleverna? 

4. När anser ni att man ska hantera konflikter mellan eleverna? 
 

5. ska konflikthantering ske i eller utanför klassrummet? 
 
 

6. Hur anser ni att man ska se på sociala konflikter mellan eleverna? 
 
7. Har ni några mål när ni försöker lösa sociala konflikter mellan eleverna? 

 
8. Har ni några konfliktstrategier? 

9. Vad gör ni om en konflikt inte går att lösa? 
 

10. Hur anser ni att man ska se på konflikter, ska man se som en svårighet 
eller möjliget? 
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