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Sammanfattning

Denna studie har som syfte att undersöka fyra lärares syn på och hanterande av
gruppkonflikter, och hur deras erfarenheter överensstämmer med forskning inom ämnet.
Uppsatsens frågeställningar ser ut enligt följande:
• Hur uppfattar lärare konflikter?
• Hur anser lärare att de och elevgrupper påverkas av gruppkonflikter?
• Hur arbetar lärare med elevgrupper vid konflikthantering?
• Hur anser lärarna att deras gruppkonflikt har uppstått?
• Vem anser lärarna har huvudansvaret för att gruppkonflikter i skolan löses?

I uppsatsens bakgrund presenteras hur forskare uppfattar och anser att konflikter bör hanteras.
Det har innefattat teoretisk utgångspunkt, vad är en konflikt, konflikters komplexitet, olika
typer av konflikter, konflikter i skolan, högstadieklassen som grupp, varför uppstår konflikter
i skolan, Går det att förebygga konflikter, att analysera konflikter, strategier för
konflikthantering och vem ska lösa konflikten Utifrån detta material har sedan intervjuguiden
skapats, vilken användes vid de kvalitativa forskningsintervjuerna. Dessa intervjuer
genomfördes med fyra yrkesverksamma lärare, två män och två kvinnor. I uppsatsens
slutsatser framgår det att lärarna visar såväl likheter som olikheter mellan varandra och som
grupp gentemot forskningen. Av studien framgår att lärarna som grupp ansåg att konflikter
kunde fungera positivt om sak skiljs från person. Lärarna visar upp ett flertal olika
uppfattningar om gruppkonflikter. De båda manliga lärarna visar upp en mer negativ
grundsyn än sina kvinnliga kollegor. Alla lärare utom en anser att de påverkades negativt av
gruppkonflikten. Samtliga lärare ansåg att konflikthanteringen tog tid ifrån deras ordinarie
undervisning. Lärarna ansåg att deras klasser påverkades negativt av konflikten. Två av
lärarna ansåg att konflikten inte var konstant utan något som dök upp då och då eller under
vissa lektioner.

Lärarna arbetar både förebyggande och aktivt med konflikter när de uppstår. Lärarna
prioriterar då samtal med eleverna. Lärarna påpekar vikten av att analysera konflikten. En
konflikts vad och varför är då centralt. De kvinnliga lärarna summerade vad som hade kommit
fram av analysen. Det gjorde inte deras manliga kollegor. Samtliga lärare genomförde en
diskussion av konflikten efter avslutad analys. Alla lärare förutom en använde sig av en tredje
part då de hanterade konflikten. Att använda sig av en tredje part uppfattade lärarna som
positivt. Lärarna anger olika orsaker till att deras specifika gruppkonflikt uppstod. Två av
lärarna anger att felaktig kommunikation var en avgörande orsak. En av lärarna anlägger ett
etniskt perspektiv på varför konflikten uppstod, medan en annan påpekar att det rörde sig om
mognad och tidigare skolgång. Huvudansvaret för konflikters lösande anser tre av lärarna att
de har. En av lärarna menar att det är ett gemensamt ansvar. Två av lärarna påpekar att det är
viktigt att eleverna själva först får chansen att lösa konflikten.

Nyckelord: gruppkonflikt, konflikthantering,
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1. Inledning
Konflikter är ett ämne som är svårt att undvika och jag anser att vi som lärare inte bör vika
undan för det. Konflikter av ett eller annat slag återkommer i de flesta sociala sammanhang:

Som jag personligen ser på konflikter så är det någonting som finns och det bör finnas och det bör
lyftas fram (Intervju med Vanja).

Det här uttalandet av en av de intervjuade lärarna tolkar jag som att konflikter och
konflikthantering är ett angeläget ämne i dagens skola. Konflikter sker varje dag i skolan
såväl i klassrummet som ute på skolgården och andra platser. I en artikel i aftonbladet
beskriver Mira Micic (2005-05-09) svensk skola som en krigszon. Micic hänvisar till en
rapport från skolverket där det framgår att sex av tio lärare inte vet hur de får agera mot
stökiga elever. Det framgår även att lärare på var tredje svenska skola minst en gång per
vecka måste avbryta undervisningen för att hantera akuta svårare konflikter.

Jag anser att konflikthantering tyvärr verkar vara satt på undantag i lärarutbildningen. Mig
veterligt förekom ingen undervisning om konflikthantering. Skolverket har publicerat en
undersökning för 2004 som visar att 48 % av lärarstuderandena i den nya lärarutbildningen
fått ringa eller ingen utbildning i konflikthantering (Skolverket, 2005). Det verkar ju inte så
bra för framtiden. Det verkar dock som att en ökad medvetenhet om konflikter ändå börjar
infinna sig bland de yrkesverksamma lärarna. I den tidigare citerade artikeln av Micic framgår
det att hela 99 % av lärarna i skolverkets rapport vill att konflikthantering ska ingå som en
obligatorisk del av lärarutbildningen.

Konflikter har de flesta av oss erfarenheter av. Mitt eget intresse för konflikter och
grupprocesser grundlades förmodligen i scouterna. Jag har varit verksam som ledare och har
deltagit i konflikter både som involverad och tredje part. I skolan har jag varit verksam som
vikarie. Det innebar en hel del konflikthanterande då eleverna gärna vill testa en nykomling
och ta ut svängarna lite. Av egen erfarenhet och av de intervjuer jag genomfört vet jag att
konflikthantering tar en stor del av lärarens arbetstid. Det är viktigt att forska om konflikter.
Detta arbete ska ses som ett bidrag till den forskningen.

 1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra fyra behöriga och erfarna lärares
syn på och hanterande av gruppkonflikter, och hur deras erfarenheter överensstämmer med
forskning inom ämnet. Detta syfte tydliggörs genom följande frågeställningar:

• Hur uppfattar lärare konflikter?
• Hur anser lärare att de och elevgrupper påverkas av gruppkonflikter?
• Hur arbetar lärare med elevgrupper vid konflikthantering?
• Hur anser lärare att deras gruppkonflikter uppstått?
• Vem anser lärarna har huvudansvaret för att gruppkonflikter i skolan löses?

1.2 Avgränsningar
Konflikter är ett mycket mångfacetterat och brett ämne. Vi har till exempel en mellanöstern-
konflikt och ett antal större och mindre konflikter. Konflikterna handlar alltså om konflikter
inom- och mellan grupper. Anledningen till denna begränsning är att den fångar klassen som
grupp. Det är lärarens syn på och hanterande av den dynamik i klassen som leder till dessa
konflikter som står i fokus för denna uppsats.
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2 Teoretisk utgångspunkt
Hur ska egentligen konflikter tolkas? Kjell Ekstam (2000) hävdar att om konflikter hanteras
konstruktivt så kan de utgöra en bas för utveckling av relationen mellan människor.
Konflikter kan rätt hanterade innebära att de inblandade fördjupar sin förståelse för mänskligt
beteende. Konflikter menar Ekstam vara omöjliga att undvika. Det är snarare positivt att
åsikter och värderingar bryts mot varandra. De skapar enligt Ekstam förutsättningar för
dynamik och framåtskridande. Konflikters vara beror således enligt Ekstam på hur de
behandlas.

Stensaasen & Sletta (1997) argumenterar även de för att konflikter är oundvikliga där det
pågår mellanmänskligt samspel under längre tid. Konflikter representerar ”det som händer” i
sociala relationer, i klassen och i skolmiljön. Ett öppet förhållande till konflikter menar de ge
lärarna möjlighet att få erfarenheter som är viktiga, eftersom de utvecklar inlärningsmiljön
och de sociala relationerna i klassrummet.

Den amerikanske skolforskaren Gordon (1977 i Stensmo, 2000) menar att interpersonella
(grupp) konflikter uppstår varhelst människor möts och har olika behov, mål och önskningar.
Konflikter förekommer dagligen i skolmiljön och är följaktligen naturliga inslag i skolan.

Psykologen Andreas de Klerk (1991) hävdar att konflikter är en del av vår vardag. De fyller
ofta en nyttig och utvecklande funktion. Det är när de inblandade i en konflikt tappar
kontrollen över motsättningarna som konflikter kan utvecklas till något ont. En annan
anledning till att destruktiva konflikter uppkommer kan enligt de Klerk härledas till lärarens
oförmåga eller ovilja att se konflikter. De Klerk (1991) menar att de flesta människor lider av
en kronisk rädsla för andras och egna känsloyttringar.

Ett problem är alltså att konflikter ofta uppfattas som något negativt. De som uppfattar
konflikter som negativa motiverar detta med att konflikter skapar misstro och oro. Att inte
våga eller idas ta itu med konflikter leder till att arbetet inom en organisation präglas av
stagnation, idétorka och förändringströghet (Maltén, 1998). Gunilla O Wahlström (1996)
menar att konflikter som regel är slöseri med resurser. Hon menar vidare att de flesta
individer påverkas negativt av konfliktsituationer och att de tar mycket kraft från de
inblandade. På arbetsplatser med många och olösta konflikter menar hon att det råder högre
sjukfrånvaro än på andra arbetsplatser. För att hantera konflikter konstruktivt argumenterar
Wahlström för en förbättrad kommunikation där det är viktigt att utveckla självtillit.

Även den amerikanske forskaren David Johnson (Johnson, 1979 i Stensaasen & Sletta, 2000)
framhäver att många människor är rädda för konflikter. De ser i dess följd våld, obehag, oro
och förstörda sociala kontakter. Johnson hävdar att destruktiv och ineffektiv styrning av
konflikter är skulden till dess farliga konsekvenser. Konflikter kan således antingen hanteras
konstruktivt eller destruktivt.

Konflikter kan alltså vara antingen positiva eller negativa beroende på hur man behandlar
dem. Rätt hanterade utgör de en möjlighet, men om de hanteras felaktigt leder det till
problem. Det största problemet med konflikter verkar vara rädslan för dem. Forskningen
argumenterar för konflikters utvecklingspotential och menar att konflikter ska ses som en del
av vår vardag. Men när har vi då en konflikt? Eller vad är egentligen en konflikt?
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2.1 Vad är en konflikt?
Det kan alltså vara en god idé att närmare skärskåda vad en konflikt egentligen är. Ordet
konflikt kan etymologiskt härledas från latinets conflictus (Maltén, 1998). Slår man upp ordet
i svenska akademiens ordlista (1998) får vi följande synonymer: motsättning, tvist och strid.
Det rör sig följaktligen om någon form av interaktion mellan människor, där de av någon
anledning inte kommer överens. Eftersom konflikter är föremål för forskning är det av
intresse att se närmare på hur olika forskare definierar begreppet:

Konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och den grupp han tillhör med konsekvent
störning av kommunikationsmöjligheterna (Newcomb, 1971 i Maltén, 1998 ).

Det föreligger konflikter när det dyker upp oförenliga aktiviteter, dvs. när den ena verksamheten
blockerar, förstör, hämmar eller på ett eller annat sätt skapar problem för den andra verksamheten
(Deutsch, 1973 i Malten, 1998).

En kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar (de Bono, 1986 i Maltén,
1998).

En något vidare situationsbetingad definition av konfliktbegreppet ger Kjell Ekstam (2000):

En konflikt uppstår nämligen i den situation då den ena parten tror att det han/hon  vill inte står i
överensstämmelse med vad motparten vill.

En mer gruppcentrerad definition av konfliktbegreppet presenterar Stensaasen & Sletta
(1997):

En konflikt existerar när två eller flera parter i ett ömsesidigt beroendeförhållande uppfattar det så
att deras handlingar och motiv är oförenliga.

Konfliktdefinitionerna kan grovt delas in i handlings eller motivcentrerade. Stensaasen &
Slettas liksom Ekstams definitioner täcker in båda aspekterna. De förutsätter att det är
människors uppfattningar av varandras motiv och handlingar som är avgörande för om det
uppstår en konflikt eller inte. Därmed ges även utrymme för att missuppfattningar kan leda till
konflikter (Stensaasen & Sletta, 1997). För mitt syfte anser jag att Stensaasens & slettas
definition är mest adekvat. En 7-9 klass existerar i ett beroendeförhållande till varandra under
tre år. En klass består dessutom av två eller flera parter, även i halvklass.

2.2 Konflikters komplexitet
Att kategorisera konflikter är egentligen att göra våld på verkligheten. Konflikter är
mångbottnade företeelser vilka inte sällan kan ha flera orsaker. Andreas de Klerk (1991)
menar att en konflikt som uppstår på ett plan lätt kan orsaka konflikter på ett annat. Den här
”gränslösheten” är en orsak till att konflikter ter sig så komplicerade. Konflikter kan alltså
återfinnas på flera olika nivåer. Maltén (1998) menar att det finns tre nivåer där konflikter
uppstår:

• Individnivå (intrapersonella konflikter)
• Gruppnivå (interpersonella konflikter)
• Organisationsnivå

Konflikter på individnivå förorsakas av oförenligheter inom en och samma individ.
Konflikten kan innefatta såväl mål- som identitetsroller. Det kan vara så att man har två mål
att välja mellan. Exempelvis kan det vara så att man har två uppgifter som måste slutföras



7

men bara tid för en. Det kan då uppfattas som konfliktfyllt om man ställs inför detta moment
22. Det kan även vara så att man hamnar i en konflikt mellan två roller, dels den mellan elev-
och kompisrollen eller varför inte förälder- och lärarrollen (Ibidem).

På gruppnivå uppstår konflikter på grund av oförenligheter mellan människor. Maltén (1998)
förklarar att konflikter på gruppnivå uppstår på grund av makt. Vem har rätten att bestämma?
De Klerk (1991) argumenterar för att konflikter kan uppstå på gruppnivå om det råder en
ogenomtänkt arbetsfördelning. Både överbelastning och understimulering kan leda till
negativa konsekvenser för individen, varför risk för konflikter ökar inom arbetsgruppen. De
Klerk hävdar vidare att konflikter på gruppnivå kan uppstå om någon bryter mot redan
etablerade normer och förhållningssätt inom en etablerad grupp. En grupp strävar menar De
Klerk efter stabilitet. Om det skulle komma in en ny deltagare i gruppen med gentemot
gruppen avvikande beteende kan denne uppfattas som ett hot.

En organisatorisk konflikt föreligger enligt Maltén (1998) då organisationens mål och ideér
inte överensstämmer med verkligheten. Maltén skriver att det går att urskilja två typer av
organisatoriska konflikter. Han talar om system- och lojalitetskonflikter. Ett exempel på en
systemkonflikt kan vara övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning.
Problemet skulle då vara att de som arbetar som lärare kan lida av så kallad insiktströghet. Det
tar tid att förändra tänkandet och alla kanske inte är så nöjda med de förändringar som sker.
En lojalitetskonflikt kan man uppleva som lärare när man ställs inför de till synes oförenliga
kraven att dels uppmuntra till samverkan och solidaritet samtidigt som man ska ”pusha”
eleverna till att få så goda betyg som möjligt. Det råder då ett motsatsförhållande mellan
samarbete och konkurrens att förhålla sig till. Eftersom olika typer av konflikter har berörts
kan det vara en god idé att närmare syna olika typer av konflikter.

2.3 Olika typer av konflikter
Som tidigare konstaterades så är konflikter inte så enkla som följande kategorisering kommer
att visa. De kan uppstå på olika nivåer och hämta näring från flera plan. Med den här
brasklappen i åminnelse kan konflikter enligt Nils Nilsson (1996)  rangeras enligt följande:

• Sakkonflikter. Dessa konflikter utgår från att man har olika uppfattningar om hur man
i sak ska agera i olika situationer. Ofta är de olika åsikterna relativa. Det finns helt
enkelt ingen absolut sanning om vad som är bäst. De här konflikterna bör diskuteras i
ett öppet klimat där många synpunkter får komma till tals.

• Värderingskonflikter. De här konflikterna har sitt ursprung i djupt rotade värderingar.
Värderingarna leder till motsättningar eftersom kontrahenterna har olika syn på hur
problem ska betraktas. Värderingskonflikter kan ses som besvärliga då de i mångt och
mycket definierar vem man är och vilka värderingar man håller för goda. Nilsson
menar att dessa konflikter bör diskuteras tills man har kommit fram till ett gemensamt
synsätt.

• Relationskonflikter. Denna typ av konflikter baserar sig på att olika människor inte tål
varandras personlighet. Detta tar sig oftast uttryck i olika former av förtal, mobbning
eller andra provokationer. Enligt de Klerk (1991) är dessa konflikter de mest
påfrestande och komplicerade, eftersom de kan befinna sig såväl på sak- som
personnivå. En sådan personligt präglad konflikt löper stor risk att bli destruktiv när de
inblandade börjar utagera. Därmed resonerar de Klerk att de inblandade beter sig efter
hur de hur de upplever situationen, helt och hållet efter det känslomässiga perspektivet
och utan att vara intresserad av att lyssna på motpartens invändningar.
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Som tidigare påpekats är sällan konflikter så renodlade som en sådan här kategorisk
uppställning visar. Det kan enligt Nilsson (1996) vara så att vissa konflikter maskeras. En
konflikt som främst handlar om känslor kan utges för att vara en ren sakkonflikt för att öka
acceptansen för konflikten. De Klerk (1991) skriver att alla konflikter har såväl en saklig som
personlig aspekt. För en lyckad konfliktlösning gäller det att  hålla isär person och sakfrågan.

En avgörande uppdelning av konflikter, enligt Ekstam (2000) är att dela upp dem i
konstruktiva och destruktiva. Från början är konflikten varken konstruktiv eller destruktiv.
Den blir vad de drabbade gör av den. Att med respekt för varandras åsikter gemensamt
skärskåda varandras argument och att tillsammans definiera problemet ser han som en
förutsättning för konstruktiv konflikthantering. Öppen och fri diskussion är ett måste för att
komma fram till ett gemensamt beslut. Således hävdar han att en stark betoning av sakfrågan
bör utgöra fonden för en lyckad konfliktlösning. Destruktiva, hävdar Ekstam vidare, blir
konflikter då fokus flyttas från sak till person. Dessa konflikter kännetecknas av maktkamp då
det gäller att ”vinna” över den andra parten. Samarbetsnivån, vilken kännetecknar den
konstruktiva konflikthanteringen har därmed övergetts. Atmosfären präglas av misstro och
fiendskap. Även Karin Utas Carlsson (2001) pekar på att destruktiva konflikter handlar om ett
vinna-förlora förhållande. Fokus förskjuts från det egentliga problemet till att handla om
makt. Den förlorande parten påtvingas lösningar som egentligen inte passar denne. Lenéer-
Axelsson & Thylefors (1996) hävdar i likhet med Ekstam (2000) att en konflikt blir
problematisk först då den konkreta frågan lämnar sitt frågestadium och känsloreaktionerna tar
över. De Klerk (1991) hävdar att en konflikt, vare sig den är konstruktiv eller destruktiv ändå
fyller en funktion. Den syftar till att ändra på ett oacceptabelt förhållande. En konstruktiv
konflikt kännetecknas av insikt i de förhållanden som ligger till grund för konflikten. Den
negativa är dess raka motsats. Eftersom de inblandade emellanåt inte förstår orsaken kan de
inte på ett konstruktivt sätt ändra de förhållanden som gett upphov till den. Men vad är det
som utmärker konflikter i skolan? Det ämnar jag se närmare på i nästa avsnitt.

2.4 Konflikter i skolan
Konflikter uppträder även i skolans värld. Finns det någon speciell anledning till att konflikter
uppstår i skolan? Det är en något annorlunda miljö än den på andra arbetsplatser. Eleverna är
mer eller mindre ofrivilligt samlade under en viss del av dagen med människor som de inte
själva har valt att arbeta med. Det kan därför vara en god idé att se närmare på 7-9 klassen
som grupp.

2.5 7-9 klassen som grupp
En grupp skulle kunna förklaras som en sammansättning av olika individer. Forskningen
ställer dock upp vissa olika kriterier för att en grupp ska finnas till:

• I gruppen ska två eller flera personer ingå. Härom råder dock delade meningar. Vissa
menar att tre är ett minimum. Detta, eftersom det då kan bildas en koalition i gruppen:
två mot en.

• Medlemmarna i gruppen ska utöva ömsesidig påverkan på varandra. Det sker genom
det sociala samspel som sker inom gruppen.

• Personerna i gruppen ska även vara ömsesidigt beroende av varandra. Det varje
enskild medlem gör får då betydelse för de andra (Stensaasen & Sletta, 1997).

Under livets gång kommer vi att tillhöra flera olika grupper. Eftersom vi har skolplikt i
Sverige har de flesta, för att inte säga alla genomgått grundskolan. Den här uppsatsen ska som
bekant handla om konflikter i elevgrupper. Därför anser jag att det kan vara fruktbart att se
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närmare på vad som utmärker 7-9 klassen som grupp. Grupper kan delas upp efter deras
strukturer. Skolklassen kan ses som en formell grupp. Det innebär att de har ett formellt och
ofta uttalat syfte, med regler och rutiner. Denna grupp leds av en formellt utsedd ledare,
läraren. Motsatsen till den formella gruppen är den informella. Dessa grupper bildas spontant
utifrån gemensamma intressen och samhörighet (Svedberg, 1997).

Att definiera klassen som grupp kan dock te sig något problematiskt. Jag har inte hittat någon
definition som kan förklara den komplexitet och dynamik som en skolklass besitter.
Skolforskaren Anders Garpelin (1998) hävdar att klassen kan betraktas som en process där
individer och grupper utvecklas, formas och omformas i interaktion med varandra.

Garpelin undersöker en skolklass sociala liv från årskurs sju till nio. Han slår fast att det
bildas undergrupper i klassen, vilka kämpar om inflytandet i klassrummet. Gruppindelningen
är en medveten process hos elevgruppen. Inom grupperna finns det en ”hård” kärna som
definierar vad som är acceptabelt beteende. För att elevgruppen inom klassen ska anses ha
berättigande ställer Garpelin två krav. De ska ha en avsikt med sitt beteende och en strategi
för att uppnå sitt mål. En klass består således av olika grupper med ibland divergerande mål
och uppfattningar. Konflikter kommer med andra ord att uppstå.

För att bättre förstå konflikter i skolans värld anser jag att det kan vara intressant att se
närmare på orsaker till konflikter i skolan. Det har tidigare konstaterats att konflikter kan
hämta näring från flera olika nivåer. Konflikter kan uppstå såväl utanför som inom skolans
väggar. Eleverna tillbringar dock en stor del av sin tid i just skolan.

2.6 Varför uppstår konflikter i skolan
Att konflikter uppstår är normalt och oundvikligt. Att finna orsakerna till dem ter sig något
svårare än att ifrågasätta deras existens. de Klerk (1991) menar att ett av problemen med att
finna orsaker till konflikter är att de renodlas. Med det pekar han på konflikters dynamiska
och sambandsmässiga natur. Varje konflikt har en huvudorsak och en eller flera biorsaker.
Det besvärliga vid en orsaksbedömning är att identifiera huvudorsaken. Konflikter i en
högstadieklass kan bero på ett antal olika faktorer.

 Garpelin (1998) argumenterar för att skapandet av en 7-9 klass medför en konflikt i sig. De
ungdomar som möts bär alla med sig ett arv från den tidigare skola de undervisats på. Den
nya högstadieklassen sätts således samman av ungdomar som har divergerande uppfattning
om vilken roll de ska inta som elever. Faktorer att ta med i beräkningen om vilken elevroll
som kommer att råda är kön, klass och framförallt sammansättningen av klassen. Med
sammansättningen syftar Garpelin på vilka som tidigare har gått tillsammans i skolan. I den
nya högstadieklassen återfinns elever som har en gemensam skolhistoria och idéer om hur
man ska förhålla sig till elevrollen. Elevrollen innefattar hur man ska förhålla sig till sina
klasskamrater, undervisningen och läraren. Den grupp av elever som bäst kan hävda sig på
klassrummets arena eller överväger i mängd kommer, enligt Garpelin, att ha
tolkningsföreträde. De elever som inte känner igen sig i den rådande elevrollen har därmed
två alternativ. Antingen att anpassa sig till den rådande elevrollen eller att gå i opposition mot
densamma. Det vanskliga med att gå i opposition är att man inom klassgruppen riskerar att
straffa ut sig. Det bildas alltså kotterier av grupper i klassgruppen som strider om
tolkningsföreträde. Även Svedberg (1997) påpekar att det inom grupper bildas olika
fraktioner. Han benämner det ”vi och dom”. Detta kännetecknas av att den egna gruppen sätts
på piedestal medan den andra gruppen, dom, får förkroppsliga det som är fel.
Gruppmekanismen leder till att solidariteten inom den egna gruppen stärks med hjälp av
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rykten och fördomar om den andra gruppen. Sådana här grupper finner vi bland annat i
sportens värld, men steget till klassrummet är inte långt, för att inte säga försumbart. De Klerk
(1991) benämner denna process projektion. Han ser det som en försvarsmekanism för att
bevara gruppens enhet. Den kan uppkomma ur gruppmedlemmarnas känsla av  otillräcklighet
eller annat missnöje inom gruppen. Dessa negativa känslor kanaliseras över på en annan
individ eller grupp. Den här försvarsmekanismen är ofta omedveten och syftar till att stärka
sammanhållningen inom gruppen.

En närbesläktad konfliktorsak till projektionen är grupptrycket. Enligt Stensaasen & Sletta
(1997) kan grupptryck förekomma i mer eller mindre medvetna former. Den syftar ytterst till
att bevara jämvikten i gruppen. Denna företeelse riktar sig främst mot en enskild person eller
minoritet i klassen. Kollektivet utövar press på de av annan åsikt, vilket kan få dessa att ge
upp sina ståndpunkter eller att gå i konflikt med flertalet. Festingers teori (1968 i Utas
Carlsson, 2001)  om kognitiv dissonans menar att människor strävar efter att se världen
samstämmigt. Nackdelen är att människor därmed förnekar den dissonans eller brist på
samstämmighet som råder. Det handlar i mångt och mycket om att bekräfta vår positiva
självbild. Att förneka dissonansen leder i förlängningen till missnöje. De problem som finns
sopas helt enkelt under mattan. Om jag relaterar tillbaka till Garpelins undersökning så kan
man se klara paralleller till hur grupper påverkar klassens sociala klimat. Samspelet mellan
lärare och elever bestäms enligt Stensaasen & Sletta (1997) i hög grad av hur eleverna
reagerar på varandra. Det beror på att eleverna befinner sig i en för dem osäker situation, då
vägleds de av varandras beteende. Individers olika åsikter och värderingar kan vara en
anledning till att konflikter uppstår i elevgrupper menar Lenéer-Axelsson & Thylefors (1996).
Likaledes kan det vara så, menar de vidare, att individer kan ha svårt att känna sympatier för
varandra. Relationer kan påverkas negativt på grund av det sätt olika individer har. Råder det
bristande sympati mellan människor som arbetar i grupp kan det yttra sig i ökande
motsättningar i olika frågor.

I anslutning till diskussionen om elevers olikheter som källa till konflikter kan det vara på sin
plats att påvisa att vi idag har ett mycket skiftande elevmaterial etniskt och kulturellt sett. Vi
har en mångkulturell skola. Vissa elever med annan kulturell bakgrund än svensk har ett annat
förhållande till religion än vad deras svenska motsvarigheter har. Med termen svensk avser
jag svensk som en kulturell skapelse. Kulturell differentiering är viktig men kan även ge
upphov till konflikter. Religionsforskaren Kerstin von Brömssen (2004) skriver i pedagogiska
magasinet om detta spörsmål. Enligt hennes studie om elevers tal om religion i det
multietniska och postkoloniala klassrummet framgår det att det bildas etniska och kulturella
grupperingar. Distinktionerna mellan grupperna är klart uttryckta av de elever på högstadiet
som deltog i studien. En källa till konflikter var särskilt religionen. Eleverna påvisade att de
blev så osams när de diskuterade religion att de undvek ämnet. De etniskt svenska eleverna
uttryckte sig mer sekulariserat än sina muslimska motsvarigheter. Etniska konflikter menar
Utas-Carlsson (2001) vara nära förbundet med gruppidentitet. Minoritetsgrupper baserade på
etnicitet kan som ett resultat av upplevd diskriminering uppleva en känsla av osäkerhet, varför
gruppidentiteten blir än viktigare liksom gruppens värderingar. Utas-Carlsson pläderar därför
vidare att det är viktigt att vara medveten om att det även inom ett majoritetsstyre finns plats
för olika värderingar. När värderingar inte delas finns alltid risken för att några upplever
främlingskap. Som jag uppfattar det så är det detta von Brömssen tangerar i sin undersökning,
då svenska och utländska elever inte kan samtala om religiösa frågor. De är för långt ifrån
varandra vad gäller gemensamma värderingar på det området. Detta leder till att man istället
sluter sig inom de egna leden. Utas-Carlsson anser att det är vårt behov av överensstämmelse
och sammanhang som är grogrunden för etniska konflikter.



11

Även lärarens förhållningssätt till den elevgrupp denne undervisar kan vara en grogrund till
konflikter. Ledarskapsforskaren Kurt Lewin (1938 i Malten, 1998) undersökte hur fyra
pojkgrupper i elvaårsåldern reagerade på olika former av ledarskap. Gruppernas uppgifter var
att tillverka modellplan. I tur och ordning tillämpas tre olika ledarskap på grupperna. Dessa
ledarskap var:

• Auktoritärt ledarskap
• Demokratiskt ledarskap
• ”Låt gå” -mässigt ledarskap.

Den auktoritäre ledaren styrde sin grupp med järnhand, tog själv alla initiativ, fattade alla
beslut, rådgjorde sällan med gruppen och höll en klar distans. Ledaren bestämde hur
verksamheten skulle fungera och fördelade själv arbetet. Hurdant blev då gruppklimatet i en
auktoritärt styrd grupp? Gruppklimatet uppvisade vissa affektiva särdrag: Aggressioner, gräl
och kritik av kamrater eller likgiltighet, undertryckt aggressivitet och dålig trivsel. Inom
gruppen bildas en rangordning/hierarki, inom vilken mobbning kan uppstå. På pluskontot kan
dock den höga produktiviteten räknas in.

Den demokratiske ledaren lät gruppmedlemmarna ta aktiv del i planering och genomförande.
Beslut fattades tillsammans med gruppen. Ledaren fungerade som något av en handledare.
Han eller hon gav hjälp till självhjälp och fanns till hands när någon behövde hjälp. I övrigt
förväntade sig den demokratiske ledaren att gruppens medlemmar själva skulle ta ansvar.
Ledaren var mån om att kommunikationen fungerade i gruppen så att samförståndslösningar
skedde. Gruppklimatet i den demokratiskt ledda gruppen kännetecknades av samarbete,
trivsel och vänlighet. De demokratiskt ledda grupperna presterade kvalitativt sett de bästa
modellplanen.

Den ”låt gå”–mässige ledaren uppträde passivt. Råd om hur arbetet skulle gå till erhölls enbart
om ledaren blev tillfrågad. Ledaren var tillbakadragen och lät gruppen sköta sig själv. Allt
arbete skedde på gruppdeltagarnas egna premisser. Kritik förekom inte vare sig av enskilda
individer eller av gruppens arbete som helhet. Gruppklimatet i de passivt ledda grupperna
präglas av vantrivsel och missnöje: gräl uppstod mellan medlemmar eftersom de saknade
ledning. Den passivt ledda gruppen visar klart sämst arbetsprestationer.

Uppföljningsstudier visar att även vuxna grupper uppvisar samma resultat. Det är tydligt att
lärarens sätt att förhålla sig till klassen har en mycket viktig funktion. Idealt ska läraren
förhålla sig på ett demokratiskt sätt mot eleverna. Så enkel är dock inte verkligheten. Lewins
undersökning sker vid ett tillfälle och inte över en längre tid. Det tillkommer ju en del andra
faktorer att ta i beaktande. Elevgruppens mognad och kognitiva förmåga ställer krav som
ibland kräver andra lösningar än de rent demokratiska. Dessutom måste tid att lösa uppgiften
beaktas, liksom skolans ”kod” och lärarens erfarenhet. Med skolans kod menas vilken sorts
kultur eller tradition som är rådande på den skola som det handlar om. Även de Klerk (1991)
hävdar att det är olämpligt att bestämma sig för ett visst förhållningssätt. Beroende på
gruppens inställning till konfliktlösningen måste ledaren antingen vara auktoritär eller
tolerant. En grupp som saknar vilja att lösa konflikten behöver starkare styrning än en mer
målinriktad grupp. De Klerk pekar även på vikten av att ledaren är tydlig och konsekvent. Om
ledarskapet är otydligt skapas förvirring och osäkerhet. Därvid skapas förutsättningar för
onödiga konflikter som dränerar energi och ”stjäl” tid.
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Ekstam (2000) hävdar likaså att konflikter ger upphov till starka känslor. Han menar att detta
yttrar sig i form av psykologiska försvarsmekanismer. Ett sätt att inte ”se” konflikten är att
förneka dess existens överhuvudtaget. Detta leder till ett energislösande då mycket kraft
används för att sopa konflikten under mattan, kraft som istället borde använts till att lösa
konflikten. En närbesläktad företeelse till att inte se konflikten resonerar Ekstam vidare är att
förneka den. Det innebär inte att man direkt förnekar den, utan att man snarare förtränger vad
som händer. Om någon påtalar en konflikt så väljer man helt enkelt att inte tro på personen
ifråga. Eventuellt bagatelliserar man den. På det sättet slipper man att ta itu med en obehaglig
situation.

En annan anledning till konflikter framför Stensaasen & Sletta (1997) då de hävdar att
kommunikationen brister. Det leder i sin tur till missförstånd, vilket, enligt de, är den främsta
anledningen till att konflikter uppstår. Ekstam (2000) håller med och menar att de flesta
människor har en övertro på kommunikation. Det uppstår enligt Ekstam nästan alltid uppstår
missförstånd då vi kommunicerar. Frågan är inte om vi missuppfattar utan hur mycket hur
mycket vi missuppfattar. Orsakerna till bristande kommunikation beror på oklara mål, otydlig
information, tvetydigt kroppsspråk eller språksvårigheter. Eller en kombination av dessa
faktorer. Kommunikationsbrister resonerar Lenéer-Axelsson & Thylefors (1996) kan även
bero på olika värderingar av resonemang och fakta, skilda beskrivningar av en situation, olika
syn på regler och vad som egentligen är problemet. Utas-Carlsson (2001) nyanserar
resonemanget ytterligare, då hon påvisar att kommunikation även kan användas medvetet
destruktivt. Det innebär att de stridande parterna medvetet stänger av kommunikationen med
motståndarna. Kommunikationen används istället för att värva medhållare och stöd. På det
sättet växer konflikten till att omfatta fler än vad den ursprungliga konflikten gjorde.
Konflikten har därmed blivit komplexare och mer svårlöst.

Det finns alltså många orsaker till att konflikter uppstår i skolan. Såväl lärare som elever kan
via sina skilda förhållningssätt påverka klassrummets sociala atmosfär. Men hur ska man då
behandla en konflikt som har uppkommit? Kan man kanske mota Olle i grind och förebygga
vissa konflikter?

2.7 Går det att förebygga konflikter?
Hur man som lärare förhåller sig till samarbete och konkurrens kan påverka gruppklimatet i
en klass. Steensasen och Sletta (1997) förordar samarbete före konkurrens. Samarbete kan
leda till en positiv självbild. Att lösa stora och små uppgifter tillsammans innebär att man
skapar positiva förväntningar på sig själv och sina medmänniskor. Dessa positiva
förväntningar ligger till grund för den öppna och tillitsfulla kommunikation som sker i
samspel med andra. Motsatsen till samarbete är konkurrens. Konkurrens innebär att bara en
person eller grupp kan vinna. I skolans värld bör man som lärare tänka efter så att man inte
skapar onödiga konkurrenssituationer. Det finns enligt Steensasen & Sletta flera kännetecken
på konkurrens:

• Parterna i konkurrenssituationer blir misstänksamma och reserverade mot varandra. Vid
konkurrens förekommer ingen ärlig och öppen kommunikation. Den kommunikation som
sker kan vara ren desinformation för att vinna ”egna” fördelar. Om detta genomskådas är
det stor risk att kommunikationen avbryts helt. Ett avbrytande av kommunikationen leder
till ökad konkurrens och ökar sannolikheten för en öppen och destruktiv konflikt. Utas
Carlsson (2001) menar att grupper i konkurrens använder sig av ”bedrägeri” för att uppnå
”egna” fördelar. Överdriven konkurrens leder till att parterna blir misstänksamma och
öppet fientliga mot varandra. Ovänskap och mellanmänsklig konflikt hävdar Stensaasen &
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Sletta (1997) leder till dålig stämning i gruppen som helhet. Den dåliga stämningen kan
vara smittosam. Ett gräl mellan en elev och en annan kan leda till att den ene elevens
kamrater avvisar den ene av kombattanterna.

• Elever som har stort behov av hjälp och stöd kan känna sig åsidosatta och värdelösa. Den
elev som har svårt att prestera i skolan kommer enligt Stensaasen & Sletta att ha svårt att
hävda sig adekvat i konkurrenssituationer. Snarare blir det så att de elever som inte hänger
med saboterar de aktiviteter som förekommer. Även de så kallade högpresterande
eleverna drabbas av hård konkurrens. De kommer att minska sin insats, eftersom de ändå
uppfattar sig som bäst under alla omständigheter.

Stensaasen och Sletta (1997) menar vidare att det ligger ett speciellt ansvar hos pedagoger att
ersätta konkurrens med andra arbetsformer. De anser vidare att viss tillrättalagd konkurrens
kan verka positivt. De utreder dock ej vidare vad de menar med tillrättalagd konkurrens. Utas
Carlsson (2001) föreslår för högstadiet passande samverkansövningar. En övning går till så att
en elev får välja bland ett antal kort som benämner olika känslor. Sedan får de leta upp en
kamrat som har ett kort med en synonym eller antonym. Därefter berättar de som är i samma
grupp om en egen erfarenhet av den känsla som de har på sitt kort. Tanken är att elever ska
våga berätta om sina känslor och skapa ett socialt varmare klimat. En annan variant är att
spela charader. Eleverna ska då gestalta den känsla de har på kortet. Efteråt samtalar elever
och lärare om vilken känsla som var svårast att gestalta och varför. En annan övning utgår
från att eleverna parvis ska samtala om negativa och positiva erfarenheter och vad de lärt sig
av dem. Erfarenheter och tidigare upplevelser av skolan är ett ämne som kan diskuteras enligt
Utas-Carlsson.

2.8 Att analysera konflikter
Innan en konflikt kan lösas är det av vikt att en ordentlig analys av konflikten har gjorts.
Genom att medvetande- och synliggöra konflikten och den aktuella konfliktsituationen
förlorar konflikten mycket av den makt den har över de inblandade. (Maltén, 1998).
 Alla konflikter har en huvudorsak och en eller flera biorsaker. Vid en analys av konflikten är
det övergripande målet att ta reda på vilken huvudorsaken är (de Klerk, 1991). Under
analysarbetet är det viktigt att alla som upplever att de påverkas av konflikten får vara med.
Det stärker såväl den enskildes som gruppens självkänsla. Det underlättar också det senare
beslutsfattandet om alla solidariskt avger sin mening. Alla inblandade ska gå komma till tals
och redovisa sina uppfattningar och känslor (Maltén, 1998). Lika viktigt är det att alla
inblandade lyssnar aktivt. Ingen ska bli avbruten då denne redovisar sin syn på problemet.
Genom att lyssna på vad kontrahenterna har att säga utan att börja argumentera kan man
förhoppningsvis inse att konflikten inte så mycket beror på illvilja, utan snarare på den andres
annorlunda uppfattning. Liksom Maltén påvisar de Klerk (1991) vikten av att skapa ett gott
diskussionsklimat. Detta är enligt de Klerk konfliktlösarens främsta uppgift. Rent praktiskt
innebär detta att de inblandade inte ska prata i munnen på varandra och att ordet fördelas
rättvist och adekvat bland de inblandade.

Först när alla har talat till punkt är det enligt Maltén (1998) dags att göra avvägningar och dra
slutsatser. Omröstningar bör ske med handuppräckning och det är ett krav att alla öppet ska ta
ställning. Vid känsliga frågor kan det vara en idé att samtliga får redovisa sin personliga
inställning innan ett beslut tas.
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Hur går det då till när man genomför en konfliktanalys? Forskningen visar på ett flertal sätt att
analysera konflikter, vilka samtliga är närbesläktade. Forskarparet Tannenbaum (1973 i
Maltén, 1998) visar på följande sätt att analysera konflikter:

• Konfliktens innehåll och natur.
• Bakomliggande orsaker.
• Konfliktens utvecklingsfas, dvs. hur länge den har pågått och hur den har utvecklats.

Så kan man översiktligt se på en analys av konflikten. Gordon (1977 i Stensmo, 2000) tar upp
en något vidare bild av analysprocessen. Gordons analys kallas för sexstegsprocessen:

• Det första steget innebär att konflikten definieras. Det är denna del av analysen som
bör ta längst tid. Gordon resonerar att om man har definierat konflikten rätt så är man
halvvägs mot en lösning. De elever som bör delta i analysen är främst de som berörs
av konflikten och  dess konsekvenser. Elevernas uppgift i steg ett är att särskilja sina
behov från den problemlösning de vill se. Gordon markerar vikten av att alla
inblandade får komma till tals. Frågor att som lärare ställa skulle kunna vara: Vilka
problem upplever vi? Vilken är den mest tänkbara orsaken till dessa?

• Steg två går ut på att samla in tänkbara lösningar till konflikten. Läraren bör i detta
steg använda sig av så kallade ”dörröppnare” eller ”brainstorming”. Detta innebär att
alla elevers förslag noteras. Någon direkt argumentation för förslagen ska inte
förekomma på denna nivå. Läraren bör se till att alla inblandade yttrar sig. För att ge
en god visuell bild av förslagen bör läraren anteckna samtliga förslag på tavlan eller
ett block.

• Det tredje steget innebär att förslagen utvärderas. Eleverna ska i detta skede
argumentera för vilket de förslag de anser vara det bästa. För att alla elever ska få
komma till tals rekommenderar Gordon ett turordningssystem.

• Det fjärde steget handlar om att fatta ett beslut om den bästa lösningen. Gordon anser
inte att det ska vara något svårt att fatta ett beslut om de tidigare stegen har genomförts
korrekt. Om flera förslag står emot varandra bör man inte rösta om vilket som är bäst.
Anledningen till att man inte bör rösta är att det kommer att finnas en förlorande
minoritet som inte känner sig lojala med beslutet. Strävan bör istället vara att uppnå en
konsensuslösning som alla elever för en tid är beredda att pröva. Detta står i kontrast
med Maltén (1998), vilken förordar ett röstförfarande. Läraren bör påvisa att förslaget
inte är oåterkalleligt. För att ”knyta ihop säcken”, anser Gordon, är det av vikt att de
inblandade och läraren signerar ett kontrakt som stipulerar parternas skyldigheter
gentemot varandra. Om någon skulle vara tveksam till att signera kontraktet bör
läraren utröna vari tveksamheten ligger.

• Därefter bör de inblandade bestämma hur beslutet ska genomföras. Det är viktigt att
det klargörs vem som ska göra vad och när. Specifika krav kan ställas vilka skriftligen
kan antecknas på ett väl synligt ställe i klassrummet.

• Det sjätte och sista steget innebär att utvärdera hur konflikten lösts. Läraren bör
rådgöra med de inblandade om hur de anser att konfliktlösningen fungerat. Vid
tveksamheter ska man inte vara rädd för att ompröva beslutet. Tiden från
beslutsfattandet till utvärderingen ska ses som en prövotid.

2.9 Strategier för konflikthantering
de Klerk (1991) anser att den viktigaste utgångspunkten då konflikter ska hanteras är att
människor är dynamiska. Med det menar han att människor liksom processer är föränderliga
och inte alltid rationella. Det kan vara viktigt anser jag att ha det i åminnelse, då strategierna
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som redovisas inte ska ses som statiska fenomen. Det finns ett antal olika strategier att
använda sig av vid konflikthantering. Olika strategier fungerar olika bra vid olika tillfällen.
Reece & Brandt (1987 i Stensaasen & Sletta, 1997) visar på tre huvudstrategier för att lösa
konflikter:

Vinna/förlora strategin. Den här strategin avlägsnar konflikter genom att den ena parten får
”vinna” över den andra. Den här strategin menar Stensaasen & Sletta (1997) i gynnsamma fall
kan sätta stopp för konflikter. Ekstam (2000) hävdar dock att den här typen av strategi är
användbar vid ett flertal tillfällen:

• När snabba beslut är av avgörande betydelse, då det inte finns tid för samråd eller
diskussioner.

• När stora problem kräver impopulära åtgärder, tex. Förbud och regler.

Stensaasen & Sletta (1997) utgår ifrån att den här strategin i stort är förkastlig eftersom den
skapar en förlorare som kommer att ”ge igen”. På det sättet inkapslas konflikten och riskerar
att återuppstå vid nästa meningsskiljaktighet. De anser att den här strategin har sitt värde
endast då två parter inte kan enas om en lösning eller inte är i stånd till att kommunicera med
varandra. Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) benämner strategin övertalning. Denna
övertalning sker på ett kraftfullt sätt, där hot och kompromisslöshet ingår i konceptet.

Förlora/förlora strategin. Denna strategi går ut på att båda parter förlorar något för att
eliminera konflikten. Strategin verkar således för ett kompromissartat beteende. Risken med
denna strategi är att någon av parterna känner att de har fått ge upp för mycket, varvid risk för
fortsatt konflikt är uppenbar. Wahlström (1996) påpekar att vardagliga småkonflikter går
utmärkt att lösa på det här sättet. Vid större konflikter skriver dock Wahlström att man måste
ta hänsyn till att känslorna är betydligt starkare, varvid risk för kränkning är överhängande.
Förlora/förlora strategin anser Stensaasen & Sletta (1997) vara användbar när det inte finns tid
för andra tillvägagångssätt. Ekstam (2000) hävdar att detta sätt att hantera konflikter kan ha
sitt berättigande då konflikten inte upplevs som särdeles viktig. Vidare menar han att detta sätt
kan vara godtagbart då de båda kontrahenterna kan ”köpslå” på lika villkor.

De Klerk (1991) ser en kompromissartad strategi som adekvat då tidsmässiga och praktiska
skäl kräver det. Detta hävdar han inte är en lösning av konflikten, utan snarare en förhandling
om vad man i yttersta fall kan komma överens om. Konfliktlösaren intar då rollen som
domare, en auktoritär roll, och dennes uppfattning om vad som är rimligt får bli styrande. I
bästa fall uppnås en kompromisslösning av mindre god kvalité.

Vinna/vinna strategin. Den här strategin ställer högre krav på konfliktlösaren. Denne ska
lyssna på alla, klargör vari motsättningen består och skapa en tillitsfull atmosfär. Det är av
vikt att konfliktlösaren lyckas övertyga kombattanterna om att det är möjligt att lösa
konflikten konstruktivt. Vidare är det viktigt at medlaren visar tålamod och uppträder
behärskat. Detta för att de inblandade inte ska känna sig pressade att gå med på en lösning
som de inte är nöjda med. Själva målet med strategin är att finna konfliktens huvudorsak, vad
som orsakat den och att finna en lösning som båda parter kan känna sig nöjda med. Denna
strategi benämns av Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) samverkansstrategi. Samverkan
indikerar att båda parter ska vinna. De menar vidare att denna strategi är den avgjort bästa.
Den är dock inte användbar i alla lägen. Vid värderingskonflikter brister den ofta då det är
svårt att finna gemensamma intressen och värderingar.
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Även Ekstam (2000) påpekar att det rör sig om en strategi där båda parter kan känna sig som
vinnare. Ekstam betonar att båda parter har ett lika stort ansvar för att lösa konflikten. Den här
strategin är lämplig då det gäller att hitta en helhetslösning och då en kompromiss inte räcker
till. Vidare kan den vara fruktbar då det är viktigt att den andra parten aktivt medverkar i en
fortsatt relation  och i det fortsatta samarbetet. Den bör även användas då gruppen behöver
bearbeta känslor som stört gruppens samspel.

Det verkar alltså som att det finns vissa möjligheter att förebygga destruktiva konflikter.
Forskningen slår dock fast att konflikter inte bör undertryckas. Det väsentliga med de
förebyggande åtgärderna tycks vara att minska konflikträdslan och att på ett tidigt stadium ta
upp konflikter. Det framhålls att det är viktigt att finna orsaken till konflikten och att alla får
komma till tals. Det har av ovanstående genomgång framgått att det är viktigt att konflikter
behandlas. Men vem är det egentligen i skolans värld som har ansvaret för att konflikter
hanteras?

2.10 Vem ska lösa konflikten?
Vems ansvar är det egentligen att konflikten löses? Är det lärarens ansvar eller elevernas?
Kanske är det bådas? Det kan vara intressant att se om den gällande läroplanen kan upplysa
mer. Lpo94 behandlar inte konflikter explicit. Den påvisar dock att elever med skolans hjälp
ska lära sig att visa förståelse för andra människor. Ingen i skolan ska behöva känna sig
kränkt, trakasserad eller utsättas för mobbning (Lpo94). Vad säger då Lpo94 mer ingående?
För eleverna står följande:

Mål att sträva mot:

Skolan ska sträva efter att varje elev:
• Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.
• Respekterar andra människors egenvärde.
• Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt

medverkar till att bistå andra människor.
• Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att

handla med andra människors bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om
såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Lpo94, s.20).

Implicit kan dessa punkter, enligt min uppfattning, tolkas som att eleven har ett ansvar för att
lösa konflikter, men med det förbehållet att det är strävandemål från Lpo94:s sida. Vad säger
då Lpo94 om lärarens ansvar?

Läraren skall:

• Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess
konsekvenser för det personliga handlandet.

• Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.
• Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.
• Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna

gruppen och
• Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och

regler som en grund för arbete och för samarbete (Lpo94, s.20)
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Det tycks mig som att huvudansvaret för konflikthantering enligt Lpo94 ligger hos läraren.
Det framgår dock att regler för samvaron i klassen ska utarbetas tillsammans med eleverna.
Det är dock viktigt att notera att läraren ”skall” medan eleverna ”strävar mot.” Vad säger då
forskningen om vart ansvaret för att hantera konflikter bör förläggas?

Ekstam (2000) argumenterar för att det endast är de drabbade av konflikten som kan lösa den.
Läraren ska då fungera som en medlare. Lärarens främsta uppgifter är att skapa motivation för
att lösa konflikten och att tillhandahålla en metodik som förmår eleverna att sluta med sitt
destruktiva beteende. Om möjligheten att lösa konflikten av någon anledning tycks avlägsen
menar Ekstam att det kan finnas fog för att ta in extern specialist. I skolans värld skulle det
kunna vara en annan kollega, rektor eller kurator. Fokuset ligger till skillnad från Lpo94 hos
de drabbade, eleverna även om läraren har en viktig roll i själva medlingsförfarandet.

Även Lennéer & Axelsson (1996) anser att det kan vara positivt att engagera en tredje part.
Denne skulle, enligt dem, ha större möjlighet att överblicka konfliktprocessen. Eftersom de
konfliktdrabbade känner sig hotade kan de vara för hämmade för att hantera konflikten
konstruktivt, varvid den stagnerar. Det är dock viktigt att den ansvarige informerar de
inblandade Roger Ellmin (1992) hävdar att en tredje part inte ska kopplas in för tidigt. Det är
enligt honom viktigt att de inblandade själva först får möjligheten att lösa konflikten. Ska man
konsultera en tredje part så menar Ellmin i likhet med Lenéer & Axelsson att det är viktigt att
man har upplyst kombattanterna om detta och att de förstår varför man har valt att ta detta
steg. Det är sålunda av vikt att ingen känner sig ”trampad på fötterna”. Den tredje parten ska
enligt Ellmin kunna avläsa den motivationsnivå som finns hos de bråkande parterna då det
gäller att lösa konflikten.

I likhet med Lpo94 argumenterar De Klerk (1991) för att ledaren bör ta ansvaret för att
hantera konflikten. De underlydande förväntar sig att ledaren ska ta initiativet i konflikter,
varför denne också bör göra det. Själva lösandet av konflikten bör dock enligt de Klerk
innefatta samtliga inblandade. Eleonore Lind (2001) har skrivit om elevers möjligheter att
hantera konflikter. Fokus ligger här således på att eleverna själva ska lära sig att hantera
konflikter. Vad som händer är att eleverna möts. Tanken är att eleverna ska inse att motparten
är en person med känslor, vilket ska leda till insikten att den egna ståndpunkten inte behöver
vara den absolut riktiga. Lind menar att skolmedling innebär att skolan får ett lugnare klimat
och bättre studieresultat. Vissa elever blir utsedda till medlare och får en 15 timmar lång
utbildning. Utbildningen fokuserar på att utveckla medlarens kreativa och analyserande
förmåga. Medlaren ska lära sig att förhålla sig neutral till de konflikter som sker. Medlaren
ska vara frivillig. Eleven som medlare argumenterar Lind vara en bättre lösning än läraren,
eftersom han eller hon talar samma språk som de andra ungdomarna och känner till den värld
inom vilken ungdomarna verkar. Eleverna, vilka verkar som medlare ska dock kunna använda
sig av läraren som en handledare. Medlaren ska inte lösa konflikten åt eleverna utan se till att
det råder ett tryggt klimat och sätta ramarna inom vilken konfliktprocessen utreds. Utas
Carlsson (2001) anser att läraren kan verka som medlare, men ska då inte inta fostrarens roll
utan den opartiska medlarens. Hon menar vidare att de elever som är kamratmedlare behöver
de vuxnas stöd och råd. Således involverar medling även vuxna.

Det är svårt att avgöra om någon part har det övergripande ansvaret för att hantera konflikter.
Jag tolkar det som att läraren har det övergripande ansvaret och stöder mig då främst på
Lpo94. Det framgår dock av såväl läroplanen och forskningsbaserad litteratur att samtliga
parter har ett visst ansvar för att konflikten ska lösas. Forskningen framhåller att det kan
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underlätta med en tredje part vid konflikthantering och att elever själva anses kunna lösa
konflikter. En annan sorts ansvar är att på ett klart och tydligt sätt redovisa för hur man som
uppsatsskrivare har gått tillväga i sin undersökning. Det leder oss raskt vidare till själva
metodavsnittet.

3 Metod

3.1 Val av metod
Jag använder mig av kvalitativ metod i form av den kvalitativa forskningsintervjun. Samtalet
är det grundläggande verktyget för mänskligt samspel. Den kvalitativa forskningsintervjun
utgår från samtalet och karakteriseras av Steinar Kvale (1997: 13) enligt följande:

…en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka
de beskrivna fenomenens mening.

Jag började mitt arbete med att granska för ämnet relevant forskningslitteratur för att skapa
mig en solid grund att arbeta ifrån. Det påverkade den förförståelse jag hade av ämnet.
Tidigare hade jag sett konflikter som i huvudsak negativa företeelser. Nu anser jag mig ha ett
mer nyanserat sätt att se på konflikter. Hur mycket min förförståelse påverkar intervjuerna
anser jag vara svårt att veta. Å andra sidan kan man ju se det som positivt att man är medveten
om den förförståelse man ändå besitter.

Kvale (1997) menar att forskningsintervjun inte är ett jämställt samtal. Det är intervjuaren
som definierar och kontrollerar situationen. Intervjuaren presenterar ämnet för samtalet och
följer genom kritiska frågor upp den intervjuades svar. Det är ändock inte frågan om någon
enmansshow. Tanken är att kunskaper ska byggas upp genom samspel. Intervjuaren och den
intervjuade samspelar om ett ämne av gemensamt intresse. Den kvalitativa
forskningsintervjun kan vara helt öppen eller strukturerad. Den genomförs via en
intervjuguide som fokuserar vissa teman eller förslag till följdfrågor. Intervjun som
forskningsmetod ska ha ett syfte. Den går utöver det vardagliga utbytet av åsikter och blir ett
sätt för intervjuaren att erhålla grundligt prövade kunskaper.

Det centrala menar Holme & Solvang (1997) är att utveckla en djupare förståelse av det
område som ska studeras. Utifrån syftet för min undersökningen är den kvalitativa
forskningsintervjun den metod som lämpar sig bäst. Den kvalitativa forskningsintervjun ger
mer nyanserad information än exempelvis en enkätundersökning. Enkäter ger inte samma
helhetssyn av den intervjuades tankegångar. Är det något som är oklart så kan man ju alltid
fråga igen. Det är inte fallet vid exempelvis en enkätundersökning. Intervjuerna kännetecknas
även av ett explorativt syfte. Målet hävdar Kvale (1997) är att finna ny kunskap och nya
infallsvinklar till ämnet.

3.1.1 Olika sätt att finna kunskap
Kvale (1997) beskriver två olika tillvägagångssätt att finna kunskap. De två metaforerna
benämns malmletaren och resenären. Malmletaren söker efter klumpar av kunskap i den
intervjuades inre. Det material intervjuaren finner renas sedan från slagg för att presenteras
som forskning. Den alternativa metaforen, resenären, söker kunskapen på en vandring. Under
vandringen träffar resenären olika människor och samtalar med dessa för att erhålla kunskap.
Denna resa leder inte bara till ny kunskap utan även till att resenären själv förvandlas. Dessa
två metaforer visar på två olika sätt att ta till sig kunskap. Malmletarens sökande representerar
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grovt den moderna samhällsvetenskapliga forskningen som menar att kunskap är ”given”.
Resenärsmetaforen har en konstruktiv postmodern syn på kunskapen. Detta leder till ett
samtalsperspektiv på samhällsforskningen. Den kvalitativa forskningsintervjun, hävdar Kvale,
bygger på resenärsmetaforen.

3.2 Urval & genomförande
Jag har valt att göra fyra intervjuer. Kvale (1997) menar att det räcker med så många
intervjuer att man anser sig kunna ta reda på det man vill. Han skriver vidare att det ofta är
fördelaktigare att använda sig av ett begränsat antal intervjuer, eftersom det ger mer tid åt att
analysera och förbereda intervjuerna. Intervjuerna har skett på olika högstadieskolor eller i
privatbostäder i Örebro kommun. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide.
Denna har använts som utgångspunkt för att vid behov kunna modifieras beroende på vilken
väg samtalet tar. Intervjuguiden återfinns som bilaga.

De intervjuade är samtliga yrkesverksamma, erfarna högstadielärare. Anledningen till att jag
intervjuar erfarna lärare är att de förmodligen har en bredare erfarenhet av vad det innebär att
hantera konflikter än till exempel en nyutexaminerad lärare. Vidare utbildar jag mig för att
vara verksam på högstadienivå. Därför är intervjuerna även av personligt intresse och nytta.
De intervjuade är två män och två kvinnor med mer än tio års erfarenhet i skolan. De
intervjuade kontaktades via telefon. Att jag valde två kvinnor och två män är för övrigt helt
slumpartat. Det intressanta för min del var de var yrkesverksamma och erfarna.

3.3 Forskningsetiska överväganden
Samtliga intervjuade har informerats om undersökningens syfte innan de givit sitt
godkännande till att bli intervjuade. De har dock inte fått se närmare på de teman intervjun
utgår ifrån. Anledningen till detta är att jag vill undvika att de intervjuade tänker ut svar i
förväg. De tema jag använder mig av utgår ifrån mina frågeställningar. Intervjuns tema finns
med som en intervjubilaga. Samtliga undersökningspersoner har samtidigt som de informerats
om undersökningens syfte också fått garanti om konfidentialitet. Med konfidentialitet menar
Kvale (1997) att samtliga data som avslöjar undersökningspersonernas identitet inte kommer
att redovisas. Vidare resonerar han om viktiga etiska ställningstaganden som bör vägas in vid
all forskning. Han menar att syftet med en intervjuundersökning, förutom den rent
vetenskapliga vinsten, även ska bidra till en förbättring för människorna i den aktuella
situationen. Riskerna för att en respondent ska uppleva obehag ska också vara så liten som
möjligt. De potentiella fördelarna för en undersökningsperson och betydelsen av den kunskap
som erhålls ska uppväga skaderisken för undersökningspersonen och därmed rättfärdiga ett
beslut att genomföra undersökningen. Samtliga intervjuer bandades med intervjupersonernas
samtycke. Samtalen tog mellan 50 minuter och 1 timma. Intervjuerna transkriberades i sin
helhet ordagrant, men med några redigeringar då vissa ord har anpassats till skriftspråk. Jag
anser att det skapar mer tydlighet för läsaren. Kvale skriver att stilen på utskriften beror på
vad den ska användas till. En riktlinje menar han vara att man ska söka föreställa sig hur
intervjupersonerna själva skulle ha formulerat sig i skrift.

3.4 Databehandling och analys
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de omgående. Därefter lästes hela
intervjuerna igenom. Sedan kategoriserades det material som framkommit under intervjuerna
in under de teman som diskuterats utifrån intervjuguiden. Anledningen till detta förfarande är
att intervjupersonerna emellanåt behagade svara på frågor, vilka behandlade teman som togs
upp tidigare eller senare i intervjuguiden. De kategoriseringar jag utgått från är medvetna
skapelser av mig. Det material som sorterade under olika teman sparades i separata filer för
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att göra materialet mer lätthanterligt. Det följande steget innebar att jag jämförde
intervjupersonernas svar för att om möjligt finna ett mönster eller olikheter. Därefter sökte jag
olikheter och likheter med intervjupersonernas uppfattningar och vad teoriavsnittet
stipulerade.

3.5 Metoddiskussion
Studiens teoriavsnitt bygger på för uppsatsämnet närbesläktad forskning som är granskad
vilket ökar dess tillförlitlighet. Kvale (1997) menar att en nackdel med intervjuer är att de är
tidskrävande. Vidare finns det risk att man påverkar respondenten genom tonfall och gester
(Bryman, 2002).  Därför har jag medvetet försökt att hålla en så låg profil som möjligt då jag
genomfört intervjuerna. Frågorna eller de teman jag har utgått ifrån har inte alltid kommit i
ordning beroende på vilken väg samtalet har tagit. Det har gjort att intervjumaterialet blivit
aningen krångligt att analysera. Jag har vid intervjuerna visserligen utgått ifrån en
intervjuguide men frågorna har helt enkelt fått anpassas efter hur samtalet har ”flutit på”. Den
kvalitativa forskningsintervjun har kritiserats av ett antal anledningar. Den har beskyllts för att
inte vara vetenskaplig utan bara spegla det sunda förnuftet (Kvale, 1997). Kvale menar att det
beror på hur man förhåller sig till begreppet vetenskap. Det sunda förnuftet utgår enligt Kvale
från det sammanhang, från vilket det mer specialiserade vetenskapliga samtalen utvecklas. Ett
av problemen med den kvalitativa forskningsintervjun menas vara att det inte går att
generalisera utifrån de resultat som erhålls. En av anledningarna till detta menar Kvale vara
att varje intervjusituation är unik. Varje fenomen har sin egna inre struktur och logik. Målet
med den kvalitativa forskningsintervjun är inte att generalisera. Det centrala är att söka
beskrivningar av den intervjuades livsvärld och att tolka det hon eller han beskriver. Med ett
postmodernt perspektiv på forskningen är inte generaliserbarheten det primära utan
kunskapens kontextualitet och heterogenitet.

3.6 Reliabilitet och validitet
Att mäta pålitlighet hör inte hemma i den kvalitativa forskningsintervjun. De präglas av att
man samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. På så sätt kan man få fram information om
den intervjuades livsvärld. Enligt Kvale (1997) är det vid denna typ av undersökning inte
möjligt att få fram identiska eller liknande svar upprepade gånger. Således faller reliabilitet
utanför ramen för den kvalitativa forskningsintervjun.  

Validitet handlar enligt Holme & Solvang (1997) om undersökningen mäter det den utger sig
för att mäta. Informationen menar de måste vara valid, eller giltig. Det ska utifrån den
information som erhålls vara möjligt att pröva informationen på mina frågeställningar. Alltså
mäter jag vad jag avser att mäta? Alan Bryman (2002) menar att validiteten kan mätas i inre
och yttre validitet. Den inre validiteten mäter om forskaren verkligen mäter det han tror sig
ska mäta. Medan den yttre handlar om huruvida ens resultat stämmer överens med
verkligheten. Här ska dock påpekas att verkligheten enligt den forskningsansats som jag utgår
ifrån bör betraktas som en skapad företeelse mellan den intervjuade och intervjuaren. Den inre
validiteten anser jag mig ha uppnått, eftersom jag har grundat undersökningen i för ämnet
relevant teori. Studien kan även anses ha uppnått en yttre validitet, då jag har valt ut en
urvalsgrupp som är representativ för den målgrupp vars åsikter jag velat skildra. Eftersom min
urvalsgrupp endast består av yrkesverksamma, erfarna högstadielärare kan jag inte dra några
slutsatser vad gäller andra lärargrupper.
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4 Intervjuredovisning
Under detta avsnitt kommer samtliga intervjuer att redovisas. De kommer att redovisas
separat för att skapa en helhetsförståelse och underlätta läsningen.

4.1 Lisbeth
Lisbeth anser att konflikter är komplexa företeelser, vilka kan uppstå såväl mellan individer
som mellan grupper. De kan även vara av organisatorisk och intrapersonell art. Hon definierar
konflikter enligt följande:

En konflikt är när man anser att man har olika intressen, och de kan förekomma på olika nivåer.

Lisbeth anser att konflikter varken är positiva eller negativa, utan att de kan vara både och.
Hon menar att om en konflikt ska ses som positiv så är det under det förbehållet att sak och
person hålls isär, samt att man reder ut vilken grundorsaken till konflikten är. Gruppkonflikten
uppstod vid ett grupparbete. Konflikten ledde till att det under arbetets gång uppstod två olika
grupperingar i klassen. Dessa två grupperingar hade olika syn på hur arbetet skulle fortskrida.
Detta ledde till att arbetet fick avslutas. Lisbeth anser att konflikten uppstod på grund av att
eleverna hade kommit olika långt i sin utveckling. Hon påpekar vidare att grupparbetet var
utformat på ett sådant sätt att det ställde stora krav på elevernas förmåga att samarbeta. Vissa
av eleverna ansåg hon inte kunna hantera detta:

Olika elever har ju olika bakgrund och i sjuan har de kanske inte tränat på samma saker tidigare.

Lisbeth kan se flera orsaker till att konflikter uppstår i dagens skola. En av orsakerna anser
hon vara att skolan av idag är mycket heterogen. I dagens skola hävdar Lisbeth att flera olika
folkgrupper och olika kulturer möts. Det ser hon huvudsakligen som ett positivt fenomen,
men anser det också vara oundvikligt att viss friktion kommer att uppstå. Hon resonerar
vidare att vissa kulturella och religiösa sedvänjor kan verka främmande. Gruppkonflikter som
fenomen anser hon också kan förekomma, även om man bortser från kulturella aspekter. De
kan även uppkomma på grund av att man har eller vill ha en annan grupptillhörighet. Dessa
grupper hävdar hon baserar sig på musik- eller klädstil, eller vilken uppfattning man har om
hur man ska bete sig i skolan.

Vidare hävdar Lisbeth att det ofta är rena missförstånd som leder till att gruppkonflikter
uppstår. Hon påpekar då att det rör sig om kommunikativa missförstånd. Elever misstolkar
vad som har sagts eller gör egna tolkningar av vad de har hört.

Slutligen anser hon även att det kan vara hennes fel att konflikter uppstår. Hon hävdar då att
det kan bero på att hon inte har lyckats variera undervisningen på ett tillfredsställande sätt:

Jag kanske lägger ribban för högt ibland och de elever som inte hänger med då sysslar med annat,
och det stör de mer studiemotiverade eleverna.

Lisbeth anser inte att konflikten påverkade henne. Hon menar att man inte får låta konflikter
påverka om man ska kunna hantera yrket professionellt. Till viss del påpekar hon att det
handlar om att värna den personliga integriteten:

När jag gått hem, då är jag ledig. Då stänger jag av.
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Till viss del anser hon dock att hon påverkades av konflikten. Den tog tid ifrån hennes
ämnesundervisning, vilket Lisbeth beskriver som störande. Hon fann det även frustrerande att
hon inte lyckades lösa konflikten.

Klassen påverkades enligt Lisbeth till det sämre. Vissa elever verkade, enligt Lisbeth, ta mer
illa vid sig av konflikten än andra. Andra elever, verkade menade hon rentav se konflikten
som ett välkommet avbrott från undervisningen. Kommunikationen mellan de två fejdande
grupperna beskriver hon som hetsig. Lisbeth påpekar även att det nästan enbart var under de
lektioner som hon hade grupparbete som konflikten visade sig. Under andra lektioner menar
Lisbeth att eleverna arbetade som vanligt, tillsammans med varandra.

Då Lisbeth hanterade konflikten sökte hon skapa ett samtal mellan de bägge grupperna. Hon
ansåg att det först och främst var viktigt att grupperna kunde hitta grundorsaken till att
konflikten hade uppstått. Lisbeth agerade som samtalsledare eller medlare och försökte påvisa
för eleverna vad de hade gemensamt. Även fast Lisbeth gick in och medlade så påpekar hon
att det var eleverna som skulle komma med förslag till hur konflikten skulle hanteras. Det
gick rent praktiskt till så att eleverna fick skriva ned varför de ansåg att konflikten hade
uppstått, och hur de uppfattade den. Hon poängterar att det främst handlade om att eleverna
skulle förstå varför konflikten hade uppstått. Därefter summerade Lisbeth förslagen som hade
framkommit. Detta förfarande menar hon brukar fungera då samtliga elevers åsikter noteras.
Vissa av förslagen togs dock inte upp, eftersom hon inte uppfattade dem som seriösa.

Därefter följde en diskussion i klassen om vad som hade framkommit av förslagen. Lisbeth
agerade då som samtalsledare. Hon satte upp vissa regler som skulle gälla för diskussionen.
De innefattade att allas åsikter skulle respekteras och att alla skulle få tala till punkt. De elever
som bröt mot reglerna konfronterade hon väldigt hårt. Det innebar att vissa elever fick lämna
klassrummet och att hon hade enskilda samtal med vissa elever efter lektionen.

Det primära målet var för Lisbeth att konflikten skulle upphöra. Det sekundära målet var att
eleverna skulle kunna samarbeta. Hon anser att det förmodligen inte fanns någon av de båda
elevgrupperingar som egentligen var nöjda med detta. Trots att konflikten inte gick att lösa så
använde sig inte Lisbeth av någon tredje part. Hon hade aldrig använt sig av någon tredje part
och ställer sig främmande inför begreppet. Hon hävdar vidare att det förmodligen är enklare
om endast en lärare hanterar konflikten:

Det räcker väl med en konflikt. Vi ska väl inte ha två?

Konflikten fick istället sin lösning genom att grupparbetet fick överges, vilket Lisbeth
uppfattade som mycket tråkigt.

Lisbeth anser inte att konflikten i klassen kunde ha förebyggts. Hon hävdar att konflikter
kommer att hända förr eller senare. Hon anser dock att man kan arbeta för att få en så
friktionsfri arbetsmiljö som möjligt. Ett sätt menar hon vara att arbeta med gruppövningar och
olika sorters värderingsövningar. Vidare betonar hon att det gäller för henne som lärare att
vara tydlig mot eleverna. Det innebär att eleverna får tydliga och klara instruktioner. Slutligen
påpekar hon att det är viktigt att det råder ett öppet diskussionsklimat i klassen:

Inga frågor får vara för dumma för att ställas.
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Lisbeth anser att det var hon som hade huvudansvaret för lösningen av konflikten. Hon
påpekar dock att det är viktigt att eleverna först får chansen att hantera en uppkommen
konflikt.

4.2 Vanja
Vanja hävdar att det finns olika typer av konflikter och att de kan uppstå såväl mellan
individer som mellan grupper. Det är denna mångfald som gör konflikter till komplicerade
företeelser. Konflikter definierar hon på följande sätt:

När olika individer eller grupper har olika intressen eller uppfattningar om vad som är det rätta. I
skolan tror jag ofta att det handlar om vilken attityd man ska ha. Det kan handla om såväl medel
som mål.

Konflikter ser hon som något ofrånkomligt och i grunden positivt:

Som jag ser det är konflikter något som finns och något som bör finnas och något som bör lyftas
fram. De finns där utav en anledning.

Enligt Vanja är det viktigt att konflikter hanteras konstruktivt. Med konstruktiv behandling
menar hon att man skiljer på sak och person. Att inte våga eller orka ta tag i konflikter ser hon
som ett problem. Vanja hävdar vidare att det finns en utbredd konflikträdsla hos människor i
allmänhet.

Vanjas konflikt handlade ursprungligen om att en tjej i hennes klass trakasserades av någon
eller några elever. Tjejen ifråga fick hotfulla brev och fula ord skrivna på sitt skåp. Det
framgick aldrig om det var någon eller några i klassen, eller någon eller några utanför den
som var ansvariga. Denna osäkerhet,  ledde enligt Vanja till att det uppstod olika grupperingar
i klassen som misstänkte och beskyllde varandra för att vara ansvariga för trakasserierna.
Själva trakasserierna kom klassen och Vanja aldrig tillrätta med. Konflikten lärde sig dock
klassen att hantera.

Vanja anser först att det var svårt att hitta en specifik orsak till att konflikten började. Hon
påpekar dock att trakasserierna var en förutsättning för konflikten. Till viss del såg hon
kommunikationen kanske inte som en orsak, men som delvis en anledning till att konflikten
uppstod. Den kommunikation som förekom mellan de olika grupperingarna karakteriserar hon
som bristande och destruktiv:

Eleverna beskyllde varandra för att ha något att göra med mobbningen och det här ledde till att de
grupper som fanns sedan tidigare blev mer interna än vad de hade varit förut.

Vanja anser att en grundorsak till att konflikter i skolan uppstår är kampen om vilken norm
som ska råda. Det handlar menar hon även om vilken ”kod” som råder i klassen och skolan
som helhet. I relation till detta påpekar Vanja att ungdomstiden är en turbulent tid då eleverna
söker hitta sin egen nisch. Eleverna söker även hitta passande gruppidentiteter. Gruppidentitet
kan enligt henne handla om vilka kläder eller vilka intressen man har. Det kan även handla
om vilken inställning man har till skolarbete och skola överhuvudtaget.

Konflikten påverkade henne mycket starkt. Hon kände oro inför vad som skulle komma att
hända med klassen. Konflikten påverkade henne även utanför skolan, då hon visste att hon
skulle komma tillbaka till samma situation även nästa dag. Hon beskriver hela
konfliktsituationen som tärande. Vidare påpekar hon att det inte störde henne att konflikten
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tog tid ifrån den vanliga ämnesundervisningen, då konflikten enligt henne var viktigare att
prioritera:

Det gör inget om man inte lär sig Sveriges geografi. Det kommer att finnas tid för det. Det är
viktigare att komma till rätta med den situation man har.

Klassen påverkades enligt Vanja till det sämre och fungerade inte som den borde. Olika
grupperingar uppstod, vilka beskyllde varandra för att ha något med mobbningen att göra.
Vanja ansåg att det vilade en sorts osäkerhet över klassen under den tid konflikten rasade som
värst. Detta märktes enligt Vanja tydligast i form av den kommunikation som förekom:

Visst pratades det, men mest med mig eller inom den egna lilla gruppen. Om man bortser från de
beskyllningar som gjordes. Det var mycket frostigt.

En tumregel då konflikter ska behandlas är enligt Vanja att lyfta fram konflikten på ett så
tidigt stadium som möjligt. Det innefattar att så fort som möjligt reda ut vad för sorts konflikt
det handlar om och varför den har uppstått. Konflikten menar hon bottnade i trakasserierna
eller mobbningen av tjejen i klassen. Hon koncentrerade därför sina ansträngningar på
klassens samtalsklimat. Hon ställde upp vissa regler som gällde då man analyserade
konflikten. Alla elever skulle få tala till punkt och man fick inte störa talaren med djupa
suckar eller göra grimaser.

Efter att eleverna hade lämnat förslag till vad för sorts konflikt man hade och varför
konflikten hade uppstått så summerade Vanja de viktigaste punkterna på tavlan. Hon frågade
sedan klassen om hon hade dragit de rätta slutsatserna av deras förslag. Därefter följde en
diskussion om vad som kunde görs åt konflikten. Den tog flera lektioner att genomföra. Målet
med diskussionen var att få ett stopp på de, som hon kallade det, grundlösa beskyllningar som
förstörde klassrumsklimatet. Vanja påpekar att detta lyckades och att klassen som helhet
fungerade bättre efter konflikthanteringen. Hon anser även att klassen var nöjd med
hanterandet av konflikten. Mobbningen kom hennes klass dock ej tillrätta med då det aldrig
blev klarlagt vem som hade stått bakom den.

Vanja använde sig av en tredje part på flera sätt. Dels diskuterade hon konflikten med
kollegor och dels kopplade hon in rektor och kurator. Utöver det hade hon en pågående dialog
med en kille i klassen som hon hade förtroende för. Dennes uppgift var att rapportera till
henne hur han ansåg att klassen fungerade. Vanja ansåg att det var mycket givande att
använda sig av en tredje part:

Man ska aldrig vara ensam i en sådan här situation för då kan den bli ännu större och växa en över
huvudet. Man måste kunna prata med någon, för man är själv oerhört ensam annars.

Vanja var osäker på om den aktuella konflikten kunde ha förebyggts. Hon anser dock att
konflikter kan förebyggas. Ett sätt att förebygga konflikter anser hon vara att skapa en positiv
gruppidentitet där alla kan känna sig sedda och bekräftade. Klassen hävdar hon måste göras
medveten om att den hela tiden genomgår en process och utvecklas. Det är viktigt att inte
betrakta klassen som något oföränderligt. För att uppnå dessa mål anser hon att det är viktigt
att hon är medveten om alla elevers skilda förutsättningar:

Några vill spela rollspel, andra vill göra kollage eller skriva dikter.
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Vanja låter även eleverna i sin klass föra loggbok. Det ger henne en insikt i hur klassen
fungerar. Det gäller för henne, menar hon, att vara så kreativ som möjligt och att försöka
skapa ett  samarbetsvänligt klimat i klassen:

Gruppen kan mer än vad den enskilde kan.

Det är även viktigt att alla elever får möjlighet att visa vad de kan och att detta kan ske på
olika sätt. Det är även viktigt  att undvika onödig konkurrens då den enligt henne leder till att
man inte samarbetar.

Vanja anser att det är svårt att påpeka vem som har huvudansvaret för att konflikter i skolan
löses. Hon påpekar att lösandet av konflikter till viss del är ett gemensamt ansvar. Sin egen
uppgift menar hon vara att synliggöra konflikten och att skapa förutsättningar för eleverna att
lösa den. Lösningen av konflikten ansåg hon vara de drabbades ansvar. Det är alltså enligt
henne eleverna som har huvudansvaret för att konflikter löses.

4.3 Anders
Anders anser att konflikter uppstår på grund av att man inte kan se de gemensamma intressen
man har. Han påpekar att det finns väldigt många olika sorters konflikter. De kan uppstå såväl
mellan enskilda elever som mellan olika elevgrupperingar men även mellan lärare och elever.
Han anser att det förmodligen inte finns några gränser för hur konflikter kan utveckla sig.
Detta gör konflikter mycket komplicerade. Anders sammanfattar sin syn på konflikter så här:

När olika personer eller grupper inte kan samarbeta på grund av att de har olika intressen, eller i
varje fall för att de tror att de har det.

Anders anser att konflikter huvudsakligen är negativa företeelser:

Det som tar tid eller resurser från att nå målen, eller från att utvecklas som den människa man har
rätt att vara är i mina ögon negativt.

Han påpekar dock att det finns positiva sidor med konflikter. Om en konflikt ska kunna ses
som positiv måste man våga diskutera konflikten på ett öppet sätt och inte låta den urarta i
personangrepp.

Anders berättade om en konflikt som uppstod mellan tre ämnesmässigt svaga tjejer i hans
klass. De tre tjejerna gaddade ihop sig mot varandra i olika konstellationer. De var alltid två
mot en. Konflikten härrörde ur att de skrev rykten om varandra på den populära chatt-sajten
Lunarstorm. Tjejerna spred konflikten genom att värva anhängare i klassen, varvid olika läger
uppstod. Konflikten gick att lösa.

Anders anser att det var ett missförstånd som ledde till att konflikten uppstod. De tjejer han
såg som drivande i konflikten hade tolkat in för mycket i vad som hade sagts eller gjorts.
Tjejerna hade använt sig av Internet i sin konflikt. Detta var för honom en ny erfarenhet i
konfliktsammanhang. Han anser det vara  en möjlighet att driva konflikter som inte tidigare
har uppmärksammats. Via chatt-sajten Lunarstorm spred eleverna illasinnade rykten om
varandra.

Att konflikter uppstår i skolan anser Anders kunna ha flera olika förklaringar. En orsak anser
han vara att eleverna har skilda förutsättningar för att klara av skolan. Dessutom menar han att
det som sker hemma och på fritiden tas med till skolan:



26

Skolan blir då något av en arena för konflikter.

En annan möjlig konfliktorsak anser Anders vara den begränsade yta inom vilka eleverna rör
sig. Han syftar då på att klasserna har blivit större och att ytan, själva klassrummet är för litet:

Det måste isåfall vara 25 väldigt harmoniska människor.

Konflikten upplevde Anders som mycket frustrerande, eftersom han inte kunde sätta fingret
på vad som var fel. Han menade att han inte förstod vad som var fel, eftersom konflikten inte
var påtaglig för honom. Han påpekar att han kände att något inte stämde, men han kunde inte
förstå vad som var fel. Han fick slutligen reda på vad som var å färde av en kollega. Han anser
att konflikten tog värdefull ämnestid och att det var en jobbig tid för både honom och klassen.
Han beskriver konflikten som frustrerande och irriterande. Han hävdar dock att konflikten inte
påverkade klassen hela tiden. Han påpekar att han uppfattade det som att konflikten kom och
gick. Anders anser att de elever som drabbades hårdast av konflikten förmodligen var de tjejer
som var drivande i den. Han antar att tjejerna ifråga tappade kontrollen över den. De var i
vanliga fall bra kamrater. Anders anser själv att han borde ha märkt av konflikten tidigare.
Han påpekar att det hade blivit mycket tyst i klassen. Tidigare, innan konflikten, hade det
nämligen varit en mycket pratglad klass.

Då Anders hanterade konflikten menade han att det var mycket samtal som gäller. Samtal höll
han med såväl andra kollegor som med de i konflikten inblandade. Anders vill särskilt
framhäva vikten av att tala med de andra kollegorna i arbetslaget. Det var viktigt menade han
att även de var medvetna om konflikten, eftersom de också hade klassen. Anders valde att
fokusera på de drivande tjejerna i konflikten. Han ansåg att det var viktigast att få fram deras
syn på vad som hände:

Varför hade det blivit så här? Och vad bråkade man egentligen om? Det var frågor som dök upp.
Ganska spontant så.

Han samtalade först med tjejerna en och en för att få en någorlunda objektiv bild. Anders
valde alltså att inte involvera resten av klassen i analysen av konflikten. Det anser han kunna
ha förvärrat konflikten:

Jag ansåg inte att klassen var mogen för en sådan diskussion. Det finns en risk att någon av
parterna ”tappar ansiktet” då.

Själva summerandet av vad som framkommit under analysen skedde ganska informellt då han
sammanfattade vissa punkter som hade framkommit under samtalen med tjejerna. Anders
hävdar att vissa åsikter kom igen i samtliga tjejers skildringar.

Tjejerna fick sedan tillsammans med Anders och en kollega diskutera vad som kunde göras åt
konflikten. Det behövdes inga samtalsregler menar han då samtliga parter var angelägna om
att få konflikten att upphöra. Själva lösningen av konflikten löstes på det sättet att tjejerna tog
sin del av ”skulden” till att konflikten hade uppstått. Trots att det hade uppstått grupperingar i
klassen som stödde den ena eller den andra parten, så uppfattar inte Anders att det uppstod
några fler kontroverser. Anders anser att konflikten självdog när de drivande tjejerna valde att
avsluta den. Han anser att det var mycket positivt att ha med en kollega som tredje part. Han
tror att tjejerna förstod allvaret på ett tydligare sätt då de var två stycken lärare som deltog i
konflikthanterandet. Anders mål med konflikthanterandet var att konflikten skulle upphöra.
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Det lyckades också, eftersom det, enligt Anders fanns en genuin vilja hos tjejerna att lösa
konflikten. Han är osäker på om eleverna var nöjda med själva konfliktlösningen, men han
uppfattade det som att tjejerna ansåg att det var skönt att konflikten var över.

Anders anser inte att den aktuella konflikten kunde ha förebyggts. Han ställer sig också
tveksam till om konflikter kan förebyggas. Konflikter anser han vara företeelser som på det
ena eller andra sättet alltid kommer att dyka upp. Anders använder sig dock av
värderingsövningar:

Vi kör ju en del värderingsövningar i och för sig. Men inte med det uttalade syftet att förebygga
konflikter.

Anders hävdar att det kan gå att undvika onödiga konflikter om samtliga parter tar sitt ansvar.
Han relaterar till grupparbeten, då det är särskilt viktigt att eleverna kan ta sitt ansvar och se
till helheten. Just grupparbeten ser han som ett bra sätt att skapa förutsättningar för en positiv
atmosfär, då eleverna är beroende av och måste lita på varandra.
Han anser att lösandet av gruppkonflikter är ett gemensamt ansvar. Han påpekar dock att det
förmodligen är lärare och rektorer som har ett direkt juridiskt ansvar för detta.

4.4 Ian
Ian hävdar att konflikter handlar om att man av någon anledning inte kan komma överens.
Enligt Ian beror det oftast på att man har motstridiga intressen. Han ser konflikter som
komplicerade företeelser eftersom det är svårt att veta vad en konflikt egentligen bottnar i.
Konflikter, menar han, kan verka ganska enkla men börjar man ”nysta” så kommer man ofta
fram till att de handlar om helt andra saker än det som först var för handen. Ian sammanfattar
sin syn på konflikter så här:

Stridigheter som orsakas av att man ser annorlunda på saker och ting.

Ian anser att konflikter är negativa företeelser. Han utvecklar detta genom att påpeka att han
själv uppfattar konflikter som svåra att ta i. Han ser dem som en jobbig del av yrket som det
tyvärr är lätt att blunda för. Konflikter menar han dock kan ha positiva sidor och pekar då på
möjligheten att elever kan lära sig av dem:

Om man klarar av att diskutera frågan eller konflikten i sig. Att det inte urartar i personangrepp.
Jag tycker ofta att det blir, jaa, ganska stirrigt och onyanserat.

Ian berättar om en konflikt mellan olika etniska gäng från olika skolor. Det var ett äldre gäng
från en annan skola som hade trakasserat sjundeklassare på hans skola. Sjuorna i Ians skola
hade äldre bröder på skolan som i sin tur ”gick på” det andra gänget. Om konflikten mellan
grupperna löstes vet inte Ian. I klassen avtog eller tappade eleverna slutligen intresset för
konflikten som Ian uppfattar det. Därmed slutade även eleverna att diskutera konflikten.

Ian anser att konflikten mellan de två grupperna uppstod på grund av att de två grupperna
kände främlingskap inför varandra. Han anser att de två gruppernas olika etniska ursprung var
tongivande för konfliktens uppkomst. Han menar att unga manliga invandrare har ett något
annorlunda sätt att hantera konflikter:

Själva respektbegreppet har en annan innebörd än den svenska. Jag vet inte. Det är mer inriktat på
att visa underkastelse och så.
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Enligt Ian påverkar denna inställning till respekt invandrargrupper till att bli mer
konfliktbenägna än andra grupper. En annan anledning till att konflikter uppstår anser han
bero på att vissa av hans elever gillar när det uppstår konflikter. Det är då, menar han,
företrädelsevis svaga elever som ser konflikter som välkomna avbrott i den ordinarie
undervisningen. Skolan av idag ser han som en mötesplats för olika grupper. Han benämner
detta heterogenitet och hävdar att det kan röra sig om såväl olika etniska grupper som olika
intressegrupper, vilka har olika inställning till skolan. Det kan röra sig om hur man som elev
ska vara mot lärare och hur man sköter sina läxor. Ian anser vidare att konflikter ofta handlar
om grupptryck, att visa upp sig inför kompisarna. Liksom Anders påpekar Ian att det är
alldeles för mycket folk på en alldeles för liten yta i skolan. Han hävdar även att det emellanåt
kan vara hans fel att konflikter uppstår. Det består då i att han tappar humöret och använder
ett språk, som han menar, inte hör hemma i skolan. Det har även hänt att han tagit i elever
vilket inte alltid har varit uppskattat.

Ian uppfattade konflikten som mycket irriterande. Det som främst störde Ian var att konflikten
tog tid ifrån den ordinarie undervisningen. Han hävdar att han blev trött och irriterad:

Sånt här tycker man att eleverna skulle kunna hålla på med på sin fritid. Det är ju faktiskt deras tid
som går till spillo.

De elever som var delaktiga i konflikten blev, enligt Ian, ofokuserade och hade svårt att ta till
sig undervisningen:

 Det blev ju mycket snack om hur dumma i huvudet dom andra var och så. Någon form av
demonisering av dom andra.

Ian hävdar att den kommunikation som företogs var negativ. Dels, så var det, som han
menade mycket ”skitkastning” och dels diskuterade eleverna i klassen hellre konflikten än
koncentrerade sig på undervisningen. På det sättet påverkades hela klassen negativt.
Konflikten var, enligt Ian, ett störande moment som konkurrerade med undervisningen.
Vidare påpekar Ian att kommunikationen fördes inom klassen. Någon form av konstruktiv
diskussion med den andra gruppen förekom enligt Ian förmodligen inte.

Ian fokuserar mycket på att diskutera förhållningssätt med de elever han undervisar. Vid den
konflikt som uppstod diskuterade dock Ian endast med de elever som var inblandade i själva
konflikten. Ian anser att det var onödigt att dra in resten av klassen i den diskussionen,
eftersom de enligt honom inte var delaktiga i den. Då han diskuterade konflikten poängterade
han att han först och främst var ute efter vad för sorts konflikt det handlade om och varför den
hade startat. Innan man går in i en diskussion om en konflikt anser han att det är viktigt att ha
samlat på sig så mycket fakta som möjligt om den aktuella konflikten:

Vet man varför så är mycket vunnet. Nu framgick ju inte det, utan det vart istället pajkastning åt
alla håll och kanter.

Ian hävdar att några samtalsregler inte behövdes, eftersom han hade ingripit om någon skulle
”ha gått över gränsen”.  ”Att gå över gränsen” kan enligt Ian innebära att komma med osaklig
kritik eller att förfalla till personangrepp. Det framgick ganska snart ansåg han att det bara
fanns en version av vad som hade inträffat. Enligt de inblandade var de fullkomligt oskyldiga
och eleverna i den andra gruppen var i princip inte riktigt kloka. En kollega som arbetade på
den skola där de andra eleverna gick menade att det var samma tongångar där. Ian påpekar att
han gärna hade velat höra en tredje åsikt om konflikten:
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Tyvärr fanns det ingen man kunde lita på, någon neutral part.

Målet med konflikthanteringen var enligt Ian att få eleverna att sluta upp med konflikten så att
han kunde fortsätta med undervisningen:

Jaa, jag ville få dom att inse att det är deras tid som blir lidande, och det lyckades ju till slut.

Huruvida konflikten mellan grupperna löstes vet han dock ej. Konflikten kan ha fortsatt på
elevernas fritid. Men det anser Ian inte vara skolans ansvar. Om eleverna var nöjda med
konflikthanterandet vet han inte .

Ian använde sig av en tredje part. Såväl andra lärare i hans arbetslag som lärare på den andra
skolan var inblandade. Ian anser att det är skönt för honom att det finns andra vuxna som
känner till vad som händer. Samtidigt anser han att eleverna bättre förstår allvaret om de
vuxna bildar en ”enad front”.

Ian anser att den aktuella konflikten kunde ha förebyggts. Han anser även att konflikter går att
förebygga. Ian påpekar att han prioriterar att diskutera förhållningssätt med sin klass. Då
hävdar han att det gäller att komma fram till ett ställningstagande som ska vara ömsesidigt
från alla parter. Ingen ska känna sig förbisedd, utan allas åsikter måste noteras. Han påpekar
att det är viktigt att flertalet får sin vilja igenom:

Det är ju genom demokratins anda som vi måste komma fram till en acceptabel lösning.

Vidare påpekar Ian att han och hans kollegor prioriterar värderingsövningar och att de har
vissa lektioner avsatta för detta. Han brukar inte själv leda övningarna, utan det gör en
dramalärare. Han hävdar dock att lärarna uppmanas att vara med.

Ian hävdar först att det är allas gemensamma ansvar att konflikter i skolan löses. Han ändrar
sig dock och påpekar att det förmodligen är skolans personal som har det övergripande
ansvaret. Han menar att det är viktigt att eleverna själva först får chansen att lösa konflikterna,
eftersom de måste kunna klara detta längre fram i sitt yrkesverksamma liv.  Ian ansåg vidare
att det är en knepig fråga som han inte har reflekterat över.

5 Analys
Här genomförs en analys av vad som har framkommit i intervjuerna. Intervjuresultatet
kommer att, när möjligt, relateras till vad som tidigare har behandlats i forskningsavsnittet.
Analysen följer de teman som jag har samtalat med lärarna om.

5.1 Konfliktdefinition
Samtliga lärare ser konflikter på ett eller annat sätt som komplicerade företeelser. De menar
att de kan uppstå på olika nivåer och vara av skilda typer. Arne Maltén (1998) resonerar i
likhet med lärarna att konflikter hör hemma på olika nivåer. De kan enligt Maltén uppstå på
individ, grupp och organisationsnivå. de Klerk (1991) hävdar att en anledning till att
konflikter är komplicerade beror på att de är ”gränslösa”. Med det menar de Klerk att det som
sker på en nivå lätt kan orsaka rubbningar på en annan. Ian anser att konflikter är
komplicerade på grund av att det är svårt att veta vari en konflikt egentligen bottnar eller vad
som är dess huvudorsak. Detta tar Nilsson (1996) upp då han redogör för olika typer av
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konflikter. Han menar då att konflikter kan ”maskeras”. En känslokonflikt kan maskeras till
en sakkonflikt för att öka acceptansen för konflikten och den egna personen.

Definitionsmässigt anser samtliga lärare att konflikter uppstår på grund av att man har olika
intressen eller olika uppfattningar om något. Den synen ligger väl i överensstämmelse med
forskningen. Såväl Ekstam (2000) som Stensaasen & Sletta (1997) presenterar definitioner
som är motivcentrerade. Både Ekstams och Stensaasens & Slettas definitioner ger i likhet
Lisbeths och Anders dito utrymme för att det kan vara missförstånd som leder fram till
konflikter. Vanja tillför en annan dimension till definitionerna då hon i likhet med Stensaasen
& Sletta (1997) ger en såväl motiv- som handlingscentrerad definition.

5.2 Inställningen till gruppkonflikter
Lärarna visar upp ett flertal olika inställningar till gruppkonflikter. Det som ändå är
gemensamt för samtliga lärare är att de anser att konflikter kan fungera positivt. Lärarna
menar dock att en förutsättning för att konflikter ska fungera positivt är att de hanteras
konstruktivt. Samtliga lärare hävdar att man måste kunna skilja på sak och person. Både Karin
Utas-Carlsson (2001) och Ekstam (2000) menar att detta är en förutsättning för att konflikter
ska kunna hanteras konstruktivt. Utas-Carlsson (2001) Hävdar att en konflikt blir destruktiv
då fokus flyttas från sak till person. Konflikten löper enligt henne därmed risk att utvecklas
till något av en maktkamp mellan de inblandade. Lisbeth påpekar även vikten av att förstå vad
för sorts konflikt man har att göra med. Det ger även Ian uttryck för då han hävdar att en
konflikt, till en början, kan synas enkel men att de ofta har andra dolda sidor som kommer
fram efter ett tag. Ian anser att en konflikt kan fungera positivt om eleverna lär sig av
konflikten. Han hävdar att det gäller att klara av att diskutera frågan. Samtidigt anser han att
det blir stirrigt och onyanserat då elever ska hantera konflikter.

Det är värt att notera att de båda manliga lärarna har en i grunden mer negativ grundsyn på
konflikter. Vanja påpekar att ett av huvudproblemen är att människor i allmänhet har en
negativ syn eller rädsla för konflikter. Ett annat problem hon ser med konflikter är när
människor inte vågar ta i dem. Ian påpekar att han ser konflikter som en ”jobbig” del av yrket
som det tyvärr är lätt att blunda för. Konflikter är enligt Ian svåra att ta i. De Klerk (1991)
hävdar att en lärares ovilja att se konflikter kan vara en bärande anledning till att de utvecklas
till att bli destruktiva. Han menar även i likhet med Vanja att många människor lider av en
kronisk rädsla för andra människors och egna känsloyttringar. Johnson (1979 i Stensaasen &
Sletta, 1997) hävdar att ineffektiv styrning av konflikter är skulden till deras farliga
konsekvenser. Även Wahlström (1996) påpekar att de flesta individer påverkas negativt av
konflikter. Hon utvecklar resonemanget med att påpeka att konflikter tar mycket kraft från de
som är inblandade.

Anders anser att konflikter är huvudsakligen negativa företeelser eftersom de tar tid och
resurser från att nå målen och att utvecklas. Även Wahlström (1996) menar att konflikter kan
tolkas som resursslöseri och påvisar att arbetsplatser med många och olösta konflikter har en
högre sjukfrånvaro än andra arbetsplatser.

De båda kvinnliga lärarna visar upp en något positivare grundsyn mot konflikter. Vanja har
den klart mest positiva synen av lärarna. Hon resonerar i likhet med den amerikanske
skolforskaren Gordon (1977 i Stensmo, 2000) att konflikter är ofrånkomliga företeelser som
kommer att uppstå varhelst människor möts, då de har olika behov, mål och önskningar.
Vanja anser vidare att konflikter bör finnas, eftersom det finns en anledning till att de finns
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där. Likaledes menar de Klerk (1991) att en konflikt, vare sig den är destruktiv eller
konstruktiv ändå fyller en funktion, då den är ett tecken på ett oacceptabelt förhållande.

Lisbeth anser att konflikter varken är positiva eller negativa. De är snarare, menar hon, vad
man gör dem till. Den här synen på konflikter tolkar jag det som stämmer väl överens med
forskningens grundsyn. Enligt Ekman (2000) framgår det att konflikters vara beror på hur de
behandlas. Även Lennér-Axelsson & Thylefors (1996) menar att konflikters hanterande är
avgörande för hur de ska tolkas. De hävdar vidare att en konflikt blir negativ då känslorna får
ta överhanden och konflikten lämnar det neutrala frågestadiet.

5.3 Gruppkonflikter
Samtliga lärare kunde redogöra för en gruppkonflikt i skolan som de hade varit med om att
hantera. Det är väl egentligen inte så mycket att orda om, då det var en förutsättning för att jag
skulle kunna genomföra intervjuerna.

Lärarna har emellertid lite olika uppfattningar om varför konflikten uppstod. Anders och
Vanja refererar till kommunikationen, vilken de ser som en möjlig orsak till konfliktens
uppkomst. I Vanjas fall rörde det sig om så kallad destruktiv kommunikation. Den
kommunikation som skedde mellan de fejdande grupperna handlade huvudsakligen om
beskyllningar om vem eller vilka som var ansvariga för trakasserierna av tjejen i klassen.
Övrig kommunikation skedde inom den egna gruppen. Utas-Carlsson (2001) tar upp
begreppet destruktiv kommunikation och hävdar att det är en medveten handling som syftar
till att ”stänga av” meningsfull kommunikation med den eller de man är i konflikt med. Detta
skedde ju också mellan grupperna i Vanjas klass. Beskyllningarna som skedde mellan
grupperna kan tolkas som destruktiv kommunikation, då beskyllningar, enligt den forskning
som presenterats inte syftar till att komma åt sakfrågan (Ekstam, 2000, Utas-Carlsson, 2001).
I Anders fall menade han att det var frågan om ett missförstånd då de stridande parterna hade
tolkat in för mycket i vad som hade sagts och gjorts. Anders pekar även på ett, som han
uppfattar det nytt sätt att föra konflikter, över Internet. Att kommunikation kan vara en orsak
till konflikter hävdar även Ekstam (2000). Han utvecklar resonemanget i likhet med Anders
och hävdar att det snarare är en fråga om hur mycket man missuppfattar som vad man förstår
då man kommunicerar. Även Lisbeth framhåller kommunikationens otillförlitlighet.

Lisbeth anser att hennes konflikt uppstod på grund av att eleverna hade nått olika långt i sin
utveckling. Hon menade även att elevers olika skolbakgrund spelade roll då kvalitén på
undervisning skiftar från skola till skola. I samband med detta är det intressant att Anders
påpekade att konflikter kan tas med till skolan om en elev har en besvärlig hemsituation.
Detta menar han påverka elevers förutsättningar att hantera skolan. De Klerk (1991) påpekar
att konflikter som uppstår på ett ställe lätt kan förflyttas vidare till ett annat. Det är just denna
gränslöshet som till viss del gör konflikter så komplicerade. Det är väl ingen avancerad
gissning att förmoda att konflikter på hemmaplan kan få sitt utlopp i skolan eller som Anders
uttrycker det:

Skolan blir då något av en arena för konflikter.

Ian anlägger ett etniskt perspektiv på varför hans konflikt uppstod. De två invandrargrupper
som hamnade i konflikt med varandra gjorde det, enligt Ian, på grund av att de kände
främlingsskap inför varandra. Detta ledde enligt Ian till att grupperna tog kontakt med
varandra på ett mindre lyckat sätt. Ian utvecklar sitt resonemang genom att påpeka att unga
invandrare, företrädelsevis manliga, har en annan syn än den svenska på respektbegreppet.
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Deras syn på respekt anser Ian handlar om att visa underkastelse. Forskningsmässigt finner
jag inget stöd för en liknande åsikt, men i relation till Ians uttalande är det intressant att notera
att även Lisbeth menar att det uppstår en del friktion när olika kulturer ”krockar” i skolan.
Enligt Lisbeth handlar det dock inte explicit om synen på respektbegreppet, utan om
kulturella och religiösa sedvänjor. Kerstin von Brömssen (2004) skriver i pedagogiska
magasinet om hur talet om religion påverkar elevgrupper. Hon menar i likhet med Lisbeth att
det bildas religiösa och etniska grupperingar i skolan som hamnar i konflikt då de diskuterar
religiösa spörsmål. Anledningen menar von Brömssen vara att svenska elever uttalar sig mer
sekulariserat än deras muslimska motsvarigheter. Även Utas-Carlsson (2001) berör kulturell
differentiering i skolan. Hon menar att etniska minoriteter som känner sig förfördelade eller
på något sätt kränkta har en tendens att sluta sig inom den egna etniska gruppen. På det sättet
förstärks gruppidentitet och kulturella värderingar. I likhet med projektion (de Klerk, 1991)
menar Utas-Carlsson (2001) att etniska konflikter beror på majoritetens behov av
överensstämmelse och sammanhang.

Konflikter mellan grupper i skolan behöver, enligt lärarna, dock ej enbart bero på att man
tillhör olika etniska eller kulturella grupperingar som har olika uppfattningar om religion eller
respekt. Såväl Vanja, Ian och Lisbeth hävdar att olika grupper har olika idéer om hur man ska
vara i skolan, det vill säga vilken elevroll man ska inta. Garpelin (1998) diskuterar detta
intressanta tema och hävdar att det inom en skolklass förs en ständig kamp om vilken
elevgruppering som ska ha tolkningsföreträde. Denna kamp handlar om vilken syn på skolan
och elevrollen som ska gälla. Om jag relaterar tillbaka till Lisbeths uttalande om att olika
elever har olika förutsättningar beroende på sina tidigare upplevelser av skolgång, så kan man
dra paralleller till hur Garpelin diskuterar vilken elevroll som ska gälla. En högstadieklass
sätts ju samman av elever som tidigare har olika erfarenheter av olika skolor där de enligt
Garpelin har skapat sig en viss bild av vad elevrollen innebär. Vanja och Lisbeth påpekar
även att ungdomar i skolan söker en gruppidentitet. De menar vidare att denna kan basera sig
på vad man har för intresse eller vilka kläder eller vilken musik man lyssnar på. Vanja
beskriver högstadietiden som en turbulent tid då man försöker hitta sin egen nisch. Så ock i
gruppsammanhang alltså.  Ian tar upp fenomenet grupptryck som en orsak till att det uppstår
konflikter inom skolan. Enligt Ian handlar det om att ”visa upp sig inför kompisarna”.
Grupptryck menar Stensaasen & Sletta (1997) vara ett normalt fenomen hos elever då de
känner sig osäkra. De vägleds då av varandras beteende. Enligt Festinger (1968 i Utas-
Carlsson, 2001) handlar grupptryck om att bekräfta den positiva självbild som finns inom
gruppen. Nackdelen med grupptryck menar Festinger är att man förnekar de olikheter som
finns inom gruppen, vilket i förlängningen leder till internt missnöje. Även de Klerk (1991)
pekar på grupptryckets negativa sidor då han karakteriserar det som kollektivets tryck mot
några få som måste ge upp sina ståndpunkter eller tvingas i konflikt med det stora flertalet.

Ian och Anders påpekar att de anser att en orsak till att konflikter uppstår i skolan beror på att
klassrummet utgör en alltför begränsad yta. De menar att klasserna har blivit för stora för
klassrummen. Lisbeth och Ian påpekar att vissa elever verkar se konflikter som ett välkommet
avbrott från undervisningen. Ian karakteriserar dessa elever som företrädelsevis svaga.
Slutligen antar Lisbeth och Ian att det kan vara deras fel att konflikter uppstår. Lisbeth menar
att hon emellanåt ”lägger ribban för högt”. Detta skulle enligt henne leda till att svaga elever
sysslar med annat än undervisningen som en form av motståndsstrategi. Det kan vara en svår
uppgift att få alla elever att förstå undervisningen. De Klerk (1991) skriver att såväl under-
som överstimulering kan inverka negativt på en arbetsgrupp. Ian däremot hävdar att han
tappar humöret och att det har hänt att han har tagit tag i elever. Att tappa humöret och att
handgripligen försöka lösa konflikter kan tolkas som en vinna/förlora strategi. Det innebär att
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bara en av parterna kan vinna (Ian eller eleverna) (Stensaasen & Sletta, 1997). Hot och
kompromisslöshet är en del av denna typ av konflikthanterande (Lennéer-Axelsson &
Thylefors, 1996). Ännu mera negativ anser Stensaasen & Sletta (1997) att denna strategi är då
det finns risk att konflikten inkapslas. Den som förlorar i konflikten kan känna revanschlusta
och vänta på nästa tillfälle att ”ge igen”.

5.4 Gruppkonflikters påverkan
Samtliga lärare, förutom Lisbeth, menar att de påverkades negativt av konflikten. Vanja
verkar ha varit den av lärarna som tog värst vid sig av konflikten. Hon beskriver konfliken
som tärande och påvisar att hon själv blev mycket osäker på grund av den. De båda manliga
lärarna beskriver konflikten med en något annorlunda terminologi. Anders beskriver
konflikten som frustrerande medan Ian kallar den irriterande. Samtliga lärare ansåg att
konflikten tog tid ifrån deras ordinarie klassrumsundervisning. Här påpekar såväl Ian, Anders
och Lisbeth att de uppfattade det som negativt. Vanja å andra sidan anser dock inte att det är
några problem att lektionstid går åt till att lösa konflikter. Lisbeth avviker från mönstret då
hon påpekar att hon inte låter sig påverkas av konflikter i skolan. Hon hävdar att det gäller att
kunna hantera konflikter professionellt. Det som sker i skolan lämnar hon där när hon slutar
jobbet. Å andra sidan kan man ju argumentera att konflikter till viss del påverkar henne då
hon själv hävdar att hon blir frustrerad då ämnestid tas till att lösa konflikter. Hon påpekar
även att det var tråkigt att konfliktens lösning skedde på bekostnad av att grupparbetet fick
avslutas ogjort.

Konflikter kan ge upphov till starka känslor och de flesta individer påverkas negativt av dem
(Ekstam, 2000, Wahlström, 1996). Lärarna ger också uttryck för att de mer eller mindre
påverkades negativt av konflikterna. Lisbeth söker dock hävda att konflikten i skolan inte
påverkade henne. En möjlig förklaring torde vara att hon förnekade konflikten. Det innebär
inte att hon inte ser den, men att hon förtränger den. Att ”sopa konflikter under mattan” på
detta sättet rekommenderar inte Ekstam (2000), då det ”stjäl” en hel del energi från den som
förtränger.

Samtliga lärare anser att de klasser som det var konflikt i påverkades till det sämre. Alla
lärarna tar upp kommunikationen då de diskuterar detta tema. Lisbeth och Ian hävdade att
kommunikationen var hätsk mellan de stridande grupperingarna. Även Vanja menar att
kommunikationen inverkade negativt. Beskyllningar förekom, men annars menar hon i likhet
med Anders att kommunikationen försvann där den borde ha funnits. Vanja hävdar att mycket
av kommunicerandet skedde i den egna gruppen. Utas-Carlsson (2001) påpekar i likhet med
Vanja att kommunikation kan stängas av. Koncentrationen läggs istället på att kommunicera
inom den egna gruppen eller till att värva medhållare. Det är intressant att både Lisbeth och
Anders hävdar att deras konflikter verkar ha gjort tillfälligt eld upphör mellan olika lektioner.

Anders och Lisbeth hävdar vidare att det fanns elever som drabbades mer eller mindre hårt av
de aktuella konflikterna. I Ians och Lisbeths klass fanns det elever, menar de, som snarare såg
konflikterna som välkomna avbrott från den ordinarie undervisningen. Anders hävdar att de
tjejer som varit drivande i konflikten drabbades värst eftersom de tidigare varit goda vänner.
Tjejerna tappade kontroll över konflikten menar Anders, då de satt och spred illasinnade
rykten om varandra på chatt-sajten Lunarstorm. Enligt Ekstam (2000) är det typiskt att fokus
över konflikten flyttas från sak till person när de inblandade tappar kontrollen över den. Även
Ian hävdar att hans klass påverkades negativt av konflikten. De elever som var inblandade i
konflikten anser Ian blev ofokuserade och mer intresserade av att diskutera konflikten än att ta
del av undervisningen. Även resten av klassen påverkades negativt anser Ian då diskussionen
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av konflikten konkurrerade med Ians undervisning på ett för hela klassen menligt sätt. Vidare
hävdar Ian att hans elever inte klarade av att hantera konflikten på ett moget sätt. Istället
koncentrerade sig hans elever på att diskutera hur dumma i huvudet deras motparter var. Ian
kallar det för demonisering. Svedberg (1997) kallar det för ”vi och dom”. Med det menar
Svedberg att man framhäver den egna gruppens förträfflighet medan kontrahenterna får
förkroppsliga det onda. De Klerk (1991) kallar fenomenet för projektion och ser det som en
sorts försvarsmekanism för att bevara gruppens inre enhet.

5.5 Gruppkonflikters hanterande
Samtliga lärare har en gemensam nämnare när de hanterar konflikten. De förlitar sig i likhet
med Maltén (1998) på samtalet. Han menar att det är viktigt att alla inblandade i en konflikt
får komma till tals och redovisa sina uppfattningar och känslor kring konflikten.

Samtliga lärare påpekar vikten av att analysera och förstå en konflikts vad och varför. Att
förstå en konflikts huvudorsak menar de Klerk (1991) vara ett övergripande mål när en
konflikt ska analyseras. En genomgående analys kan medvetande- och synliggöra konflikten.
Detta leder till att konflikten till viss del tappar den makt den håller över de drabbade (Maltén,
1998). Vanja och Ian påpekar vikten av att ha gjort en grundlig analys, då de i likhet med
Gordon (1977 i Stensmo, 2000) hävdar att man kommit halvvägs i lösningen av konflikten.
Gordon påpekar i likhet med de Klerk (1991) att själva analysen av konfliktprocessen är den
del av konflikthanterandet som måste få ta längst tid. Att samtliga lärare betonar vad och
varför ligger väl i överensstämmelse med forskningen. Enligt forskarparet Tannenbaum (1973
i Maltén, 1998) ska man få fram:

• Konfliktens innehåll och natur.
• Bakomliggande orsaker.
• Konfliktens utvecklingsfas, det vill säga hur länge den har pågått och hur den har

utvecklats.

Det är här intressant att notera att ingen av lärarna tar upp hur länge konflikten har pågått och
hur den har utvecklats.

Ian hävdar dock att det inte gick att få fram en grundorsak då det inte fanns någon neutral
tredje part som kunde nyansera konfliktens grundorsak. Dessutom saknade de inblandade
viljan att se sin del i konflikten anser Ian. Ian påpekar att han annars lägger ner mycket tid på
att samla information om den aktuella konflikten.

Vanja påpekar att hon hade regler för hur analysen av konflikten gick till. Det hade varken
Ian, Anders eller Lisbeth. Lisbeth genomförde sin analys av konflikten skriftligt, varför hon
ansåg att det inte behövdes. Ian påpekar att han inte ansåg att det behövdes då han skulle ha
ingripit om någon ”gått över gränsen”. I Anders fall var det, enligt honom, inte heller
nödvändigt då samtliga parter ändå var angelägna om att få ett stopp på konflikten. Anders
och Ian genomförde analysen med de elever som var direkt drivande eller inblandade i
konflikten. Anders motiverar detta med att en analys i klassen skulle kunna förvärra
konflikten och refererar till klassens bristande mognad och att någon av de drivande tjejerna
därmed riskera att ”tappa ansiktet”. Ian påpekade att konflikten inte påverkade eller angick
resten av klassen, varför deras medverkan inte behövdes. Ian påpekar ju dock själv att resten
av klassen påpekades menligt då hela klassens lektionstid blev lidande på grund av att
konflikten diskuterades. Enligt maltén (1998) är det av vikt att resten av klassen eller alla som
känner att de påverkats av konflikten får vara och analysera den. Detta stärker enligt Maltén
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såväl gruppens som individens självkänsla. Vidare hävdar Maltén att det underlättar det
senare beslutsfattandet om alla som känner att de påverkats av konflikten solidariskt avger sin
mening. Även i Anders fall påverkades ju resten av klassen då det bildades grupper som
stödde den ena eller andra parten.

Själva analysen gick för Vanjas klass till så att eleverna fick lämna förslag på vad för sorts
konflikt de hade och vad den handlade om. De regler Vanja satte upp för konflikten var att
man inte fick avbryta den som talade eller göra miner. Lisbeth försökte först etablera ett
samtal mellan de bägge stridande grupperna. Lisbeth agerade då som medlare och försökte
påvisa vad de bägge grupperna hade gemensamt. Det kan tolkas som att Lisbeth tog på sig
rollen som tredje part. Enligt Ekstam (2000) innebär det att man som tredje part ska skapa
motivation för att lösa konflikten och tillhandahålla en metodik som får eleverna att upphöra
med sitt destruktiva beteende. Lisbeth påpekade att det ändå var eleverna som skulle komma
med förslag på hur konflikten skulle hanteras. Eleverna fick lämna skriftliga förslag till
Lisbeth på vad för sorts konflikt de hade och varför den hade uppstått. Därefter summerade
hon de förslag som hade framkommit. Ian och Anders talade alltså enbart med de elever som
hade varit inblandade i konflikten och försökte få fram deras syn på vad och varför konflikten
hade uppstått. Anders skötte analysen enskilt med de drivande tjejerna. Han samtalade först
med dem en och en för att försöka få en mer objektiv bild av vad som hade skett.

Någon form av summering av vad som framkommit gjordes inte av de manliga lärarna. Det
gjorde däremot de båda kvinnliga. Enligt Gordon (1977 i Stensmo, 2000) ska förslag
utvärderas innan diskussion företages. Anledningen till att detta inte skedde i Ians fall menar
han vara att han bara fick höra en version av vad som hade inträffat. Ian hävdar att det snarare
bara blev ”pajkastning”. Anders summerade punkterna på egen hand då han menade att vissa
punkter återkom i samtliga tjejers redovisningar av konflikten.

Analysen följdes av en diskussion för samtliga lärare. Både Vanja och Lisbeth hade regler för
hur diskussionerna fick förlöpa. Lisbeth regler stipulerade att alla som yttrade sig om
konflikten skulle få tala till punkt och att allas åsikter skulle respekteras. Det ligger helt i linje
med de Klerks (1991) uppfattning om att alla åsikter ska respekteras och att man inte ska tala i
munnen på varandra. Ett nytt element tillför Lisbeth då de elever som inte följde reglerna
förvisades från klassrummet. Både Maltén (1998) och de Klerk (1991) hävdar att det är av
vikt att skapa ett gott diskussionsklimat. De Klerk menar rentav att det är en
konflikthanterares främsta uppgift. Anders valde att diskutera konflikten tillsammans med de
drivande tjejerna och en kollega i enrum. Några samtalsregler användes inte då samtliga
inblandade var ense om att få ett stopp på konflikten. Ian diskuterade förhållningssätt med
sina elever men menade att det inte blev någon konstruktiv diskussion då den ena parten inte
var närvarande. Dessutom var eleverna tämligen oförsonliga vilket ledde till att det bara fanns
en version av vad som hade inträffat. En kollega påpekade för Ian att det var likadant med den
andra parten på den andra skolan.

Samtliga lärare, förutom Lisbeth, använde sig av en tredje part då de hanterade konflikten.
Fördelen med att använda en tredje part menar Ellmin (1992) vara att denne bättre kan avläsa
motivationsnivån hos de konfliktdrabbade. Lenéer & Axelsson (1996) påpekar att då parterna
i en konflikt kan känna sig hotade kan detta leda till att parterna i en konflikt bli hämmade. En
tredje part skulle kunna komma in med friska idéer där de konfliktdrabbade parterna
stagnerat. En tredje part har en större möjlighet att överblicka konfliktprocessen, eftersom den
eller de kan betrakta den neutralt. Då lärarna argumenterar för en tredje part så hävdar de att
de framförallt själva har haft nytta av det. De båda manliga lärarna påpekar att det skänker en
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viss tyngd åt deras auktoritet. Dessutom anför de även att eleverna förstod allvaret i
situationen på ett bättre sätt. Vanja hävdade att hon uppskattade en tredje part eftersom det var
ett bra stöd för henne i en utsatt position. Lisbeth använde sig alltså inte av någon tredje part.
Hon ansåg inte att konflikten behövde det. Lisbeth påpekar att hon aldrig använder sig av
någon tredje part, eftersom det enligt henne skulle komplicera saker ytterligare om en
utomstående kopplades in.

Lärarna pekar på lite olika mål med sin konflikthantering. För Lisbeth handlade det i första
hand om att få konflikten att upphöra. I andra hand satsade Lisbeth på att eleverna skulle
kunna samarbeta. Båda dessa strävanden misslyckades, enligt Lisbeth, på grund av att
eleverna inte var tillräckligt mogna för att hantera konflikten. I första hand tolkar jag det som
att Lisbeth har sökt en vinna-vinna strategi (Reece & Brandt, 1977 i Stensaasen & Sletta,
1997), vilket skulle ha inneburit att båda parterna löst konflikten till allmän belåtelse. Då detta
inte fungerade tolkar jag det som att Lisbeth sökte en kompromissartad strategi, vilken Reece
& Brandt kallar förlora-förlora. Den sistnämnda strategin innebär att samtliga inblandade
parter ger upp något för att eliminera konflikten. Wahlström (1996) menar att denna strategin
är lämplig om konflikten upplevs som bagatellartad. Ekstam (2000) stämmer in i Wahlströms
resonemang men påpekar att en förutsättning är att eleverna kan köpslå på lika villkor.
Stensaasen & Sletta (1997) lägger in en tidsaspekt på detta spörsmål, då de menar att det är en
godtagbar strategi om tiden inte räcker till.

Vanja trodde inte på någon direkt lösning av mobbningsproblematiken, vilken utgjorde
fonden till konflikten. Det var ju oklart vem som stod bakom mobbningen. Vad hon
eftersträvade var att få till stånd en mer sansad diskussion fri från ogrundade beskyllningar.
Det lyckades hon med, men hon och klassen kom aldrig tillrätta med vem som låg bakom
mobbningen. Således tolkar jag det som att Vanja lyckades med konflikthanteringen då
klassen åter fungerade på ett enligt henne tillfredställande sätt.

Anders och Vanja var de lärare som lyckades hantera konflikten så att konflikten inte längre
påverkade klassen. De tjejer Anders utpekade som drivande i konflikten tog samtliga på sig
skuld för att konflikten hade uppstått. Även denna strategi tolkar jag i likhet med Lisbeths
strategi som en kompromisslösning av konflikten.

Ians mål med konflikthanterandet var att få ett stopp på konflikten så att han kunde återuppta
sin ordinarie undervisning. Det lyckades slutligen, men om konflikten mellan de två
grupperna löstes vet inte Ian.

5.6 Förebyggande av gruppkonflikter
Huruvida konflikter av det här slaget går att förebygga är en fråga som delar lärarna. Såväl
Lisbeth som Anders är övertygade att den konflikt de hade varit med om var omöjlig att
förebygga. Vanja hävdar att hon är osäker i det aktuella fallet. Ian anser att hans konflikt hade
kunnat gå att förebygga. Vad sedan gäller sådana här konflikter i allmänhet så menar både
Lisbeth och Anders att de arbetar konfliktförebyggande. Anders påpekar dock att han inte
arbetar explicit med att förebygga konflikter. Lisbeth tror som sagt inte att konflikter som
företeelser kan förebyggas men hon hävdar att man kan arbeta för att skapa en så friktionsfri
miljö som möjligt. Lisbeth menar i likhet med Vanja och de Klerk (1991) att en konflikt ändå
fyller en funktion då den syftar till att påvisa ett felaktigt förhållande. Ian och Vanja hävdar att
det går att arbeta förebyggande mot konflikter.
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Då Ian arbetar förebyggande mot konflikter pekar han på vikten av att få igång gemensamma
diskussioner. Målet med dessa är att alla ska få säga sin mening. Diskussionerna måste vara
demokratiska menar Ian och refererar till att skolan vilar på demokratins grund. Gordon (1977
i Stensmo, 2000) pekar i likhet med Ian på att det är viktigt alla inblandade i dessa
sammanhang får ge sin syn på saken då det är ett ämne av gemensamt intresse. Ian framhåller
även att det är viktig att göra eleverna förtrogna med det som är främmande för dem. Det kan,
enligt Ian, handla om att lära känna nya folkgrupper och att lära sig nya saker.

Vanja hävdar att förebyggande arbete handlar om att variera undervisningen. Det är enligt
henne viktigt att alla elever får chansen att visa vad de kan utifrån sina förutsättningar. Det
gäller, menar hon, att läraren är så kreativ som möjligt då det gäller att undvika onödiga
konkurrenssituationer. Stensaasen & Sletta (1997) trycker även de på vikten av att undvika
liknande situationer. Konkurrens, hävdar de, ökar sannolikheten för öppna och destruktiva
konflikter. Fast å andra sidan påpekar de att en viss tillrättalagd konkurrens kan fungera
positivt. På vilket sätt och hur denna tillrättalagda konkurrens skulle fungera utvecklar de
dock inte. I likhet med Vanja påpekar Stensaasen & Sletta  att det vilar ett speciellt ansvar hos
pedagogerna att undvika konkurrensscenarior. Vidare anser Vanja att det är av vikt att göra
klassen medveten om själva grupprocessen. Hon påpekar i likhet med Garpelin (1998) att
klassen inte ska ses som ett statiskt fenomen utan som en process där individer och grupper
utvecklas, formas och omformas i interaktion med varandra.

Även om Lisbeth och Anders anser att det inte går att förebygga konflikter så arbetar de på ett
förebyggande sätt mot konflikter. Båda betonar, liksom Utas-Carlsson (2001), att de använder
sig av värderingsövningar. Lisbeth påpekar att det är mycket viktigt att hon som lärare är
tydlig mot eleverna. Hon betonar att det handlar om att eleverna får klara och tydliga
instruktioner. Det har ju tidigare slagits fast att en orsak till att konflikter uppstår är på grund
av att kommunikationen brister, vilket leder till missförstånd (Stensaasen & Sletta, 1997,
Ekman, 2000). Anders framhåller även vikten av att alla elever tar sitt ansvar vid till exempel
grupparbeten. Grupparbeten ser Anders som en konstruktiv företeelse då det gäller att skapa
en positiv stämning i klassen, eftersom eleverna är beroende av och måste lita på varandra.

5.7 Ansvaret för konfliktlösning
Även under detta tema visar lärarna upp en mångfald av åsikter. Ytligt sett visar lärarna först
upp en tämligen samstämmig bild, då såväl Lisbeth, Anders och Ian hävdar att huvudansvaret
för konfliktlösningen ligger hos dem, alltså skolans personal eller ledning. Vanja hävdar att
ansvaret är gemensamt men påpekar att de enda som kan lösa konflikten är de drabbade
själva. Så kan lärarnas svar tolkas men det ger bara en del av sanningen. Ian och Anders tycks
ha gjort en distinktion mellan vad de tror att lagen säger och hur de själva anser att det borde
vara. De anser nämligen att ansvaret borde vara gemensamt. Lisbeth och Ian anser att det är
av vikt att eleverna själva först får chansen att hantera konflikten. Lisbeth påpekar dock att det
är hennes huvudansvar att konflikter löses.

Då man läser den liggande läroplanen (Lpo94) tolkar jag det som att det är läraren som har det
övergripande ansvaret för att konflikter löses. I den framgår det att läraren skall medan
eleverna skall sträva mot vissa mål. Lpo94 kan dock inte ses som någon enmansshow. Det
påpekas att läraren skall: ”Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och
samvaron inom den egna gruppen”(Lpo94, s.20). Det framgår även att hemmen har en roll att
spela, då läraren förväntas samarbeta med dessa i elevernas fostran, varvid skolans normer
och regler skall klargöras.
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Även forskningen visar upp en sammansatt bild. Ekstam (2000) menar i likhet med Vanja att
det endast är de drabbade, i detta fall eleverna, som kan lösa konflikten. Läraren är dock inte
borträknad här heller utan ska enligt Ekstam tillhandahålla en metodik som förhindrar det
destruktiva beteendet, samt agera som motiverare i egenskap av medlare. Ekstams tolkning av
ansvarsfrågan tycks vara delad men med tonvikten förlagd hos eleverna. Mer fokus på
eleverna lägger Eleonore Lind (2001) då hon argumenterar för att eleverna själva ska agera
medlare. Medlarna ska inte lösa konflikten åt de inblandade utan sättar ramar för
konfliktprocessen och skapa ett tryggt klimat. Läraren ska finnas att tillgå i form av
handledning för medlarna men har inget ytterligare ansvar.

Å den andra sidan argumenterar de Klerk (1991) i likhet med Lisbeth att läraren bör ta
kommandot, eftersom de underlydande, läs eleverna, förväntar sig att denne ska göra det. De
Klerk påpekar dock att själva konflikthanterandet bör innefatta samtliga i konflikten
inblandade. Forskningen verkar inte direkt utesluta någon av parterna även om tyngdpunkten i
ansvaret förläggs antingen hos eleverna eller läraren. Anders och Ian ger uttryck för att det
bör vara ett gemensamt ansvar även om de i första hand ser det som deras huvudsakliga
ansvar. Lisbeth och Vanja polariserar diskussionen något genom att antingen lägga
huvudansvaret på läraren eller eleverna.

6 Slutsatser och diskussion
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka fyra lärares syn på och hanterande av
gruppkonflikter. Lärarnas erfarenheter och åsikter om gruppkonflikter jämfördes med inom
ämnet relevant forskning. Kärnan av det som har framkommit i studien kan utifrån
frågeställningarna kort sammanfattas enligt följande:

• Lärarna visar upp ett flertal olika uppfattningar om gruppkonflikter. Det gemensamma
för samtliga lärare är att de anser att konflikter kan fungera positivt om de hanteras
konstruktivt. Samtliga lärare betonar då att det handlar om att skilja sak från person.
De båda manliga lärarna visar upp en mer negativ grundsyn än sina kvinnliga
kollegor.

• Alla lärare utom en anser att de påverkades negativt av gruppkonflikten. Samtliga
lärare ansåg att konflikthanteringen tog tid ifrån deras ordinarie undervisning. Lärarna
ansåg att deras klasser påverkades negativt av konflikten. Två av lärarna ansåg att
konflikten inte var konstant utan något som dök upp då och då eller under vissa
lektioner.

• Lärarna arbetar både förebyggande och aktivt med konflikter när de uppstår. Lärarna
prioriterar att samtala med elever då gruppkonflikter uppstår. Lärarna påpekar vikten
av att analysera en konflikt. En konflikts vad och varför är då centralt. De kvinnliga
lärarna summerade vad som hade kommit fram av analysen. Det gjorde inte deras
manliga kollegor. Samtliga lärare genomförde en diskussion av konflikten efte
avslutad analys. Alla lärare förutom Lisbeth använde sig av en tredje part då de
hanterade konflikten. Att använda sig av en tredje part uppfattade lärarna som positivt.

• Lärarna anger olika orsaker till att deras specifika gruppkonflikt uppstod. Två av
lärarna anger att felaktig kommunikation var en avgörande orsak. En av lärarna
anlägger ett etniskt perspektiv på varför konflikten uppstod, medan en annan påpekar
att det rörde sig om mognad och tidigare skolgång. Huvudansvaret för konflikters
lösande anser tre av lärarna att de har. En av lärarna, Vanja, menar att det är ett
gemensamt ansvar. Två av lärarna påpekar att det är viktigt att eleverna själva först får
chansen att lösa konflikten.



39

Inte helt överraskande så finns det både likheter och skillnader mellan hur på grundskolans
senare år yrkesverksamma lärare hanterar och ser på gruppkonflikter. Ibland tangerar lärarnas
syn forskningen men på olika sätt. Forskningen på det här området kan inte ses som en
enhetlig utsaga, utan betonar olika faktorer beroende på hur de olika forskarna har valt att
betrakta konflikter. Det är då inte märkligt att samtliga lärare har valt att betrakta konflikter
som komplicerade företeelser. Det gör även forskningen enhälligt. Lärarnas definitioner av
konflikter visar upp såväl säregna drag som vissa enhetliga uppfattningar. Ett genomgående
tema i lärarnas definitioner av konflikter, är att de påpekar att konflikter utgår ifrån olika
gruppers intressen eller uppfattningar. Deras definitioner ger således uttryck för att konflikter
kräver ett motiv. Lisbeth och Anders nyanserar dock sina uppfattningar, då de i sina
definitioner ger uttryck för att konflikter även kan uppstå på grund av missförstånd. Även
Vanja tillför en annan dimension då hon i sin definition ger uttryck för att konflikter kan vara
såväl motiv som handlingscentrerad. Forskningsmässigt så finns det ett flertal olika
definitioner som koncentrerar sig på delar av vad lärarna tagit upp i sina definitioner
(Newcomb, 1971 i Maltén, 1998, de Bono, 1986 i Maltén, 1998). Det finns även en definition
som täcker in alla de aspekter som lärarna tillsammans framför (Stensaasen & Sletta, 1997).
Det finns således många olika definitioner vilka koncentrerar sig på olika delar av vad en
konflikt kan tänkas innehålla. En mer heltäckande definition presenterar Stensaasen & Sletta.

Lärarna påpekade att de ansåg att det var centralt att skilja sak från person för att en konflikt
skall uppfattas som positiv. Forskningen (de Klerk, 1991, Ekstam, 2000) ligger helt i linje
med detta uttalande då de anför att det är en förutsättning för att konflikter ska hanteras
konstruktivt. I sammanhanget kan det ses som intressant att de bägge manliga lärarna har en
mer negativ grundsyn på konflikter än sina kvinnliga kollegor. Vad det beror på är svårt att sia
om. Att generalisera utifrån två intervjuer bör nog ses som tämligen vanskligt. Något som kan
ses som alarmerande är att Ian påpekar att konflikter är något som han anser att det är lätt att
blunda för. Enligt forskningen kan en lärares ovilja att ta i eller att se konflikter vara en
bärande anledning till att de blir destruktiva (de Klerk, 1991). Även Vanja hävdar i likhet med
de Klerk att det är ett problem att många människor lider av konflikträdsla. Wahlström (1996)
påpekar att ett sätt att förbättra inställningen till konflikter går via kommunikationen. Hon
menar att denna måste förbättras och att det är viktigt att utveckla självtillit. Att
kommunikationen kan ses som en potentiell konfliktskapare konstaterar även Ekman (2000)
då han hävdar att det inte är frågan om hur mycket vi uppfattar utan snarare hur mycket vi
missuppfattar. Lärarna påvisar att det är viktigt att det råder ett öppet diskussionsklimat då de
hanterar konflikter både i förebyggande syfte och då en konflikt har inträffat. Detta menar
även Maltén (2000) då han påpekar att det är viktigt att alla inblandade i en konflikt ska få
komma till tals och få redovisa sina uppfattningar och känslor. Kommunikationen uppfattades
av två av lärarna som en avgörande orsak till att deras konflikter uppstod. En av lärarna
påpekade i likhet med Ekman (2000) att det var på grund av ett missförstånd, medan den
andra läraren hävdade att det rörde sig om destruktiv kommunikation. Att kommunikation kan
användas medvetet destruktivt konfirmeras av Lenéer-Axelsson & Thylefors (1996). De
menar i likhet med läraren att kommunikationen mellan motståndarna kan stängas av.

Sammantaget kan det tolkas som att kommunikation kan ses som något av ett tveeggat svärd,
då den enligt såväl forskning som yrkesverksamma lärare båda kan hjälpa och stjälpa en
konfliktsituation.

I anslutning till diskussionen om hur lärare uppfattar konflikter är det även av intresse att se
närmare på hur den aktuella konflikten påverkade lärarna. Nästan samtliga lärare, förutom,
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Lisbeth anser att de påverkades negativt av konflikten. Såväl Wahlström (1996) och Ekman
(2000) påpekar att de flesta individer påverkas negativt av konflikter och att de river upp
starka känslor. Så dock ej hos Lisbeth. Lisbeth argumenterar utifrån uppfattningen att det
handlar om professionalism och att värna den personliga integriteten. En möjlig förklaring till
Lisbeths ställningstagande skulle kunna vara att hon förnekar konflikten, vilket inte innebär
att hon inte ser den. Snarare skulle det innebära att hon förtränger den (Ekstam, 2000).
Ekstam ser inte detta som ett bra sätt att hantera konflikter då det ”stjäl” energi från den som
förnekar. Att Lisbeth inte påverkades negativt av konflikten är till viss del även en sanning
med modifikation anser jag. Senare i intervjun hävdar Lisbeth att hon kände frustration över
att konflikten tog tid ifrån hennes ordinarie undervisning. Samtliga lärare ansåg att de
konfliktdrabbade klasserna påverkades negativt. Vissa av lärarna menade dock att vissa av
eleverna drabbades mer eller mindre hårt än andra. Enligt Anders drabbades de tjejer som var
drivande i konflikten hårdare än de andra inblandade. Han motiverar detta med att tjejerna
tidigare varit goda kamrater. Även enligt Lisbeth tog vissa elever mer illa av sig av konflikten
än andra. Lisbeth och Ian hävdade dessutom att vissa elever såg konflikten som ett välkommet
avbrott från den ordinarie undervisningen. Att vissa elever skulle se konflikter som
välkomnande avbrott kan tolkas som en än mer komplicerande aspekt på konflikter. Jag har
inte tidigare i forskningen stött på något som visar att vissa individer skulle vara mer fallna
för konflikter än andra.

Då lärarna diskuterar orsaker till varför deras konflikt uppstod pekar lärarna på flera olika
möjliga orsaker. Ian hävdar att hans konflikt uppstod på grund av att eleverna kände
främlingskap inför varandra. Det är intressant att Ian hävdar att unga invandrare har ett mer
annorlunda sätt än svenska elever att se på begreppet respekt. Enligt Ian handlar
invandrarelevers sätt att se på respekt om att visa underkastelse. Därför argumenterar Ian
skulle de vara mer benägna att hamna i konflikt. Det förefaller, anser jag, vara en tämligen
grov generalisering av en alldeles för stor och blandad folkgrupp. Dessutom anser jag att det
kan det tolkas som något av ett syndabockstänkande då invandrargruppers förment ”dåliga”
syn på respekt utgör en standardförklaring till varför konflikter uppstår mellan olika etniska
grupper. Utas-Carlsson (2001) påpekar snarare att det är majoritetens behov av
överensstämmelse och sammanhang som banar väg för etniska konflikter. Lisbeth
argumenterar även hon för att konflikter kan uppstå på grund av kulturell differentiering. Men
för henne handlar det inte om att vissa grupper har olika uppfattning om respekt. Det handlar
enligt henne om att kulturella och religiösa sedvänjor bryts mot varandra. Talet om religion
blir härmed intressant. Kerstin von Brömssens (2004) undersökning visade att etniskt och
religiöst skiljda grupper hamnade i konflikt med varandra då de diskuterade religion. Etniskt
svenska elever har enligt undersökningen ett mer sekulariserat förhållande till religion än
elever av annat etniskt ursprung.

Lisbeths tolkning av varför konflikten uppstod baserade sig på att eleverna hade kommit olika
långt i sin utveckling. Dessutom påpekade hon att det spelade roll vilken tidigare skola
eleverna gått på. Lisbeth hävdade då att olika skolor har olika hög kvalité på sin undervisning.
Att elever i den här åldern utvecklas mycket och olika såväl kognitivt som fysiskt torde väl
inte förvåna någon. Att eleverna beroende på vilken skola de har gått har gått på har en
annorlunda syn på vilken elevrollen ska vara belyser ju Garpelin (1998) i sin undersökning av
en högstadieklass. Garpelin påvisar också att detta leder till en maktkamp mellan grupperingar
inom klassen om vilken elevroll som ska gälla. Och där kamp förekommer torde också
konflikter ha en god grogrund.
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Då lärarna hanterade konflikter gjorde de det såväl förebyggande som aktivt då konflikten ”är
igång”. Det är intressant att se närmare på det förebyggande arbetet. Det framgår att alla lärare
arbetar förebyggande mot konflikter. De är delade i sin uppfattning om konflikter kan
förebyggas. Både Vanja och Ian anser att konflikter kan förebyggas, medan Anders ställer sig
tveksam till detta och då Lisbeth hävdade att det inte var möjligt. Hon hävdade att konflikter
kommer att hända förr eller senare men att man kan arbeta för at skapa en så friktionsfri miljö
som möjligt. Då vi diskuterade den aktuella konflikten var det endast Ian som säkert ansåg att
hans konflikt kunde ha förebyggts. Lärarna pekar på flera olika sätt att arbeta förebyggande.
Detta kan tolkas som att det, om än latent i vissa fall, verkar finnas en medvetenhet om det
sociala samspel som pågår i en klass. Att jag skriver latent beror på den åsikten Anders
levererade då han berättade att han använde sig av gruppövningar. Han påpekade då att han
inte använde sig explicit av värderingsövningar för att förebygga konflikter.

Vid hanterandet av den uppkomna konflikten fokuserar samtliga lärare mycket på samtal med
de inblandade. Lärarna följde en liknande mall som den forskningen (Tannenbaum, 1973 i
Maltén, 2000, Gordon, 1977 i Stensmo, 2000) presenterade i form av en analys, då målet är
att definiera vad för slags konflikt det handlar om och varför den har uppstått. Själva analysen
påpekar Maltén (1998) bör involvera alla som anser att de påverkats av konflikten.
Forskningen argumenterar även för någon form av regler då en diskussion diskutera (de
Klerk, 1991, Maltén, 1998, Gordon 1977 i Stensmo, 2000). Båda de kvinnliga lärarna
uppfyller dessa två av forskningen stipulerade kriterier. Det intressanta i detta fallet är att
ingen av de manliga lärarna gör det. Kan det kanske vara så att det finns skillnader mellan
mäns och kvinnors sätt att hantera konflikter? Jag låter det vara en öppen fråga.

Ians gruppkonflikt anser jag vara särskilt svårhanterbar då de två fejdande grupperna inte gick
på samma skola. Då Ian skulle hantera diskussionen med klassen så fanns det ingen motpart
att diskutera den med. Därmed blev det mer ”skitkastning” på den andra gruppen än
konstruktivt diskuterande om varför konflikten hade uppstått. Det är intressant att en kollega
på den andra skolan noterade samma utveckling där. Frågan här är om det inte hade varit
bättre att sammanföra de två grupperna från de olika skolorna och genomföra en analys med
dem tillsammans. Som det blev nu vet inte Ian hur det gick med konflikten. Han lade dock
märke till att den efter ett tag försvann ur elevernas diskussioner.

Den strategi som dominerade hos lärarna verkade dessvärre ha varit en förlora-förlora strategi
eller om man så vill kompromisslösning. Ians och de andra ansvariga lärarnas sätt att hantera
”hans” konflikt måste ses som tämligen vansklig anser jag. Ian medger att han inte känner till
hur konflikten senare förlöpte. Det vi vet är att eleverna slutligen slutade att diskutera den på
Ians lektioner. Ian hävdar att det inte är skolans ansvar vad eleverna gör på sin fritid. Men en
konflikt som uppstår i skolan eller under skoltid bör anser jag behandlas i skolan. Enligt
Lpo94  framgår det att lärarna bör samarbeta med hemmen om skolans normer och regler.
Även i Anders och Lisbeths fall verkar konflikthanterandet ha utmynnat i en
kompromisstrategi. I Anders fall fick de drivande tjejerna ta på sig en viss del av skulden till
att konflikten uppstod. Anders påpekar dock att eleverna var angelägna om att få ett stopp på
konflikten. Huruvida eleverna var nöja med lösningen är dock Anders osäker på, även om han
hävdar att de förmodligen ansåg att det var skönt att konflikten var över. För Lisbeths del så
kan även hennes strategi för att lösa konflikten till viss del ses som en sämre variant av
kompromisslösning. Det är svårt att tro att någon av elevparterna egentligen var nöjd med att
arbetet fick avslutas ogjort. Dessutom kan det ur Lisbeths synvinkel tolkas som att även
hennes yrkesstolthet drabbades då hon inte lyckades få eleverna att hantera konflikten på ett
konstruktivt sätt. Enligt denna tolkning så finns det bara förlorare.
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Alla lärare, förutom Lisbeth, ansåg att det hade varit positivt att använda sig av en tredje part.
Intressant är att då lärarna argumenterade för en tredje part så tolkar jag det som att de gjorde
det av själviska skäl. De båda männen ansåg att det gav mer tyngd åt deras auktoritet och att
eleverna på ett annat sätt förstod allvaret i konflikten. Vanja ansåg att det var skönt att inte
vara ensam om konflikten. Forskningen argumenterar för att en tredje part ska involveras för
att kunna föra in friska idéer där de stridande parterna stagnerat (Lenéer & Axelsson, 1996).
De påpekar vidare att en tredje part finns med för att den på ett neutralt sätt kan överblicka
konfliktprocessen. Då lärarna argumenterar för en tredje part får jag intrycket av att de ser den
tredje parten mer som ett moraliskt stöd. Att Lisbeth inte använde sig av en tredje part trots att
konflikten inte gick att lösa är intressant. I kombination med hennes påstående att hon inte
påverkades av konflikten kan det tolkas som att Lisbeth gärna lägger ”locket på” då konflikter
uppstår. Jag argumenterade tidigare för att det kan ha med förträngning att göra och anser nog
att den åsikten stärks då hon inte vill involvera en utomstående i hennes klass konflikter.

Enligt Lpo94 tolkar jag det som att lärarna har det övergripande huvudansvaret för att
konflikter löses i skolan. Jag grundar den åsikten på formuleringarna i den liggande
läroplanen. Där framgår det att läraren ”skall” och att eleverna ”strävar mot”. Forskningen
betraktar jag som svårtolkad då stöd ges både för en lärar- som elevorienterad syn på detta
spörsmål. Forskningen utesluter dock ingendera av parterna från ett visst ansvar. Lärarna ger
huvudsakligen uttryck för att det var de eller skolans ledning som hade huvudansvaret för att
konflikten löstes. Det som är intressant här är att såväl Anders som Ian gör en distinktion
mellan vad de anser och vad de tror. De anser nämligen båda två att konflikters lösning bör
vara ett gemensamt ansvar. Vanja argumenterar utifrån den ståndpunkten och kan anses ha
visst fog för den anser jag. Även om läraren skall så framgår det också i Lpo94 att läraren
skall samarbeta med både  föräldrar och elever om samvaro, normer och regler i skolan.

Vad har då jag lärt mig av denna undersökning? Jag ser inte längre konflikter som negativa
företeelser. De beror, anser jag, på hur man hanterar dem. Konflikter är komplicerade och
känsloladdade. Även om jag nu anser mig ha en solid grundkunskap om konflikthantering så
är ju inte det någon garant för att jag kommer att uppträda i enlighet med forskningen. En
lärare är ju bara en människa som alla andra. Det visar inte minst intervjuerna då lärarna
själva inte följer ”regelboken” i alla lägen. En ökad medvetenhet om hur konflikter i
elevgrupper kan fungera räknar jag dock in på mitt pluskonto. Jag vet faktiskt inte vad jag
hade för förväntningar inför intervjuerna. Vissa yttranden fick mig dock att höja något på
ögonbrynen. Jag tänker då särskilt på Ians yttrande om att invandrarelever skulle vara mer
konfliktbenägna än deras svenska motsvarigheter. Lisbeths förklaring till varför hon inte
använder sig av en tredje part förtjänar också ett omnämnande i detta sammanhanget. Jag
avslutar denna uppsats med att ge ett förslag till vidare forskning:

Jag anser att det skulle vara intressant att undersöka lärares konflikthanterande utifrån ett
könsperspektiv. Under intervjuernas analyserande tycker jag mig ha märkt att det föreligger
vissa skillnader mellan män och kvinnor i deras sätt att hantera och se på konflikter.
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Bilaga 1

 Intervjuguide

• Konfliktdefinition.

• Inställningen till gruppkonflikter.

• Berätta om en gruppkonflikt.

• Hur påverkas klass och lärare?

• Hur hanterar lärare gruppkonflikter?

• Kan gruppkonflikter förebyggas?

• Vem har ansvaret för konfliktlösning?


