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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka elevers attityder till lärares roll i att hantera 

interpersonella elevkonflikter. Uppsatsens forskningsfrågor är: Vilken roll anser elever att 

lärare har i att hantera konflikter mellan elever? Vilket ansvar anser elever medföljer den roll 

de tillskriver lärare? Studien är utförd mot bakgrund av att forskning inom området främst 

fokuserar på konflikthanteringsmetoder eller lärarperspektiv. Studien är baserad på kvalitativa 

intervjuer där fokusgrupper användes. Fokusgrupperna utfördes på en och samma skola där 

två elevgrupper i år nio intervjuades och grupperna bestod av fyra elever varav två var killar 

och två var tjejer. Materialet och resultatet som genererades från intervjuerna analyserades 

utifrån det sociokulturella perspektivet och jämfördes med tidigare forskning på området. För 

att den sociokulturella teorin skulle vara möjlig att använda i en analys i ämnet konflikt har 

kopplingar gjorts mellan denna och aktuell litteratur om konflikt. Detta resulterade i fyra 

grundelement som kan användas för att beskriva hur konflikter kan uppstå eller förebyggas: 

Mer kompetenta individer, grupp eller organisation, kommunikation samt mentala redskap. 

Resultatet visar att elever vill hantera konflikter själva så långt det är möjligt men då 

konflikterna blir allvarliga vill de vända sig till lärare. Eleverna anser att de har ansvar för att 

hantera sina konflikter då de själva har startat dem och vet vad som ligger bakom konflikten.  

Eleverna menar att lärares roll som konflikthanterare är att övervaka elever för att de ska 

känna sig trygga och deras ansvar är att gripa in i konflikter så fort de blir allvarliga.   
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1. Inledning 

Konflikt är ett begrepp som har många innebörder för skolans verksamhet. Källor till 

konflikter finns hela tiden runt om oss och kan bottna i skilda åsikter eller olika perspektiv. 

Skolpersonal upplever att antalet konflikter ökar i skolan samtidigt som antalet anmälda 

våldsbrott i samhället har ökat (Marklund 2007). Tendensen finns även internationellt, då 

förekomsten av konflikter uppges både ha ökat och blivit allvarligare i amerikanska skolor 

(Bell m fl 2000). I England uppges i en undersökning bland 14 000 elever i grundskolan att 24 

% av pojkarna i 15-16 års ålder har burit vapen under det senaste året (Cowie mfl 2008).  

 

Inom de svenska skolorna finns en skyldighet enligt skollagen att bedriva ett aktivt 

värdegrundsarbete för att förebygga och förhindra allvarliga konflikter (Skolverket 2009). Om 

verksamheten och personalen inte kan ge trygghet till eleverna kommer konflikterna att bli 

destruktiva vilket leder till en negativ utveckling i skolan. ”När elever känner sig trygga i 

skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning” (Skolverket 2009, s 3). Genom 

kunskaper om konflikter och konflikthantering kan elever få en förståelse för konflikter som 

en naturlig del av livet som med rätt redskap kan leda till något konstruktivt istället för att 

eskalera i våld (Mantovani 1999). En väl fungerande kommunikation mellan parterna menar 

vi kan utmynna i ett konstruktivt klimat som ger skolan möjlighet till utveckling.  

 

Som blivande lärare finner vi det både centralt och väsentligt att fördjupa oss i 

konfliktområdet inom skolan, samt att försöka förstå elevernas syn på begreppet. Det är 

relevant att ställa frågan om hur elever uppfattar lärares sätt att hantera konflikter. Vi har 

funnit att det i nuläget inte finns någon eller mycket lite forskning på hur elever uppfattar 

lärares sätt att hantera konflikter. Därför ser vi nödvändigheten i att utföra en sådan studie då 

det är en kunskap som är oerhört välbehövlig i dagens svenska skolor där konflikter är vanligt 

förekommande.  En bra kunskap i detta ämne kan leda till minskade konflikter i skolan och 

genom det reducera antalet situationer som uppstår. Mot bakgrund av detta har vi valt att 

fördjupa oss i ämnet konflikter och konflikthantering ur ett elevperspektiv.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka elevers attityder till lärares roll i att hantera 

interpersonella elevkonflikter. Strävan med studien är att försöka bidra med kunskaper om hur 

elevgrupper kan resonera om lärares roll och ansvar i konflikter, samt att fungera som 

inspiration till andra studier.  

 

De forskningsfrågor studien utgår ifrån är: 

 Vilken roll anser elever att lärare har i att hantera konflikter mellan elever? 

 Vilket ansvar anser elever medföljer den roll de tillskriver lärare? 

 

2.1 Avgränsningar 

Uppsatsen syftar till att fokusera på så kallade interpersonella elevkonflikter, vilket i detta fall 

innebär konflikter mellan elever. Därmed utesluts konflikter mellan lärare och elever. 

Undersökningen utfördes på en och samma skola med fokus på elever i år nio. 

 

Med attityder avses i detta sammanhang i enlighet med Robert Thornbergs definition (2004) 

”En positiv eller negativ värdering av en person, en grupp, en sak, en idé, en handling etc.” (s 

114). Det givna valet för syftesformuleringen hade kunnat vara begreppet ”syn” istället för 

attityd till lärares roll i att hantera konflikter. Intentionen har dock varit att undersöka elevers 

åsikter i ämnet, bortom vad som innefattas av begreppet syn. I definitionen av begreppet 

attityd finns termen värdering som innebär det som är eftersträvansvärt (Thornberg 2004). 

Detta sätter fingret på intentionen med uppsatsens forskningsfrågor då målet är att studera vad 

elever anser är eftersträvansvärt i lärares sätt att hantera konflikter.  

 

Attityder uppstår inte i ett vakuum vilket gör det relevant i studien att undersöka elevernas 

upplevelse av sin kontext för att ge ett sammanhang åt deras attityder till lärares roll i 

samband med elevkonflikter. För att kunna analysera svaren eleverna ger krävs deras 

definition och upplevelse av begreppet konflikt. Dessa två begrepp, kontext och konflikt, har 

undersökts för att kunna ge svar åt forskningsfrågorna. 
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2.2 Disposition 

I första kapitlet ges en inledning där det efterföljande kapitlet består av en redogörelse för 

syftet och de forskningsfrågor studien gjorts utifrån. I det tredje kapitlet ges en beskrivning av 

bakgrunden där det aktuella ämnet tas upp tillsammans med det teoretiska ramverk som 

lägger grunden för förståelsen om hur konflikter kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Genom detta perspektiv ges studien en vetenskaplig förankring som används i analysen av 

materialet. I kapitel fyra redogörs för den valda metoden samt vilka urval studien baserats på. 

Genomförande, databearbetning, forskningstradition och etiska ställningstaganden tas också 

upp under detta kapitel. I kapitel fem presenteras resultatet av uppsatsen där studien har delats 

in i kategorier av konflikt, kontext, lärares roll i samband med elevkonflikter och lärares 

ansvar i samband med elevkonflikter. I slutet av kapitlet ges en sammanfattande analys av det 

gemensamma resultatet, utifrån den valda teorin. Utgångspunkten har varit att koppla samman 

fyra element: kommunikation, område/grupp, mer kompetent individ och kognitiva redskap. I 

efterföljande kapitel förs en diskussion utifrån den använda vetenskapliga litteraturen där 

resultatet har sammanställts med tidigare forskning på området. Kapitlet rundas av med en 

avslutande reflektion samt förslag till framtida forskning.  

 

3. Bakgrund 

I bakgrunden kommer uppsatsens teoretiska ramverk beskrivas där bland annat det 

sociokulturella perspektivet med dess psykologiska begrepp ingår. Med det sociokulturella 

perspektivet försöker vi visa hur konflikter kan förstås för att ge en bakgrund till hur 

konflikter kan ses ur sociokulturellt perspektiv. En allmän beskrivning av teorin ges innan den 

kopplas samman med litteraturen inom konfliktområdet för att ge studien en vetenskaplig 

förankring. Vidare kommer begreppet konflikt samt olika typer av konflikthanteringsmetoder 

att definieras. Med hjälp av Lasse Brännlund (1991), Kjell Ekstam (2000) och Friedrich Glasl 

(2002) kommer vi att redovisa innebörden av vad en konflikt är för något. Fortsättningsvis 

kommer olika typer av konflikter att beskrivas samt hur de uppkommer och eskalerar. Under 

rubriken styrdokument redogörs för hur läroplan och skollag ser på konflikter samt vilka 

förutsättningar som finns till verksamheten. Konflikt och mobbing är två begrepp som har 

mycket gemensamt, men har vissa skillnader. Därför är en begreppsförklaring viktig, då vi 

vill förklara vad mobbning innebär för att det inte ska associeras med konflikter som är 

huvudordet i uppsatsen. Vidare i bakgrunden beskrivs det förebyggande arbete där 
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kommunikationen och förståelsen för andras känslor ligger till grund. För att förebygga 

konflikter måste respekt för den andra parten samt en förståelse genom andra utvecklas. En 

beskrivning om vad som krävs för att konflikthantering ska kunna ske på ett konstruktivt sätt 

kommer också att belysas. 

 

3.1 Teoretiskt ramverk  

Studiens teoretiska ramverk grundar sig i det sociokulturella perspektivet men stöds även av 

psykologisk litteratur inom området socialpsykologi. Det sociokulturella perspektivet 

behandlar främst utveckling och lärande, så för att förstå konflikter ur ett sociokulturellt 

perspektiv måste kopplingar göras mellan dessa teorier och aktuell litteratur om konflikt samt 

konflikthantering för att ge studien en vetenskaplig förankring, samt en analysgrund. Det 

sociokulturella perspektivet är en teori som många lärare har mött i sin lärarutbildning, det 

ligger därför ett värde i att förklara konflikter ur det då många lärare är bekanta med teorin.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv på konflikter ger även möjligheter utöver direkt analys. Genom 

att studera hur elever talar om lärare i samband med konflikter kan deras förståelse för lärarna 

studeras. Hans Larsson (2008) refererar bland annat till Roger Säljö (2000) då Larsson säger 

att vår förståelse av omvärlden är språkligt konstruerad. Genom att undersöka hur elever talar 

om ett begrepp blir det möjligt att studera synen på begreppet och förståelsen av det. I 

förlängningen innebär detta till exempel att en verksamhet formas över tid av det språk som 

används där samt dess uppfattning av omvärlden och den egna verksamheten.  

 

En institution som exempelvis en skola har formats över tid genom en rad sociala 

handlingar och språkliggöranden vilka bidrar till de föreställningar som omger 

verksamheten och som personalen blir bärare av (Larsson 2008, s 37).  

 

Då denna förståelse är socialt konstruerad med språket som verktyg, är det relevant att studera 

elever i grupp utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

3.1.1 Socialkonstruktivism 

Inom utvecklingspsykologin används begreppet socialkonstruktivism vilken är en tradition 

som härstammar i synnerhet från Lev Vygotskijs arbete. Han räknas ofta som motsatsen till 

Piaget som representerar konstruktivismen, vilket är en teori som skiljer sig mycket från 
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socialkonstruktivismen. Vygotskij menade att tänkande och omvärldsuppfattning skapas hos 

barnet i det sociala samspelet med vuxna och mer kompetenta barn, till skillnad från Piaget 

som menade att kognitionen uppstod i barnets tänkanden och kognitiva struktur (Von 

Tetzchner 2005).  

 

En av socialkonstruktivismens centrala aspekter ligger i kommunikationen och den påverkan 

den har på barnets utveckling. Språkets funktion för lärande, utveckling samt att uppfatta och 

hantera omvärlden är viktigt. Det som enligt Piaget benämns som egocentriskt tal där små 

barn sitter och pratar högt om vad de gör under en praktik, är enligt Vygotskij inte ett tal riktat 

till omvärlden utan ett redskap för barnet i vad det gör. Med språket som redskap kan barnet 

lära och utvecklas. Den proximala, eller den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som 

används för uppgifter som ett barn kan behärska med hjälp i förhållande till vad barnet 

behärskar ensam. Vygotskij menade att vad barnet kan klara med hjälp av en mer kunnig 

individ visar vad det har för inlärningskapacitet (Säljö 2000, Von Tetzchner 2005). 

 

3.1.2 Sociokulturell teori 

Det sociokulturella perspektivet inom pedagogiken bygger till stor del på Vygotskijs idéer om 

hur kulturens kommunikativa redskap får oss att tolka omvärlden (Säljö 2000). Med 

kommunikativa redskap menas både mentala redskap och fysiska artefakter. Sådant som 

anteckningsböcker, miniräknare och kalendrar är exempel på artefakter som integreras med 

vårt minne och vår hjärna. De blir som mentala proteser, för att använda Säljös ord. Genom 

att det i tekniken i en miniräknare av enklaste modell finns kunskap och kognitiva redskap 

inbyggda behöver vi som användare av räknaren inte kunna alla uträkningar som den kan. 

Den viktiga kunskapen blir att förstå begreppen runt artefakten, att veta hur räknesätten 

används samt hur de fungerar. Utöver exemplet med miniräknare och almanackor som stöd 

för vårt räknande och minne kan artefakter påverka vårt sätt att se på världen med hjälp av 

exempelvis en kikare. Det heter inom det sociokulturella perspektivet att dessa artefakter 

medierar omvärlden i samspel med våra inre kognitiva redskap. Ett mycket konkret exempel 

på mediering är Säljös exempel på en blind person och dennes vita käpp. Käppen är i sig inte 

alls avancerad, men i handen på den som inte ser blir den ett kraftfullt redskap som genom 

ljud och känsel kan förmedla vad det är för material på marken eller om någonting är i vägen. 

Alla klarar inte att gå endast ledd av en sådan käpp, utan de kognitiva redskap som den vane 

användaren har övat upp blir käppen just inget mer än en käpp. 
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Internalisering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Då ett barn 

internaliserar tar det in begrepp och normer som kommer från någon annan och gör dem till 

sina egna. Det gäller även strategier för att lösa praktiska problem som barnet har använt då 

det har fått hjälp med att lösa problemet som sedan internaliseras så att barnet kan utföra 

uppgiften självständigt. I ett vidare perspektiv internaliseras kulturens normer och värden 

genom umgänget med en grupp, eller den kultur individen ingår i eller omges av. Kort 

beskrivet kan en kultur sägas vara de verksamheter, redskap, normer och värderingar som 

kännetecknar en grupp eller ett samhälle (Von Tetzchner 2005). De fysiska redskapen är 

något som Säljö (2000) också betonar som en del av en kultur, kulturen är på så vis både 

materiell och immateriell då utvecklingen av artefakter går hand i hand med kognitiva 

redskap.  

 

3.1.3 Att förstå konflikter ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan fyra delar lyftas fram som särskilt påverkar förekomsten 

av konflikter. Brist på kommunikation leder till skilda perspektiv på frågor och i 

förlängningen till missförstånd och konflikt. Kulturen i en organisation eller grupp där en 

individ ingår kan både förebygga och vara en källa till konflikt. De mer kompetenta jämlikar 

som omger individen kan både ha negativ och positiv inverkan, detta kan ske genom att de 

löser konflikter eller förmedlar goda normer och värderingar. Individens kognitiva redskap är 

av stor betydelse för hur den hanterar konflikter. En person som har kunskaper om konflikt 

och konflikthantering är mindre sannolik att hamna i konflikter. Dessa fyra element redogörs 

för mer ingående nedan, tillsammans med de kopplingar vi har gjort mellan konfliktlitteratur 

och det sociokulturella perspektivet.  

 

Kommunikationen är som bekant central inom det sociokulturella perspektivet, nya kunskaper 

skapas och förs hela tiden vidare genom all typ av kommunikation även i sammanhang som 

inte är ämnade för organiserat lärande. Då vi pratar med någon bekant, köper en korv i 

korvkiosken eller lyssnar på ett samtal på bussen lär vi oss något ytterligare. Det är genom 

kommunikation som normer och värden inom ett samhälle eller grupp förs vidare och skapas. 

Individen formas av de grupper den ingår i samt internaliserar de normer och värderingar som 

ingår i gruppen, även då det gäller fördomar om andra människor och grupper (Säljö 2000). 

På detta sätt kan den organisation en individ ingår i vara en källa till konflikter.  
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Olika perspektiv är en förutsättning för att en grupp, organisation eller samhälle ska utvecklas. 

Om organisationen brister i effektiv kommunikation gör detta att konflikter kan uppstå ur 

skilda perspektiv på frågor vilket lätt leder till missförstånd. Olika diskursiva kontexter kan 

utgöra en svårighet för effektiv kommunikation och leda till missförstånd, rykten och negativa 

gruppbildningar vilka kan leda till konflikter. Exempel på diskursiva kontexter kan vara kön, 

utbildning, maktposition, etnicitet och så vidare (Ekstam 2000, Säljö 2000, Thornberg 2004). 

 

Det finns en baksida med det kulturella lärandet, beskriver Säljö (2000) då han refererar till en 

amerikansk studie som avhandlar marijuanarökares läroprocesser för att uppskatta drogen; 

 

Även om många när de inleder sin karriär inte spontant uppfattar drogens effekt 

som positiv (eller uppfattar någon effekt alls), tillhandahåller personer i 

omgivningen tolkningar som gör att man lär sig känna igen och uppskatta vissa 

effekter och till och med utveckla ett konnässörskap inom ett destruktivt område (s 

28). 

 

I citatet ovan lär sig marijuanarökare att uppskatta drogen på grund av den kontext de ingår i. 

På samma sätt kan uppkomsten av konflikt och våld förstås genom att normer och värden 

kommuniceras i olika kontexter, till exempel olika skolmiljöer. Flera amerikanska studier har 

sökt svar på hur konflikter och våld uppstår i skolor. Elevernas konflikter uppkom inte i 

bristen på värderingar, snarare grundade de sig i en välutvecklad uppsättning värden som 

rättfärdigar ett beteende för att uppnå särskilda mål. Våldsbeteende härstammar alltså från 

acceptansen och rättfärdigandet av aggression (Mantovani 1999). Konfliktbenägenhet kan 

alltså uppstå genom att negativa normer och värden internaliseras från ett socialt kollektiv. 

 

Thornberg (2004) refererar till olika studier som gjorts om mobbning där mobbarna ofta 

uppger att offret har sig själv att skylla då denne är konstig och inte passar in i gruppen. De 

normer och värden som en grupp har kan på så vis peka ut en eller flera individer som då 

räknas som ”utgrupp” (s 117) det vill säga att individen inte är medlem i gruppen. Ekstam 

(2000) tar upp exempel om konflikter som sitter i väggarna, på till exempel en arbetsplats. 

Dessa konflikter kan leva vidare långt efter att de som var ursprunget till den har slutat på 

arbetsplatsen. Detta visar att det inte är personerna som i detta fall är källan till den fortsatta 

konflikten utan de normer och värden de kommunicerar till sina arbetskamrater, som sedan 

fortsätter att kommuniceras. Detta förtydligas i följande citat om mobbning: 
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Något man skulle kunna fundera över […] är om mobbning i vissa fall skulle 

kunna vara ett uttryck för ett ’urartat socialiserings- eller resocialiseringsprojekt’ 

där gruppen upplever att den mobbade är annorlunda eller avvikande från gruppen 

och där gruppen på ett aggressivt och destruktivt sätt försöker ändra på denna elev 

(Thornberg 2004, s 33).  

 

Även i situationer där det inte går så långt som till mobbning kan detta vara en källa till 

konflikter. Inom skolan skulle några exempel kunna vara två rivaliserande skolor eller 

attityder om en särskild grupp inom en skola, exempelvis musikklasser, som år efter år får en 

stämpel på sig. 

 

Vygotskij menade att kognition och omvärldsuppfattning formas av social interaktion med de 

vuxna samt mer kompetenta individer som befinner sig i individens närhet (Säljö 2000, Von 

Tetzchner 2005). Detta innebär att brist på kommunikation och social interaktion gör att två 

barn, eller vuxna för den delen, kan ha olika omvärldsuppfattningar vilket gör att de tolkar 

samma fenomen olika och i sin tur missuppfattar varandra vilket är en av de vanligaste 

orsakerna till konflikter enligt Ekstam (2000). 

 

Individen påverkas på flera sätt av vuxna och mer kompetenta i dess omgivning. Thornberg 

(2004) talar om auktoritetsinfluens vilket är ett begrepp som behandlar hur en auktoritet 

påverkar den grupp som den auktoriteten har inflytande över. Hur auktoriteter handlar i till 

exempel en konflikt kan ha påverkan på hur gruppen förhåller sig till samma konflikt. Studier 

på fenomenet har visat att om en auktoritet inte griper in för att hjälpa en nödställd påverkar 

det i hög grad om någon i gruppen griper in (Thornberg 2004). Om en individ omges av mer 

kompetenta individer med kunskaper i konflikter och konflikthantering kan det ha avgörande 

inverkan på i vilken utsträckning konflikter förekommer i gruppen (Mantovani 1999, Säljö 

2000). Dels kan dessa kommunicera goda normer och värden till individen vilket kan verka 

förebyggande mot konflikter, dels mer direkt gå in i att hantera konflikter som uppstår. En 

konflikt som hanteras på ett konstruktivt sätt kan istället för att eskalera leda till mycket gott. 

Exempel på sådana auktoriteter eller influenser skulle kunna vara, föräldrar, lärare, vänner 

eller vuxna i individens omgivning om vi utgår från att individen är i skolålder (Ekstam 2000, 

Marklund 2007).  
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Genom att införa konflikthantering i undervisningen kan våldet i skola och samhälle minskas 

(Mantovani 1999). I en studie av ett sådant projekt uppgav en elev i sin projektdagbok att hon 

några veckor in i projektet hade velat känna till sådana tekniker tidigare för att undvika 

konfliktsituationer vilket framgår i följande citat från studien: 

 

After several weeks in the project this same student said she wished she knew the 

conflict resolution techniques she was learning before this conflict situation 

occurred because she felt she could better handle it (Mantovani 1999, s 41).  

 

Eleven har genom utbildningen i konflikter blivit förberedd för att hantera svåra situationer 

som kan uppstå vilket påvisar hur eleven i fråga genom utbildningen har utvecklat nya 

kognitiva redskap för att hantera konflikter. 

 

Glasl (2002) beskriver inre konflikt där problemet är inom individen själv. I denna form av 

konflikt råder han personen att ta hjälp av en kollega eller söka professionell hjälp. Genom att 

förstå konflikter kan problem som är förlagda hos en själv identifieras och antingen hanteras 

med egna kognitiva redskap, eller så kan någon mer kompetent rådgöras. I bästa fall kan 

dennes redskap internaliseras så att individen själv i förlängningen kan hantera sina konflikter 

och kanske hjälpa andra. Annars kan båda försöka lösa situationen tillsammans.  

 

De element som är centrala för att förklara konflikters uppkomst ur ett sociokulturellt 

perspektiv är således kognitiva redskap, organisationen eller gruppen, mer kompetenta 

individer och kommunikation eller brist på kommunikation.  Det är dessa fyra element som 

har använts för att analysera studiens data. Elementen kan dock inte i sig beskriva hur 

konflikter kan undvikas därför redovisar kapitlet som följer en utveckling av begreppet 

konflikt med en efterföljande del om konflikthantering. 

 

3.2 Konflikter 

Konflikt är ett komplext begrepp som har flera innebörder. Att ge ett kort entydigt svar på vad 

konflikter är skulle vara missvisande och felaktigt (Marklund 2007). Nationalencyklopedin 

(2009) definierar ordet konflikt med att två parter vill åt samma sak och inte kan komma 

överens om det. Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder 

sammanstötning. Konflikter får ofta en negativ skugga i olika definitioner, men det är viktigt 

att betona konflikters positiva sida också. Enligt det kinesiska tecknet för konflikt som består 



 

10 

 

av två tecken betyder det ena uppmärksamhet eller fara och det andra möjlighet (Marklund 

2007). Konflikt kan benämnas som ”… en oenighet mellan två eller flera parter som 

framkallar spänningar i den enskilde.” (s 58). Ett genomgående tema i all 

konflikthanteringslitteratur är att konflikter inte nödvändigtvis är negativa till sin natur. 

Beroende på hur parterna reagerar och förhåller sig till konflikten har den potential att få en 

både konstruktiv eller destruktiv utgång (Ekstam 2000, Mantovani 1999).  

 

3.2.1 Typer av konflikter 

Kort sagt kan en intrapersonell konflikt beskrivas som en konflikt inom en person, en inre 

konflikt. En intrapersonell konflikt kan ha sin grund i samvetsproblem, blockeringar av 

aggression, ambivalens med mera (Marklund 2007). Detta leder ofta till konflikter med andra 

personer (Glasl 2002). Interpersonella konflikter är däremot konflikter mellan två eller flera 

parter. Dessa är mellanmänskliga och grundar sig i olika åsikter, fakta, normer och 

värderingar bland annat. (Marklund 2007). Den interpersonella konflikttypen är fokus för 

studien. Den tredje konfliktkategorin är systemkonflikter som handlar om större konflikter 

mellan grupper som i regel handlar om mål, roller, strukturer eller resursfördelning (Marklund 

2007). Vidare redogör Ekstam (2000) för begreppet ställföreträdande konflikt. Det är en typ 

av konflikt som förekommer i grupper där nyblivna gruppmedlemmar i sin strävan att 

rangordna sig samt söka en statusposition inom termerna erfaren/oerfaren, utbildad/outbildad 

och ung/gammal. Om ställföreträdande konflikter kopplas till skolan finns flera exempel som 

skulle kunna passa in där eleverna ligger betydligt sämre till än läraren när det gäller 

ovanstående ord. Med detta menar vi att eleverna är oerfarna, outbildade och unga inom 

skolområdet jämfört med lärarna då de inte har fått den kognitiva kunskap som läraren 

förmodligen har.  

 

3.2.2 Hur konflikter uppstår 

Två parter kan ha samma mål men starta en konflikt om vägen dit (Marklund 2007). Således 

är det en förenklad syn att mena att konflikter alltid grundar sig i att två personer inte är 

överens. Brännlund (1991) betonar framför allt känslan av trygghet och känslor bakom 

konflikter som det mest centrala för att förklara hur konflikter uppstår. Han ger fyra 

förutsättningar för att en individ ska känna sig trygg, vilka är: Hörd och sedd, bekräftad, 

respekterad, delaktig. Om någon av dessa förutsättningar kränks upplever individen att dess 
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trygghet är hotad och blir då mer konfliktbenägen. Konflikter uppstår därför oftast i samband 

med att förändringar sker, förändringen kan vara av olika karaktär och ske på olika platser. 

Det kan till exempel röra sig om förändringar i vardagen, på arbetet eller i skolan. 

Förändringen kan rubba det som individen kände sig trygg med och känslan av trygghet 

spelar stor roll för om en konflikt ska starta och eskalera eller inte (Brännlund 1991). 

Konflikter som uppstår innebär i förlängningen nya förändringar som kan medföra nya 

konflikter (Marklund 2007). 

 

Ekstam (2000) menar att det är positivt med heterogena grupper i världen. Homogena grupper 

är inte eftersträvansvärda, då det medför att den kreativa dynamiken som finns i heterogena 

grupper faller. Ekstam menar också att det inte finns någon möjlighet att helt undvika 

konflikter på arbetsplatser och inom olika verksamheter eftersom det kommer olika 

personligheter och åsikter till dessa platser.  

 

3.2.3 Hur konflikter eskalerar 

I konflikter kan parterna istället för att prata med varandra börja tala om varandra och ständigt 

påpeka hur dum den andre är, hur denne bara tänker på sig själv och så vidare. Samtalen som 

sker blir då kyliga och bekräftar därmed den teori som parterna har om den andres beteende 

och förstärker därför den negativa bilden av den andre (Ekstam 2000). Oftast försöker 

parterna i en konflikt rikta all sin energi på att visa hur fel den andres synpunkter är. Detta kan 

vara en orsak till varför det kan kännas så förödmjukande när någon påstår sig veta precis hur 

individen känner sig. Även att motparten försöker få oss att inte tro på våra egna känslor 

(Brännlund 1991).  

 

Många ser konflikter som olyckor, och upplever att konflikten inte är deras fel. Resultatet blir 

då att de stöter konflikten ifrån sig utan att ta ansvar för sitt beteende då personen ser sig som 

ett offer för konflikten (Glasl 2002). En stor orsak till varför konflikter kan eskalera är att 

parterna i konflikter missuppfattar varandra då de känslor som upplevs i konfliktsituationen är 

felaktiga enligt den andra parten (Wahlström 1996).  

 

I en amerikansk studie om våld och orsakerna bakom allvarliga konflikter i ”public schools” 

framkom att parterna ofta kände varandra och konflikten startade med gliringar och retsamhet, 
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men eskalerade. De flesta incidenter startade i skolan eller hemma. Våldsbeteende 

härstammar från acceptansen och rättfärdigandet av aggression (Mantovani 1999).  

 

3.3  Styrdokument 

I läroplanen (Lpo 94) står det att skolan aktivt ska bekämpa all form av kränkande 

behandling, trakasserier och mobbning. I skolan skall det även kännas tryggt. Elever ska inte 

heller utsättas för diskriminering eller annan form av kränkande behandling på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder. 

Skolverket har i sina allmänna råd om hur kränkande behandling skall förebyggas skrivit:  

 

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen […] ställer krav på att 

verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika 

rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande 

behandling […] Om någon trakasseras eller utsätts för kränkande behandling måste 

verksamheten utreda omständigheterna kring detta och i förekommande fall vidta 

åtgärder för att förhindra att det upprepas (Skolverket 2009, s 7-8). 

 

Övriga mål som skolan skall sträva efter inom detta område är att eleverna själva ska kunna ta 

ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö. Läraren ska förbereda eleverna för 

delaktighet och ansvar för sig själva samt de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle. Eleverna ska även kunna få en förståelse för andra individer, vilket är 

en viktig kunskap i konflikthantering. Skolan ska även i samverkan med hemmen främja 

elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpo 94). 

Detta innebär också att det inte endast är lärarnas uppgift att utveckla eleverna utan att det 

krävs ett samarbete för att nå ett lyckat resultat. En ökad trygghet för eleverna kan leda till 

mer positiva studieresultat för dem (Skolverket 2009). Ansvaret ligger hos alla parter inom 

skolan enligt Linda Marklund (2007). I sin avhandling i juridik refererar hon till skollagen då 

hon skriver att ”… alla som verkar i skolan ska bemöda sig om att hindra varje försök från 

elever att utsätta andra för kränkande behandling” (s 23). 
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3.4 Mobbning 

Även om mobbning inte är ett begrepp av central betydelse för denna studie kan ändå en 

definition av begreppet vara värdefull för förståelsen av konflikter samt distinktionen mellan 

konflikt och mobbning. 

 

Mobbning handlar om att en eller flera förövare ’utför negativa handlingar mot en 

utsatt person där förövaren eller förövarna är starkare än den utsatte’ (Thornberg 

2004, s 32). 

 

Robert Thornberg (2004) påpekar vidare att det räcker med att mobbarna upplevs som 

starkare än offret. Han menar att det i fall av mobbning alltid rör sig om ett långvarigt och 

upprepat beteende hos förövarna.  

 

Thornberg (2004) menar att det förekommer två skilda synsätt om hur mobbning skall förstås, 

ett individorienterat och ett grupporienterat. I det individorienterade synsättet betraktas 

mobbning som en följd av vissa individuella särdrag eller personlighetsdrag och utifrån detta 

fastställs vilka drag som utmärker en mobbare respektive offer. Mobbning kan enligt 

gruppmodellen förklaras i termer av gruppnormer, roller och delade föreställningar i gruppen. 

Enligt detta synsätt är det alldeles för förenklat att tala om personlighetsdrag, istället betonas 

till exempel hur normativa mönster som pekar ut en individ som annorlunda i förhållande till 

gruppen kan leda till mobbning. Den främsta skillnaden mellan mobbning och konflikter är att 

mobbning endast har negativa följder medan konflikter kan leda till en positiv utveckling om 

de hanteras på rätt sätt. Mobbning bygger dessutom på ett långvarigt beteende, till skillnad 

från konflikt som kan få en snabb utgång (Ekstam 2000, Thornberg 2004). 

 

3.5 Förebyggande arbete 

Gunilla Wahlström (1996) menar att pedagoger aktivt skall bedriva förebyggande arbete mot 

konflikter i skolan. Därför har hon samlat en mängd övningar för framför allt yngre barn. 

Dessa övningar bygger över lag på två hörnstenar, hur känslor och kommunikation är 

kopplade till konflikter. Hon betonar känslornas betydelse för konflikten och använder 

medvetenheten om känslorna som ett medel till att hantera konflikter mellan elever. 

Övningarna i kommunikation strävar efter att eleverna skall förstå hur kommunikation sker 

samt vad som kommuniceras genom tal och kroppsspråk samt värdet av att vara en god 

lyssnare för att uppfatta vad den andre faktiskt säger. Wahlström lyfter även fram att många 
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vuxna bagatelliserar eller undviker barns känslor för att ”slippa se eller ta itu med 

känsloreaktioner hos barn” (s 42). Över lag verkar olika konflikthanteringsprogram reducera 

risken för att konflikter eskalerar (Mantovani 1999).   

 

3.6 Konflikthantering 

Wahlström (1996) påpekar vikten av att hantera konflikter på ett riktigt sätt då hon menar att 

brott ofta kan relateras till olösta konflikter. Men för att kunna behandla konflikter måste de 

först förstås (Marklund 2007). Wahlström (1996) menar att lösningen på en konflikt blir 

möjlig först då båda parter får möjligheten att sätta sig in hur den andra personen upplever 

situationen och att kommunicera med varandra. Båda personerna får då en bättre förståelse för 

varandra och varför de handlade som de gjorde. Brännlund (1991) styrker detta med att ingen 

kan döma personens känslor utifrån rätt eller fel då båda parter har rätt utifrån sitt perspektiv. 

Vidare menar Brännlund att konflikter aldrig kan lösas utan bara hanteras. Detta grundar han 

på att människor alltid har rätt utifrån sitt sätt att se på situationen och att det därför inte finns 

någon möjlighet att mitt i konflikten komma överens om ett gemensamt sätt att se på saken. 

Därför är det fel att tala om att lösa konflikter, ett bättre ordval är att hantera dem. Om de 

inblandade är 70-80 % överens har de kommit långt och resten måste de lära sig att leva med 

som oliktänkande individer. Brännlund påpekar också att konflikter har höga emotionella 

laddningar vilket gör att parterna handlar irrationellt och konflikten kan därför inte enbart 

lösas med logik och resonemang. I en konflikt räcker det inte bara med att ta reda på vad den 

handlar om utan de aktuella personerna måste också söka bakomliggande faktorer, alltså hur 

den uppkommit (Ekstam 2000).  

 

Män och kvinnor har olika metoder för att bemöta konflikter vilket enligt Ekstam (2000) 

grundar sig i hur det grundar sig i att de som barn får lära sig att hantera beroende och 

aggressivitet på olika sätt. Män är generellt mer vertikala och strävar att nå högt upp i 

gruppers hierarki och accepterar att andra i gruppen är beredda att tävla på samma sätt. 

Kvinnor är generellt horisontella i sin gruppstruktur, om någon faller ner i gruppen får hon 

hjälp med att komma upp till samma nivå som de övriga. På samma sätt sker en motarbetning 

av den kvinna som försöker sätta sig på en nivå över de andra enligt Ekstam.  

 

Konflikters positiva sida ligger i att parters åsikter kommer i kontrast med varandra och 

därigenom skapar förutsättningar för en kreativ utveckling. För att konflikter skall vara 
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positiva krävs att de konstruktiva ges goda förutsättningar och att de destruktiva minimeras 

(Ekstam 2000). Genom att då införa konflikthantering i undervisningen kan våldet i skola och 

samhälle minskas (Mantovani 1999). Att reducera frekvensen av ”opening moves” (s 18), 

vilket innebär provokativa handlingar som leder till våld, är troligen det mest effektiva sättet 

att närma sig problemet med våld i skolan. Många ungdomar i en studie rapporterade att de 

efter en konfliktutbildning använde våld mer sällan när de stod inför ett problem och istället 

använde medlingskunskaper (Mantovani 1999). 

 

För att hantera konflikter krävs en kunskap om konflikters natur och en medvetenhet om den 

process det innebär att hantera konflikter. Brännlund (1991) menar att en person som försöker 

lösa en konflikt i vissa lägen kan problematisera konflikten ytterligare. Han anser att det 

lämpligaste förfarandet är när parterna själva får tillfälle att reda ut så stor del som möjligt av 

konflikten. Oftast bemöts ett kontrollerande ingripande med ogillande av parterna i en 

konflikt. Då konflikter av sin natur blottar parternas svagheter och brister kan en utomstående 

som i samtal hanterar konflikten ytterligare bidra till att dessa brister exponeras, vilket också 

är en del av hanteringsprocessen. Konfliktlösaren kan alltså störa situationen och förvärra den, 

varför det är lämpligast om denne kan avlägsna sig tidigt som möjligt från den aktuella 

positionen som konflikthanterare. Vidare menar Brännlund att den belöning som den 

utomstående får räkna med ligger i att se resultatet av arbetet då denne inte kan förvänta sig 

att få ett tack av parterna.  

 

3.7 Forskning om konflikthantering 

De studier som förekommer inom området redogör framför allt för effekten av olika 

medlingsprogram. Medling är kort beskrivet en konflikthanteringsmetod som har fått starkt 

fäste i Amerika, där elever utbildas för att kunna genomföra medlingssamtal med parter som 

befinner sig i konflikt med varandra. Samtalen mynnar sedan ut i ett avtal mellan parterna 

med en överenskommelse som är menad att vara positiv för båda parter. Enligt forskning på 

området är det en effektiv metod för att hantera konflikter.  De flesta möten som sker med 

medlarna resulterar i tillfredsställanden konflikthantering. En studie av metoden påvisade att 

våldet på skolan reducerades samtidigt som avstängningarna minskade över en period av flera 

år (Bell, Coleman, Anderson, Whelan & Wilder 2000). Dock medges det att det krävs två till 

fem år innan metoden helt accepteras av hela skolan som legitim konfliktlösningsmetod, för 

elever tar det cirka två år och för lärare upp till fem år (Cantrell, Parks-Savage, & Rehfuss 
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2007). Det mest relevanta i forskningen som Cantrell m fl (2007) visar är att utbildningen i 

deras studie resulterade i att medlare använde ett annat språk efter utbildningen. De som 

tidigare hade använt termer som bråk och lösa problem benämnde det senare som konflikter 

och konflikthantering. Således går begreppsliggörandet och förståelsen om konflikter hand i 

hand med varandra. 

 

Den forskning som har mest relevans för uppsatsen är Karen Mantovanis (1999) studie om 

hur utbildning i konflikter för elever påverkar deras attityder och uppfattningar av konflikt. 

Mantovani utförde en enkätstudie bland amerikanska elever i år sju med 18 deltagare. Där 

undersöktes elevernas attityder till konflikter innan och efter att en konfliktutbildning hade 

genomförts under sju veckor, varpå dessa svar jämfördes. Innan projektet startade var vissa 

elever inte bekanta med vad en konflikt var, begreppet associerades främst med slagsmål. 

Efter att ha genomgått utbildningen gav de amerikanska eleverna en mer nyanserad bild av 

vad konflikter var än innan, då de gav exempel på inre konflikter och gräl med mera. De 

ansåg även att konflikter är en naturlig del av livet där personliga olikheter är en norm och 

färre ansåg att en konflikt enbart är negativ. Efter utbildningen såg fler elever kopplingen 

mellan beteende och provokation samt hur olika beteenden kan påverka konflikter åt båda håll 

för att dämpa konflikten eller få den att eskalera. Eleverna ansåg att kommunikation är 

nyckeln till att lösa konflikter samt att det är nödvändigt att höra båda parters version innan en 

konflikt kan hanteras. Före utbildningen föredrog majoriteten av eleverna att ta hand om 

konflikter utan ingripande av någon utomstående. Efteråt hade en attitydförändring skett som 

innebar att fler var villiga att ta hjälp i konflikter. 

 

4. Metodologiska överväganden 

I följande kapitel redogörs för den valda metoden samt vilka övervägande som ligger till 

grund för valet. Vidare ges motiv till kvalitativa fokusgrupper som metod samt en beskrivning 

av dess innebörd. Under rubriken urval får läsaren skäl och argument för det urval som 

gjordes till studien. I avsnittet genomförande beskrivs valet av frågor samt hur utförandet av 

metoden gick till. Vidare i kapitlet beskrivs databearbetningen samt hur valet av kategorier 

utmynnade. Slutligen synliggörs studiens etiska ställningstaganden.  
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4.1 Forskningstradition 

Under vår litteratursökning upplevde vi en brist på tidigare forskning ur elevers perspektiv 

inom svensk kontext. Detta gjorde det svårt att bilda säkra hypoteser, vilket är en förutsättning 

för en kvantitativ studie. Alan Bryman (2002) menar att forskare inom kvantitativ tradition 

undersöker människors handlingar medan kvalitativ forskning studerar meningen med dessa 

handlingar. Studien syftar till att undersöka hur elever värderar och resonerar om lärares 

handlingar eller för att använda Brymans (2002) ord har studien strävat efter att ”se världen 

med deras ögon” (s 272), vilket han menar är utmärkande för kvalitativ forskning. Bristen på 

tidigare forskning fick oss att välja en empirisk studie med kvalitativ ansats. 

 

4.2 Kvalitativ intervju som metodval 

Inom kvalitativ forskningstradition argumenterar Pål Repstad (2007) för att observation ger 

fylligast data. Han medger dock att det är ett krävande arbete som tar mycket tid i anspråk. 

Det kan vara problematiskt att dels få tillträde till de platser där konflikter sker, dessutom är 

det sannolikt att vi som ”närvarande” vuxna påverkar utfallet av konflikterna. Detta gjorde att 

intervju vägde tyngre i valet av metod.  

 

4.2.1 Val av intervju 

Styrkan med intervjuer är att säkerställda svar fås på frågor i undersökande stund. Då studien 

syftar till att undersöka elevers attityder till olika frågor kring konflikter lämpar sig intervjuer.  

Som intervjuare är det möjligt att hänsynsfullt och smidigt leda samtalet och få en diskussion 

mellan eleverna där de kan känna sig trygga, öppna och ärliga för att få en personlig 

information från dem (Denscombe 2009).  

 

Alternativet till fokusgrupper hade varit individuella kvalitativa intervjuer, vilket innebär ett 

omfattande arbete. Därför ansåg vi att intervjuer med fokusgrupper var mer lämpade för att 

kunna intervjua fler elever inom en snävare tidsram. Gruppinteraktion är fokusgruppens 

styrka, då en informant kan introducera ett ämne som övriga gruppen direkt och spontant kan 

reagera på eller kommentera. Detta är den avgörande skillnaden mellan individuella intervjuer 

och fokusgruppintervju (Krueger 1998, Repstad 2007, Wibeck 2000).  

Genom att använda fokusgrupper kan vi få mer personliga åsikter där elevernas tankar och 

reflektioner utgör fokus för samtalet (Denscombe 2009). Vidare menar Denscombe att 
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gruppdiskussionen utgör en möjlighet för eleverna att lyssna till andras synpunkter och på så 

vis uppstår det mer synpunkter och reflektioner kring ämnet. Brännlund (1991) menar att 

grupptillhörighet skapar en ökad känsla av trygghet, vilket är positivt i detta fall då vi vill se 

till att eleverna känner sig trygga med intervjun. 

 

4.2.2 Fokusgrupp som specifik form av intervju 

Samhällsforskare intervjuade grupper redan under 1920-talet men det var inte förrän under 

1950-talet som marknadsforskare utvecklade fokusgruppintervjun. Metoden utvecklades för 

att undersöka konsumtion och produktpreferenser, vilket är det område där metoden främst 

används även idag. Från 1980-talet har fokusgrupper använts inom akademisk 

samhällsforskning och metoden har kommit att öka i användning under senare år (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

 

Intervjuer med fokusgrupper innebär att utvalda personer som alla har en anknytning till 

samtalsämnet samlas för att samtala om ett utvalt ämne under ledning av en moderator som 

leder diskussionen. I regel är forskare och moderator samma person där samtalet sedan 

används i en studie.  Beroende på grad av struktur i studien är moderatorn olika aktiv i 

diskussionen, generellt är moderatorn mer styrande i en strukturerad intervju än i en kvalitativ 

ostrukturerad studie. Styrkan med fokusgrupper är att forskaren kan studera 

gruppinteraktionen under diskussionen, vilket skiljer metoden från gruppintervjuer. 

Ytterligare en punkt som skiljer gruppintervjuer från fokusgrupper är att de frågor som ställs i 

fokusgrupper vanligen har mer öppna svarsalternativ samt att diskussionen mellan deltagarna 

är central (Krueger 1998, Wibeck 2000). 

 

Då ämnet för undersökningen är av känslig karaktär kan fokusgrupper vara en lämplig metod 

(Wibeck 2000). Ämnet konflikter kan uppfattas som känsligt för informanterna då personliga 

upplevelser av konflikt kan associeras med samtalet. Det är också känt att fokusgrupper 

använts inom amerikanska studier om konflikter och konflikthantering (Mantovani 1999). 

Sammantaget ligger detta till grund för valet av fokusgrupper som metod.   
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4.3 Urval 

Victoria Wibeck (2000) menar att en mindre fokusgruppsstudie baseras på mellan två till fyra 

grupper. För att kunna göra rättvisa åt analysen inom den tidsram studien hade till förfogande 

valdes två fokusgruppintervjuer på en och samma skola, vilket totalt innebär åtta informanter. 

Valet av deltagare till studien gjordes i samråd med läraren. Skolan som eleverna går på har 

elever som kommer från hela kommunen där eleverna kan ha olika socioekonomisk bakgrund. 

Detta ger studien en viss bredd trots att samtliga elever gick på samma skola. Målet har inte 

varit att göra en komparativ studie utan att få en djupare förståelse för hur elevernas attityder 

förhåller sig till hur lärare hanterar konflikter. Urvalet är dessutom för tunt för en jämförelse 

mellan olika skolor då en grupp på fyra inte kan representera en hel skola. Studien är inte 

heller generaliserbar enligt de grunder som Bryman (2002) redogör för. 

 

Samtliga informanter gick i år nio. Om urvalsgruppen hade varit bredare skulle variationerna i 

informanternas svar berott på annat än kontext i exempelvis skol- eller hemmiljö. Som 

exempel tillskriver yngre barn sina lärare en större auktoritet även då det gäller sådant som 

ligger utanför skolan och därmed lärarens auktoritetsram (Von Tetzchner 2005).  Då en lärare 

får en roll som mer liknar en förälders medför det sannolikt att läraren blir den som ska 

avgöra vem som har rätt och fel i konflikter, vilket blir oförenligt med studiens syfte. Detta 

var även något som flera informanter tog upp uttryckligen under intervjun. 

 

I varje fokusgrupp ingick två flickor och två pojkar för att inte skapa en alltför homogen 

grupp. Motivet till att ha lika många flickor som pojkar är för att en part inte skall ta över så 

att den andra parten i gruppen inte kommer till tals (Wibeck 2000), samt att underlaget till 

intervjun skulle utgöras av elever snarare än elever av ett särskilt kön. Wibeck (2000) påvisar 

att ett lämpligt gruppantal är mellan fyra till sex personer, i en större grupp ökar sannolikheten 

att någon inte kommer till tals medan mindre grupper leder till ökad delaktigheten i samtalet. 

Till studien valdes grupper bestående av fyra deltagare med en lika stor andel flickor som 

pojkar, därför krävde gruppen ett jämt antal deltagare. Denscombe (2009) menar att en stor 

grupp är svår att schemalägga då tiden för intervjun ska passa fler. I en större grupp kan 

interna gruppsamtal om andra ämnen uppstå vilket gör intervjun svårare för moderatorn att 

leda. Vi antar att elever i tonåren upplever större trygghet i att uttala sig om ett känsligt ämne i 

en mindre grupp än i en större, därför fastslogs gruppernas storlek till fyra personer.  
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4.4 Genomförande av intervju 

Intervjufrågorna till studien har tagits fram med hjälp av Wibeck (2000)  och med stöd i övrig 

metodlitteratur. Frågorna är utformade med fyra olika typer av frågor som ska göra att 

intervjun inleds och flyter på ett bra sätt. Intervjuerna till studien utfördes under samma dag 

med två fokusgrupper på en och samma skola där båda författarna närvarade vid intervjuerna.  

 

4.4.1 Val av intervjufrågor samt utformning av intervjuguide 

Wibeck (2000) har utformat en mall med introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor 

och avslutande frågor, denna användes som ett stöd i utformningen av intervjuguiden. För att 

studera frågorna som användes vid intervjuerna, se bilaga ett. 

 

Introduktionsfrågornas syfte är att få informanternas syn på ämnet så att gruppen kan 

diskutera fram gemensamma och skilda ståndpunkter. Som inledning var det relevant att få 

gruppernas definition på vad en konflikt är, vilka konflikter de definierar som mer allvarliga 

respektive mindre allvarliga, samt var gränsen går för när en konflikt räknas som en konflikt 

eller ej. Att ha informanternas definition av begreppet konflikt är en förutsättning för att 

kunna analysera hur de förhåller sig till lärares sätt att hantera konflikter mellan elever.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på konflikter är det relevant att fördjupa sig i informanternas 

kontextuella vardag. För att göra det ställde vi övergångsfrågor där Wibeck (2000) menar att 

deltagarna ska få ”… gå djupare in på sina erfarenheter av diskussionsämnet…” (s 62), därför 

var dessa frågor inriktade på informanternas kontext i termer av om de upplever att det 

förekommer mycket konflikter på skolan, om de känner sig trygga och om någon särskild 

plats på skolan är konfliktfylld. Övergångsfrågorna ska utgöra en transportfas från 

introduktionsfrågorna till intervjuns nyckelfrågor som är de viktigaste för analysen. För att 

övergången till nyckelfrågorna skulle gå mjukt avslutades övergångsfrågorna med frågor om 

vilket förtroende informanterna känner till sina lärare och vid vilka tillfällen de skulle välja att 

gå till lärarna eller undvika att göra det. Att informanterna redogör för relationen till sina 

lärare är något som underlättar analysen då deras förhållande till lärarna påverkar om de vill 

att lärarna skall blanda sig in i deras konflikter eller ej.  

 

Nyckelfrågorna är direkt relaterade till studiens forskningsfrågor då de kretsar kring vilket 

ansvar och vilken roll lärare har då elever befinner sig i konflikt. Efter att informanterna fått 



 

21 

 

klargöra vilket ansvar de anser att lärare har i konflikter mellan elever lästes ett stycke ur 

läroplanen samt ur skolverkets allmänna råd för dem varpå de uppmuntrades att reagera på 

texten. Syftet var att få deras reaktioner på lärares och övrig skolpersonals juridiska ansvar. 

Slutligen lämnades rum för informanterna att komma med tillägg. Enligt Wibeck (2000) är 

det viktigt att lämna den möjligheten öppen då det ofta kan komma nya relevanta 

diskussioner, vilket det också gjorde under båda intervjuerna.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att intervjuguiden kompletterades med 

följdfrågor, den utvecklades även från den första intervjun till den andra enligt kvalitativ 

forskningsmetod (Krueger 1998, Repstad 2007, Trost 1993/2005, Wibeck 2000). 

 

4.4.2 Genomförande 

Studien genomfördes på en skola i Mellansverige med drygt 500 elever i år sju till nio. Båda 

författarna har närvarat vid båda intervjutillfällena. Detta har medfört att assisterande 

moderator kunde anteckna samt notera detaljer som kroppsspråk och känslor medan 

moderatorn var mer aktiv i diskussionen genom att ställa huvudfrågor (Repstad 2007). Båda 

två ställde följdfrågor till eleverna. De båda intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-

spelare. Inspelningsutrustning kan påverka informanters öppenhet i intervjuer (Repstad 2007). 

Dock märktes ingen effekt av att utrustningen skulle påverkat informanterna under intervjun. 

 

I den första fokusgruppen upplevdes intervjun som stressig. Vi hade varit på plats på skolan i 

god tid för att i förväg kunna se ut ett lämpligt grupprum och göra nödvändiga förberedelser, 

men då vår kontaktperson på skolan var försenad blev förberedelserna av lokalen lidande. För 

intervjun blev vi hänvisade till en tekniksal som inte hade de optimala förutsättningarna för en 

fokusgrupp, då rummet var avlångt och liknade en korridor. Då vi inte kunnat placera ut 

stolarna i lokalen i förväg satte sig informanterna mer i en halvcirkel än med ansiktena mot 

varandra, vilket hade varit det mest lämpade (Wibeck 2000). En informant satte sig dessutom 

på ett bord så att dennes huvud var i en nivå över resterande gruppen. Efter en förfrågan om 

att sätta sig på en stol gjordes bedömningen att det var bättre att inte tvinga informanten att 

sitta ned när denne insisterade på att sitta kvar, för att inte riskera stämningen i gruppen inför 

intervjun. Eleverna hade ett prov en halvtimme efter intervjuns start, vilket medförde en 

tidspress, dock märktes inget av detta på informanternas svar när intervjun väl kom igång.  
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Inför det andra intervjutillfället säkerställdes att rummet var noga förberett innan intervjun 

inleddes. Ett litet ostört grupprum valdes ut och informanterna placerades runt ett litet bord i 

fåtöljer vända mot varandra. Moderatorn satt utanför ”cirkeln” och assisterande moderator satt 

ytterligare vid sidan av övriga gruppen för att kommunikationen skulle underlättas mellan 

informanterna. God tid var avsatt för intervjun vilket märktes på deltagarnas lugn. Under båda 

fokusgrupperna satt tjejerna placerade till vänster om moderatorn och killarna till höger, detta 

var opåverkat av oss. Vid båda intervjuerna var tjejerna mer dominerande och utförligare i 

sina svar än killarna, därför försökte moderatorn medvetet adressera nya frågor till killarna 

och gav dem följdfrågor för att involvera dem i samtalet.  

 

De båda intervjuerna föll inte helt ut som Wibeck (2000) menar att en lyckad fokusgrupp skall 

göra, då eleverna inte diskuterade så mycket med varandra som hade varit önskvärt. Vid några 

tillfällen kom dock ett längre samtal igång mellan eleverna där de sa emot varandra och 

ändrade åsikt under intervjuns gång, vilket är utmärkande för fokusgrupper (Krueger 1998, 

Wibeck 2000). 

 

4.5 Databearbetning och val av kategorier 

Att analysera data från fokusgrupper är ett unikt arbete i förhållande till traditionella 

kvalitativa intervjuer då fokusgrupper kombinerar flera kvalitativa element. Under en 

fokusgrupp ändrar deltagarna vanligen åsikt under intervjuns gång i takt med att de får höra 

andras perspektiv och kanske lär sig nya detaljer om ämnet. En effektiv analys går bortom 

ord, därför behöver vikt läggas vid informanternas kroppsspråk, tonfall och gruppinteraktion 

bland annat (Krueger 1998). Vi gjorde transkriberingarna själva, som enligt Repstad (2007) 

gör att forskaren kan närma sig datan under arbetets gång samt ge en förförståelse av 

intervjumaterialet. Transkriberingarna gjordes så ordagrant och noggrant som möjligt. På 

vissa ställen kunde det vara svårt att höra vad som sades samt vem som sa vad. Efter att 

transkriptionen var klar gjordes en första kategorisering med intervjuguiden som mall (se 

bilaga ett), svaren delades då upp under respektive fråga och sammanfattningar skrevs. 

Därefter försökte återkommande teman i svaren identifieras varpå fyra kategorier kunde 

bestämmas utifrån studiens forskningsfrågor (Krueger 1998, Wibeck 2000). 

 

De kategorier som valdes är konflikt, kontext, elevernas syn på lärares roll i samband med 

elevkonflikter samt elevernas syn på lärares ansvar i samband med elevkonflikter. Konflikt 
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innefattar vad eleverna i intervjun definierar som konflikt och vilken skiljelinje de drar mellan 

allvarlig samt mindre allvarlig konflikt. Kontext inbegriper hur eleverna ser på sina lärare och 

hur de upplever konfliktsituationen på skolan. Roll innebär den roll eleverna anser att lärare 

har i att hantera elevkonflikter och innefattar vilka typer av konflikter som lärarna bör ingripa 

i, samt hur lärarna agerar tidigare och nu. Ansvar innebär det ansvar som eleverna tillskriver 

lärarna utifrån den roll de anser dem ha i samband med konflikt. Ansvar innefattas också av 

om elever anser att konflikter är deras eller lärares ansvar att hantera, när lärarna skall ingripa 

i konflikter samt vad eleverna känner till om lärares juridiska ansvar. Ansvar och roll går 

således hand i hand men en viss skillnad finns dock.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Något som är centralt inom de forskningsetiska övervägandena är att individen som är 

föremål för en undersökning inte får utsättas för kränkning, förödmjukelse, psykisk eller 

fysisk skada. Detta är något som kallas för individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2007). 

Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudindelningar som är viktiga att ta hänsyn till i forskning, 

vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Nedan följer en djupare redogörelse för dessa samt vad de inneburit för studien.   

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera informanterna om forskningens 

syfte. Forskaren ska även förklara vilka villkor som gäller för deltagarna i den aktuella 

forskningen. Dessa villkor är att de har rätt att när som helst avbryta och att deltagandet är 

helt frivilligt samt att de får den information som kan tänkas påverka medverkandet. Det är 

dock viktigt att forskaren betonar deltagarnas vikt i forskningen och berättar om de vinster 

forskaren får utav svaren som ges. En annan mycket väsentlig del är att datan som samlas in, 

endast kommer används till forskningens syfte och att de som medverkar är anonyma i 

forskningen. Deltagarna ska även få information angående om hur forskningen kommer att 

publiceras (Vetenskapsrådet 2007). I detta fall fick eleverna ta del av syftet med uppsatsen (se 

bilaga två) och motivet till att fokusgrupper valts som intervjuform. Det betonades att deras 

åsikter och tankar om frågorna aldrig kan vara felaktiga då vi eftersökte deras genuina åsikter 

i ämnet. En diskussion fördes även om var publiceringen skulle ske samt att både skolan och 

eleverna skulle förbli anonyma i högsta grad i uppsatsen. 
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Samtyckeskravet går ut på att deltagarna själva har rätt att bestämma utgången och 

medverkandet i forskningen utan att negativa följder medför dem (Vetenskapsrådet 2007). 

Innan intervjun startade informerades deltagarna om att medverkandet var helt frivilligt och 

att om någon kände sig obekväm under intervjun så hade de rätten att avbryta om de ville. 

Forskaren måste se till att samtycke sker mellan de som medverkar i forskningen och de som 

utför den. Om aktören är under 15 år bör även vårdnadshavaren få ge ett godkännande. Detta 

gäller speciellt om studien är av känslig karaktär. Om aktören inte längre vill vara med i 

undersökningen ska den önskningen uppfyllas. Alla möjliga identifikationer ska undanröjas 

från arbete med fiktiva namn och bredda det geografiska området som studien gjorts på 

(Vetenskapsrådet 2007). Vid introduktionen av intervjun tillfrågades samtliga informanter 

uttryckligen om de kände sig bekväma med situationen, för att säkerställa att ingen hade 

ändrat sig om sin medverkan efter informationen om projektet. I samband med intervjun gav 

vi ut brev (se bilaga två) innehållande kontaktuppgifter till oss, dessa brev fick de behålla med 

uppmaningen att kontakta oss om de hade några frågor eller tankar om studien i efterhand.  I 

studien var samtliga informanter över 15 år varför deras vårdnadshavare inte kontaktades på 

förhand, dock hade informanterna möjlighet att visa informationsbrevet för sina 

vårdnadshavare och i efterhand kontakta oss. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla inblandade parters personuppgifter skall förvaras på ett 

sätt där allmänheten inte kan komma åt den informationen. Med detta krav menas det att vid 

forskning där etiskt känsliga inslag förekommer ska en tystnadsplikt undertecknas 

(Vetenskapsrådet 2007). I detta fall gjordes bedömningen att ett avtal om tystnadsplikt inte 

var nödvändigt, utan att ett muntligt löfte till informanterna räckte. Dessutom kontaktades 

skolans rektor samt berörda lärare och delgavs information om studien. För att vara på den 

säkra sidan registrerades inga personuppgifter i samband med intervjun, informanternas namn 

kom inte på tal och i förekommande fall fingerades personliga detaljer.  

 

Nyttjandekravet innebär att forskningsdata som samlats in, endast ska användas till 

forskningsändamålet. Data får heller ej utlånas till andra forskare, undantaget är dock de som 

har den befogenhet att ta del av det material som samlats in i studiesyfte. Forskaren får inte 

använda materialet som marknadsföring eller sälja underlaget (Vetenskapsrådet 2007). Det 

klargjordes för eleverna i introduktionen av intervjun att de data som kom från intervjun 

endast skulle komma att användas i studien och inte till marknadsföring eller motsvarande.  
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M  Moderator 

AM  Assisterande moderator 

K1  Kille ett 

K2  Kille två 

T1  Tjej ett 

T2  Tjej två 

…  Paus eller tvekan 

(…)  Längre paus 

[…]  Utelämnat stycke 

[xxxx] Tillägg för att göra meningen läslig 

Kursivering  Innebär betoning av ord 

(Riktar frågan till XX) Frågan riktas till bestämd mottagare 

 

5. Resultatredovisning 

I följande kapitel redovisas resultatet av studien enligt de kategorier som framgick under 

databearbetning. Kategorierna redovisar elevernas syn på konflikter, kontext, syn på lärares 

roll samt ansvar i konflikter. Detta följs av en sammanfattande analys där intervjuerna jämförs 

och analyseras utifrån de element ur det sociokulturella perspektivet som tidigare beskrivits i 

studiens teoretiska ramverk. Nedan följer en tabell om hur intervjuerna ska utläsas: 

 

Tabell 1: Utläsning av intervju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Konflikt  

Eleverna som deltog i de båda intervjuerna ombads associera runt begreppet konflikt och 

gemensamt för grupperna var att enbart negativa definitioner tas upp för att beskriva 

begreppet. De båda grupperna är relativt entydiga i sina definitioner med skillnaden att grupp 

två tar upp större konflikter och krig medan grupp ett beskriver konflikter av interpersonell 

karaktär. Båda drar gränsen för när konflikt räknas som en konflikt vid när personen i fråga 

tar åt sig av det som sägs och upplever sig kränkt.  

 

5.1.1 Intervju ett 

Eleverna hade lite svårt att få fram sin prägel på hur de ser och upplever ordet konflikt. De 

svar som ges är inte särskilt nyanserade utan är främst exempel på olika fysiska och psykiska 

interpersonella konflikter. Exemplen som gruppen tar upp är att en konflikt kan vara något 

”psykiskt och fysiskt” eller ”trakasserad, retad” där ett personligt påhopp sker. En konflikt 

kan även vara ”olika åsikter” säger en tjej. Det var framför allt tjejerna i gruppen som gav 
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exempel på definitioner av begreppet tills en tjej nämnde att en konflikt kan vara en ”fight” då 

killarna nickade och instämde med att ”jag tycker samma sak”. Här följer ett utdrag på vad 

eleverna svarade då moderatorn försökte få dem att utveckla sin beskrivning av begreppet: 

 

M finns det olika sorters konflikter sådär? 

K2   ja med ord, och sen slåss 

T1   fysisk och psykiskt […] 

M  Hur psykiskt, hur tänker ni att det kan vara då?  

T1 Att nån går på en person ohh, ja retas eller säger nånting som kan gå in… 

T2 personligt 

 

Eleverna ställer upp fysiska och psykiska konflikter som olika exempel där de menar att en 

psykisk konflikt innefattar trakasserier eller personliga påhopp ”som kan gå in”. Slutligen ger 

de olika exempel på förolämpningar och trakasserier som blir något ”personligt”.  

 

5.1.2 Intervju två 

Eleverna i den andra intervjugruppen ger en något bredare och mer nyanserad beskrivning av 

vad ordet konflikt innebär för dem. De tar upp allvarligare och mindre allvarliga konflikter 

där de tycker att krig är allvarligt och ”munhugg” hör till det mildare. En tjej uttryckte 

följande:  

 

T1  Det finns ju konflikter mellan kompisar och familjer samtidigt som det finns 

konflikter ute i världen som kan starta krig… så det är ju definitivt allvarligare 

 

Även slagsmål och våld hör till det som är allvarligare samt när någon tar åt sig personligen 

av något som sagts eller hänt personen i fråga. I de flesta frågor som ställdes var tjejerna 

dominanta i att svara. Killarna satt oftast och höll med eller instämde på vad som sagts med 

ett ”mm” eller ”exakt”. En kille nämnde dock att ”bråk eller nåt” är det som präglar en 

konflikt och den andra killen sa ”krig eller sånt”. Meningarna som killarna sa var ofta korta 

och inte speciellt rika på förklaringar varför de tyckte som de gjorde. Tjejerna gick dock in 

djupare och försökte skrapa undan det översta skiktet på ordet konflikt.  

 

Vid den andra intervjun var det i likhet med de första tjejerna som dominerade samtalen och 

gav längre samt mer utvecklade svar än killarna. Uppfattningen vi som intervjuare fick var att 

killarna verkade gav en beskrivning av konflikt som att när parterna ”slåss”, alltså fysiska 

inslag av konflikter. 
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5.2 Kontexten 

Eleverna ombads i intervjuerna svara på hur de upplever konfliktsituationen och förekomsten 

av konflikter på skolan. De upplever sig vara trygga på skolan och tycker över lag att det inte 

förekommer många allvarliga konflikter på skolan. Båda grupperna tar utan att tveka upp 

kafeterian som den plats på skolan där det förekommer mest konflikter. Det är särskilt vid 

lunchtid och på fredagar som konflikter uppstår ”när det är mycket folk där”.  

 

I sin beskrivning av begreppet konflikt relaterar eleverna i den första gruppen främst till sin 

klass och tar inte upp några exempel på konflikter med andra elever på skolan utöver den 

egna klassen, till skillnad från grupp två som mer relaterar till hela skolan i sin beskrivning.  

 

5.2.1 Intervju ett 

Vid en fråga om de anser att det förekommer mycket konflikter på skolan var gruppen enig 

om att det inte så inte var fallet. ”nej inte på den här skolan, typ ingenting” det som sker är 

”inget stort”. Eleverna går i samma klass och anser att det är en bra klass då de beskriver hur 

de konflikter som förekommer i klassen bara är på skoj: 

 

K1 I vår klass är det i alla fall så vi skojar bara när vi gör någonting 

 

En tjej i gruppen påpekar att de inom klassen inte tar åt sig av det som sägs då alla känner 

varandra så väl eftersom delar av klassen har gått ihop sedan förskolan. I följande citat 

relaterar eleverna till tryggheten i klassen på frågan om de känner sig trygga på skolan: 

 

M  Men känner ni er trygga sådär eller känns det som att…? 

T2  alltså det är ju någonting, man tar ju inte åt sig för man vet ju att, alltså jag 

känner ju  

T1 vi har ju gått med vissa här i klassen hälften av klassen har ju gått sen 

T2  sen lekis 

T1 nej tvåan i alla fall. 

T2 ja, men vi har gått sen lekis 

T1 ja. Så man känner varandra nästan som en syster, bror man har med sig 

 

Eleverna beskriver hur de upplever sig vara trygga med sin klass då de gått ihop länge. Detta 

gör att de känner varandra mycket bra där de använder metaforer som systrar och bröder. 

Vidare tar de upp att eleverna i klassen har olika bakgrunder och intressen vilket de benämner 

som en fördel. Dock menar en tjej i gruppen att det kan bli mycket ”käbbel” då de känner 
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varandra så väl och ”gillar varandra” vilket gör att kan bli för mycket ibland. Gruppen är 

överlag enig om att klassen är relativ lugn på lektioner. De kan inte nämna något exempel på 

konflikter som har byggts upp över tid i klassen. Eleverna har förtroende för sina lärare, dock 

uttrycker bara halva gruppen att de har bra kontakt med lärarna. 

 

Eleverna i gruppen beskriver en lojalitet till klassen där de är överens om att de inte vill tjalla 

på varandra. Detta gäller särskilt då det handlar om rökning eftersom det beskrivs som en 

personlig sak som rökaren själv får avgöra när denne vill berätta för föräldrarna om.  Gruppen 

beskriver konsekvenserna av att någon elev skulle välja att gå till en lärare då hela klassen 

skulle få reda på vem det var vilket skulle i sin tur skulle leda till dålig stämning. ”då, aa hela 

klassen skulle få reda på vem de tillslut då skulle det bli jätte dålig stämning till och med 

mellan dom som liksom som är bra” uttryckte en tjej det i fokusgruppen.  

 

5.2.2 Intervju två 

Eleverna tillfrågades om de känner sig trygga på skolan vilket alla var överens om att de var. 

En tjej förtydligar det med att säga ”jag tycker att det är en bra skola”. De beskriver att de 

gånger någon allvarlig konflikt uppstått har lärarna reagerat och haft enskilda samtal med 

parterna där de också tagit kontakt med deras vårdnadshavare vid behov. Gruppen anser att 

det är en relativt lugn skola och menar även att det inte finns någon skola som det inte finns 

bråk på. Angående frågan om eleverna tycker att skolan är bråkig eller inte beskrivs hur de 

som går på skolan känner varandra bra:  

 

K1 det är väl ibland det händer nåt sånt 

T1 Men vår skola är väl en ganska lugn? 

K1 Jaa 

T1 det är ju såhära den här skolan är ju, alla kommer mest från speciella områden 

där alla känner varandra så det är också såhär att alla känner varandra på 

skolan så det är ganska såhära ”one big happy family” nästan om man inte 

bråkar ihop 

T2 ja men man kommer ju ändå inte ifrån att det finns ju inte någon skola som 

inte har några konflikter eller nått tjafs. Det är alltid folk som bråkar och 

tycker olika 

 

Kafeterian är den plats eleverna beskriver som mest konfliktfylld på skolan. Det är särskilt vid 

lunchtid som det kan bli stökigt och uppstå konflikter då många elever rör sig i området runt 

kafeterian. De nämner också fredagar då kafeterian serverar bullar, vilket är populärt bland 
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eleverna varpå många drar sig dit. En tjej uttryckte det som att ”vid lunchtiden går alla dit för 

ingen brukar vilja äta och på fredagar serverar dom bullar så då krigar dom”.  

 

I den egna klassen är arbetspassen mest stökiga för ”då får man ju oftast flytta omkring […] 

och då börjar kompisar att prata och då blir andra arga […]”. Då eleverna tillåts att sitta och 

arbeta självständigt på olika platser med en lärare närvarande på en utspridd grupp leder det 

till att stämningen blir orolig.  

 

Gruppen tycker att lärarna är bra på att avgöra när de ska bryta in i en konflikt. De tillfällen då 

något allvarligt har hänt har lärarna reagerat ” ja våra lärare i alla fall” förtydligar en kille. 

Eleverna beskriver att lärarna brukar tala med eleverna och frågar om ” det är något som dom 

ska lägga sig i och hjälpa till med och så”. Eleverna i gruppen är dock tveksamma till om de 

vill att lärarna skall involvera sig i deras konflikter då ”det blir lite för mycket ibland”.  

 

5.3 Synen på lärarens roll i samband med elevkonflikter 

Båda grupper anser att lärares roll i konflikter som har eskalerat är att snabbt bryta dem om 

handgemäng uppstått eller i fall av allvarligare gräl. Därefter skall eleverna själva lösa 

konflikten som uppstått. Tjejerna i de båda grupperna ställer sig mer negativa i förhållande till 

killarna i att lärare skall bryta in i konflikter, då de inte vill bli avbrutna mitt i en diskussion 

för att själva kunna slutföra den.  

 

Den första gruppen enas en bit in i intervjun om hur lärare bara agerar då konflikten inte är på 

allvar, medan de inte reagerar på allvarliga konflikter. Den andra gruppen anser däremot att 

lärare är ”ganska bra på att veta när dom ska bryta in och inte”. 

 

5.3.1 Intervju ett 

Gruppen hade svårt att enas om en tydligt uttalad gräns för när de anser att lärare ska gå in i 

en konflikt. De vill känna sig trygga på skolan och anser att det är förkastligt när lärare inte 

bryter in i allvarligare konflikter. Samtidigt vill eleverna upprätthålla en integritet i 

förhållande till lärarna där de tar ansvar för sina konflikter själva. De anser att lärare ska 

avvakta med att gå in i konflikter ”… så länge som det inte blir [något] större av det”. 

Eleverna anser att ”vi börjar bli stora nu” och syftar på att de är mogna nog att ta ett personligt 
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ansvar för de konflikter som de har startat. Gruppen beskriver hur lärares roll i samband med 

konflikter har förändrats från att de var yngre i följande utdrag från intervjun: 

 

M Menar ni att det var mer att… vad ska man säga, att det var läraren som 

berättade eller dömde i vem som hade rätt eller fel?  

T2  nej 

T1 förut var det mer att man gick till läraren och sa vad som hade hänt […]  

T2 sen blev det ju så att läraren fick säga vem som hade rätt eller fel 

 

Som intervjuare fick vi uppfattningen av att eleverna ville markera sin mognad genom att i 

sina uttalanden påpeka skillnaden i beteende från att de var yngre till idag.  Under intervjun 

problematiserade gruppen lärares sätt att hantera konflikter mellan elever i deras ålder: 

 

T1 på mellanstadiet så var det mer att man gick till läraren och att läraren fick 

reda ut det men nu, nu måste vi kunna ta ansvar för vad vi själv säger och gör 

[…] 

T2 det e inte bara att läraren säger ”säg förlåt till varandra”.  Förlåt, men innerst 

inne ångar man det inte 

 

Eleverna uttrycker här mycket tydligt att lärarens sätt att hantera konflikter i deras ålder 

kräver en djupare kommunikation mellan parterna. Det räcker alltså inte för en lärare i rollen 

som konflikthanterare att signalera för eleverna att de ska avsluta konflikten, be om ursäkt för 

sitt beteende och acceptera varandras ståndpunkter villkorslöst.  

 

Spontant kan eleverna inte ge något exempel på en konfliktsituation där de skulle undvika att 

gå till en lärare, förutom då det rör sig om en annan elev så att det kan uppfattas som att 

”tjalla”. Rökning är ett exempel på en fråga som kan uppfattas som särskilt känslig för 

eleverna.  

 

5.3.2 Intervju två 

När intervjuaren ställde frågan om eleverna skulle gå till en lärare om något hänt svarade de 

flesta att de skulle gå till kompisar i första hand. Oftast tycker de att konflikter är personliga 

och anser att läraren inte har med dessa att göra. Detta tolkas till att eleverna inte ser lärare 

som konfliktlösare när det gäller personliga konflikter. Dock skulle eleverna gå till lärare vid 

mer allvarliga konflikter som sker inom skolan. En elev svarade följande på hur han skulle 

bete sig om en konflikt skulle eskalera till att bli hotfullt:  
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K1  Jag skulle ta det med kompisar men om det blir allvarligare tar jag det med 

lärare. 

 

Detta uttalande stämde överens med de andra elevernas då de upplevde att de hellre går till 

kompisar först innan de går till lärare i en konfliktsituation. Moderatorn ställde frågan när de 

skulle gå till lärare och där svarade eleverna:  

 

T1 Om det blir riktigt allvarligt för, jag i alla fall har förtroende för mina 

kompisar innan jag går till lärarna eller så. 

 

De övriga i gruppen nickade och instämde med detta uttalande. Eleverna upplever att lärarna 

har en god känsla för när de bör gå in och bryta i en konflikt. Med det menar eleverna när 

”konflikten bara är på skoj” eller när det är allvar. För när det är allvar ska de gå in och bryta 

vilket de ofta gör enligt eleverna. Moderatorn ställde en förtydligande fråga om hur eleverna 

skulle handla och vem de skulle vända sig till om de hade blivit hotade: 

 

T2 jag skulle nog först och främst gå till familjen då innan 

K1 det är väl mer personligt än att det har med skolan att göra 

T2 det är väl mer om det är något som har med skolan att göra om det har hänt 

något där men ifall det är något personligt, någonting som berör en själv då 

pratar jag inte med lärarna först 

M  Vad säger du (riktar frågan till K2) 

K2  jaa, jag tycker samma sak 

M men säg att du går ner till cafeterian nu och så är det någon som knuffar till 

dig och så känner du, hjälp jag kanske åker på stryk vid lunch… skulle du 

snacka med någon lärare då? (…) 

K2 jag skulle nog ta det med kompisar men om det blir allvarligare tar jag det 

med lärare 

 

Här förs ett resonemang om hur familj och vänner är de som eleverna vänder sig till i första 

hand när det gäller personrelaterade konflikter. Om konflikten är mer direkt relaterad till 

skolan och är något allvarligare får läraren rollen som konflikthanterare.  

 

5.4 Synen på lärarens ansvar i samband med elevkonflikter 

Båda grupper anser att det så långt som det är möjligt är elevers ansvar att lösa konflikter. 

Eleverna som står i konflikt med varandra har mer förkunskaper än en utomstående lärare, 

vilket gör dem mer lämpade att lösa konflikten menar grupperna.  
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5.4.1 Intervju ett 

Eleverna menar att situationen som uppstått kan eskalera mer om en lärare träder in i 

konflikten. Lärarna blir då ett irriterande moment som stör konfliktprocessen. Nedan kommer 

ett exempel från intervju ett där eleverna ger sin upplevelse av vem som ska lösa en konflikt. 

Intervjuaren gav ett exempel om två elever som bråkade och frågade sedan eleverna om de 

tycker att det är de själva som ska lösa konflikten eller om läraren ska gå in och lösa den. 

Följande svar gavs då av eleverna: 

 

T2 eleverna 

T1 aa de e ju vi själva som ska lösa det.  

T2  okej asså det behövs en lärare som stoppar det asså bara stopp så här bara drar    

isär dom men asså dom själv 

M  menar du om det är bråk? 

T2   aa asså de kan ju vara vad heter det att dom säger saker åt varandra eller att 

dom bråkar och så men sen ska dom själv kunna lösa de där för att 

T1   vi börjar bli stora nu.  

T2   aaa man är mogen nog för att kunna lösa det. 

T1   på mellanstadiet så var det mer att man gick till läraren och att läraren fick 

reda ut det men nu, nu måste vi kunna ta ansvar för vad vi själv säger och gör 

så. 

 

Tjejerna upplever alltså att lärarna inte ska lösa konflikten som uppstått dock ska lärarna gå in 

om det blir för våldsamt och det sker fysiska påhopp. Eleverna anser sig själv mogna och 

tycker inte att läraren ska behöva gå in och lösa den konfliktsituationen som uppstått så länge 

det inte blir allt för bråkigt. När eleverna gick i de lägre skolåren upplevde de att det var 

läraren som avgjorde vem som hade rätt eller fel. Intervjuaren undrade hur eleverna ställde sig 

till frågan om en lärare ska gå in i en situation som uppstått i cafeterian. Detta svar fick vi då 

av eleverna: 

 

K2  det gör dom i alla fall 

T1  nej det gör dom inte. Kompis blev ju slagen i sjuan och då var det precis 

en lärare som gick förbi och hon brydde sig inte ett dugg, det tycker jag 

är fel om det är någon som står å slår på nån och drar i håret så ska då 

ska inte asså det är ju fel, så lärarna ska ju i alla fall gå in i sånt. 

T2  mmm asså lärarna ska ha elever för att lära ut dom ska också ha dom 

som sina egna barn asså ta hand om dom och se till att dom mår bra.  

K1  dom ska se till att man känner sig trygg i skolan 
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Här fick vi känslan av något tvistande åsikter där informanterna inte var helt överens och där 

den ena killen menade att lärarna gick in i vilket fall som helst. Dock säger en tjej att de inte 

alltid går in i konflikten som uppstått.  

 

Eleverna beskriver sina lärare som föräldrar som har ansvar för att ta hand om eleverna som 

deras egna barn. När vi frågade eleverna om vad läroplanen var så kände de inte till det och 

visste inte vad det var. När vi sedan läst upp utdragen (se bilaga ett) ur läroplanen och 

skolverkets allmänna råd (Skolverket 2009), hade de hört talas om det som lästes upp ur 

läroplanen men visste inte riktigt vad det innebar. Det som lästes upp ur skolverkets råd hade 

de inte hört förut. Det som eleverna reagerade mest på var att skolan kunde få böter för att inte 

ha tagit sitt ansvar i att utreda samt motverka trakasserier och mobbning.  

 

5.4.2 Intervju två 

Eleverna i intervju två är relativt överens om att lärarna ska gå in om de märker att något 

allvarligt sker. De anser också att lärarna är duktiga på att märka om det är på ”skoj” eller 

inte. De verkar dock inte se ett problem för lärarna att upptäcka detta utan de menar att lärarna 

ska se det helt enkelt. När något allvarligt händer menar eleverna att de tas in en och en där de 

får ge sin version av vad som hänt. De tycker också att lärarna går in för mycket ibland och 

kille nummer ett menar att ”det beror nästan på vad det handlar om”. Tjej nummer två 

utvecklar svaret till att: 

 
T2  Det blir lite för mycket ibland, det kan vara så att dom kommer och frågar en 

efter en istället för att bryta in, ja som vi sa förut att det kan förstöras om man 

kanske försöker lösa något. 

 

De anser även att de själva ska lösa konflikten som uppstår mellan dem samt att lärarna ska gå 

in och bryta om konflikten blir allvarlig. Tjej två svarade följande på det som konstaterats 

ovan:  

 

T2  Om man själv har startat en konflikt så är det bättre att man själv löser den för 

då vet man ju vart allting börja.  

 

Är den inte det anser de att det bara kan bli värre om lärarna ska bryta. Ena tjejen uttryckte sig 

på följande sätt: 
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T2 Oftast så brukar det bara bli värre om dom kommer in för till slut kan man ju 

lösa det bättre på något sätt och om dom bryter in så fastnar man på det stället 

man är på och då är det ganska svårt att fortsätta … så det är bättre att fortsätta 

argumentera tills man kanske bestämmer att skita i den än att fortsätta. 

 

Eleverna menar alltså att det ”egentligen borde vara så”, att eleverna har ansvar för att lösa 

konflikten eftersom de själva orsakat den. En kille i intervjun uttryckte det som att ”eftersom 

vi har skapat problemet får vi väl lösa det”. Detta grundar de på att de själva vet vad 

konflikten handlar om samt att lärarna kan uppfatta denna information fel. En kille 

förtydligade detta med följande uttalande:  

 

K1  Jag tycker att det skulle vara jobbigt med en lärare för dom vet ju inte exakt 

hur allting går till och, eller hur det gick till. 

 

Eleven menar att lärarna inte vet hur de känner och det kan resultera i att konfliktsituationen 

förvärras för eleverna. 

 

5.5 Sammanfattande analys  

En konflikt är enligt eleverna något personligt som kan vara känsligt för dem. De vill inte att 

utomstående som inte har all bakgrundsinformation samt elevernas perspektiv ska blanda sig i 

konflikten. Utifrån Brännlunds (1991) sätt att förklara konflikter kan elevernas upplevelse 

tolkas som att tryggheten riskeras när någon utomstående kommer in. Eleverna upplever sig 

vara mer trygga med kompisar och vänder sig därför till dem i första hand. Det är först när 

konflikten blivit så allvarlig att den inte går att hantera med egna medel som eleverna vänder 

sig till lärare. Enligt Brännlund är tryggheten i den situationen redan så fatalt underminerad då 

exemplen som samtalet rörde var hot, misshandel eller allvarligare trakasserier vilket gör att 

läraren i de situationerna skulle tillskrivas rollen som konflikthanterare. Vissa av eleverna har 

bättre förtroende för en eller flera lärare och därmed blir steget inte lika långt att vända sig till 

lärare för hjälp eller råd i en konflikt. I dessa sammanhang tar lärarna rollen av en mer 

kompetent individ som har de kognitiva redskap som krävs för att hantera konflikter och kan 

genom detta hjälpa eleven att antingen se situationen ur ett nytt perspektiv eller mer direkt gå 

in i konflikten för att hantera den. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan elevernas uttalande 

generera att de väljer att vända sig till en mer kompetent individ när deras egna kognitiva 

redskap inte räcker för att hantera den aktuella konflikten. Tryggheten är den faktor som styr i 
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valet av mer kompetent individ genom att eleverna föredrar vänner och familj framför lärare, 

oavsett vem som har mest redskap för att hantera konflikter.  

 

Eleverna beskriver att lärare har ett ansvar i sin roll som lärare att bryta allvarliga konflikter. 

Ingen av eleverna i de båda grupperna nämner att elever skulle ha ett ansvar att gå in i bråk 

mellan kamrater. En möjlig anledning skulle kunna vara att lärare tillskrivs auktoritet av 

eleverna vilket de anser medföljer ett ansvar att gripa in konflikter. Lärare har ett ansvar att 

gripa in i konflikter utifrån de allmänna råd som skolverket har utformat. ”Om någon 

trakasseras… måste verksamheten… i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att 

det upprepas” (Skolverket 2009, s 8). Att eleverna i samband med diskussionen om 

allvarligare konflikter inte främst väljer att vända sig till andra elever kan möjligen kopplas 

till det ansvar de tillskriver sig själva. En elev i den andra intervjugruppen uttryckte i ett svar 

sitt ansvar i samband med konflikter mellan andra elever. I frågan målades ett fiktivt scenario 

upp där han var den enda som såg två personer ”hoppa på” en tjej i intervjugruppen varpå han 

svarar: 

 

K1 Asså … om jag bara ser skulle jag nästan inte bry mig men om det blir 

allvarligare så säger man väl till nån.  

 

Om de övriga eleverna har samma uppfattning om sitt eget ansvar i andras konflikter är svårt 

att svara på då frågan inte ställdes till samtliga. Det skulle dock förklara varför de enbart tar 

upp lärares ansvar att bryta allvarliga konflikter. En annan förklaring kan självfallet vara att 

intervjun handlade om elevernas syn på lärares roll och ansvar i konflikter. En annan mycket 

intressant tendens kunde urskiljas i de båda intervjuerna då tjejerna i båda grupper påpekade 

att de inte ville bli avbrutna då de befinner sig i konfliktsituationer. Efter att killarna hade hört 

tjejernas resonemang gav de medhåll till dem. Det som alla informanter var överens om är att 

eleverna vill ha hjälp av lärare när de själva inte klarar av att hantera konflikten.  

 

Utifrån de element som tidigare redogjorts för ur sociokulturell teori för att beskriva 

konflikter kan det tolkas som att tjejerna har mer kognitiva redskap för att genom 

kommunikation lösa konflikter utan att de eskalerar. En annan möjlig tolkning är hur 

begreppet uppfattas av tjejerna respektive killarna i intervjun. Både i första och andra 

intervjun innehåller de definitioner som killarna tar upp av begreppet konflikt element av våld 

eller fysiska inslag. Detta är tydligast i den andra intervjun där killarna spontant definierar 
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konfliktbegreppet. Kille ett nämner att ”bråk eller nåt” är det som skildrar en konflikt, varpå 

kille två fyller i med ”Krig eller sånt”. Om vi sedan ser på vad killarna i intervju ett säger så 

stämmer det väl överens med killarna i intervju två, där ”slåss” och ”fight” är de ord som 

präglar definitionen av konflikt. Tjejerna i de båda grupperna beskriver främst 

relationsmässiga konflikter och verbala förolämpningar som integritetskränkande. I den första 

intervjun tar de upp att en konflikt uppstår när ”någonting som kan gå in” sägs som är 

”personligt”. Tjejerna i den andra intervjun drar gränsen mellan ”skoj” och allvar när 

konfliktsituationen ”trycker ner mot en […] och det blir kränkande för en person”. 

 

I situationer där våld riskerar att förekomma eller redan förekommer har konflikten för länge 

sedan passerat ett konstruktivt stadium där båda parter sannolikt befinner sig i ett läge där de 

helst inte skulle vilja befinna sig. Då blir det mer legitimt för lärare att bryta konflikten för att 

undvika att någon skadas. Detta kan vara förklaringen till att killarna ställer sig mer positiva 

till att lärare snabbt skall bryta konfliktsituationer. 

 

Från studiens intervjumaterial var tjejerna i båda grupperna mer verbala, då de gav fler svar är 

killarna. Totalt stod tjejerna i de båda intervjuerna för 229 svarsposter tillsammans vilket kan 

jämföras med killarnas 143. Samtidigt som tjejerna stod för drygt 60 % av svaren vid 

intervjuerna upplevdes deras svar längre och mer nyanserade än killarnas. Detta tyder på att 

tjejerna i intervjun har mer, eller vilket fall andra kommunikativa redskap än killarna. Detta 

kan påverka deras agerande i konflikter och därmed förhållningssätt till konflikter i allmänhet.  

 

För att återknyta till Larssons (2008) resonemang om att talet om ett begrepp ger en förståelse 

för synen på samma begrepp ger i detta fall elevernas tal om konflikt en förståelse för deras 

förhållande till konflikter. Denna förståelse behöver nödvändigtvis inte vara medveten då 

mycket i deras svar tyder på att de inte i någon vidare omfattning reflekterat över begreppet 

konflikt.   

 

I den andra intervjugruppen ansåg eleverna att lärarna var duktiga på att avgöra om konflikter 

är på ”skoj” eller inte. Under intervjun ställde moderatorn återkommande frågor på temat om 

hur lärare ska förhålla sig till bedömningen om en konflikt är så pass allvarlig att de skall 

bryta in i den eller ej. Eleverna verkar dock inte se ett problem för lärarna att upptäcka detta 

utan de menar att lärarna ska se det helt enkelt. 
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Intressant är också att i den första intervjun talar de ofta om hur det är i deras klass och hur 

deras lärare är jämfört med den andra fokusgruppen där skolan och personalen är det som 

ligger i fokus. Skillnaden tror vi här kan bero på att i intervju ett står deras klass varandra nära 

med en gemenskap där tryggheten i klassen upplevs bekväm. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet kan en stark grupp utgöra en trygghet som förebygger konflikter. Detta i sin tur 

påverkar hur eleverna i intervju ett ser och uppfattar ordet konflikt. Därmed upplever vi att 

den trygghet som finns i den första gruppens klass ett inte återfinns i den andra 

fokusgruppens. Vi får även uppfattningen att i fokusgrupp två finns en annan upplevelse av 

konflikt eftersom gruppen ger konkreta exempel på konflikter som är mer allvarliga. Gruppen 

berättar om olika scenarion där lärare har klivit in i konflikten och särskilt en tjej i gruppen 

som beskrev hur hon befunnit sig i en allvarlig konflikt med en grupp i klassen som ”inte 

[hade] pratat med varandra på flera veckor”. Konflikten uppmärksammades i samband med 

utvecklingssamtal vilket senare ledde till att de ställdes inför ett ultimatum där de var tvungna 

att konfrontera varandra, varpå eleverna löste situationen själva. 

 

Eleverna i den första gruppen beskriver en lojalitet till sin klass där hela gruppen är överens 

om att de inte skulle gå till en lärare och ”tjalla” om någon rökte. De menar då att det skulle 

resultera i dålig stämning inom klassen om någon gjorde det. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

relaterar detta till gruppens kultur och den inverkan den har på förekomsten av konflikter. 

Inom grupper enas medlemmarna ofta om gemensamma normer och värderingar som gäller 

för gruppen. När medlemmarna bryter mot de värderingar som råder i gruppen och slutar 

agerar efter dess normer leder det till osäkerhet i gruppen som kan resultera i konflikter. I 

fallet som uppkom i intervjun innebär detta att eleverna inte vill lämna ut gruppmedlemmar 

genom att ”tjalla” på dem, eftersom detta skulle bryta mot gruppens normer varpå de riskerar 

att på olika sätt stötas ut från gruppen (Thornberg 2004). 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer en diskussion att föras utifrån studiens resultat med en grund i 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Diskussionen kommer också att präglas av det valda 

teoretiska ramverket och inleds med att ta upp det centrala till varför konflikter eskalerar eller 

inte varefter en allmän diskussion om konflikter inom skolan följer. Diskussionen utmynnar i 

vilka konsekvenser resultatet av den empiriska undersökningen får för lärarrollen och skolans 

verksamhet. Andra aspekter som kommer att diskuteras är valet av teoretiskt ramverk, metod 

och i sista delen lyfts även avslutande reflektion och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I skolan förekommer konflikter av olika karaktärer där graden av nivån på konflikten varierar. 

Det är inte alltid elevers och lärares perspektiv överensstämmer med varandra i 

konfliktbegreppet vilket kan få konsekvenser för båda parter. Det är därför viktigt att dessa 

konflikter hanteras konstruktivt och inte tillåts eskalera då elevens studiemiljö blir bristande 

och kan resultera i att elevens studier blir lidande. Nedan följer en diskussion utifrån resultatet 

vi fått fram från studien och litteraturen. 

  

6.1.1 Konflikter inom skolan 

En central faktor som gör att en konflikt kan eskalera är när någon försöker påvisa att våra 

känslor inte är det som personen upplever (Brännlund 1991). Denna orsak till konflikt är 

aktuell inom skolan där många elever uttrycker sina åsikter fritt om hur andra upplever 

situationer. I förhållande till teorin i studien kan detta kopplas samman med att elever inte har 

de kognitiva redskap samt förståelse för att sätta sig in i de omständigheter som råder. Detta 

problem skulle dock kunna förebyggas med hjälp av någon sorts utbildning inom 

konflikthantering, alternativt att de får någon introduktion till vad som händer och varför 

konflikten utbryter så eleverna får den kunskapen med sig i sin ”ryggsäck”. Mantovanis 

(1999) studie påvisar att elever efter utbildning i konflikthantering lärt sig att det inte finns 

några känslor som är fel. Detta innebär då att en persons känslor inte kan vara fel utifrån 

dennes perspektiv. Därför kan heller ingen säga att ”nej så kan du inte känna, eller så kan du 

inte uppleva det”. Denna kunskap tror vi kan vara svår att ta in då många upplever situationer 

olika och får därför svårt att mötas på halva vägen samt komma fram till en lösning med hjälp 

av kommunikation som är ett utav de element som vi nämnt.  



 

39 

 

Som tidigare nämnt är ställföreträdande konflikter en konflikttyp mellan gruppmedlemmar 

(Ekstam 2000). I skolan är det möjligt att ställföreträdande konflikter förekommer mellan 

elever i en strävan efter högre statusposition i gruppen. Eleven skulle i detta fall kunna 

utmana eller på något sätt försöka rubba lärares auktoritet för att öka sin position i rankingen. 

I annat fall skulle det kunna handla om en dispyt mellan lärare och elev då läraren ofta får ett 

övertag med sin makt den har i just det området konflikten befinner sig i. Skulle dock 

konflikten ske på ett annat område skulle makten kunna försvinna från läraren. Ett exempel 

för att förstå vad vi menar kan vara följande där en polis i sin uniform har stor respekt. Men 

om polisen skulle komma civilklädd har denna respekt och auktoritet försvunnit från denne. 

 

Det är viktigt att eleverna har en grundläggande förståelse för vad styrdokumenten innebär. 

Utifrån undersökningen konstaterar vi att eleverna inte alls är bekanta med vad läroplanen 

reglerar. Detta skulle kunna vara en början för lärare att förklara vad den innebär för att 

eleverna själva skall veta vad de utgår ifrån samt vad lärare och skola har för ansvar.  Utifrån 

denna grundkunskap ges eleverna en möjlighet att kommunicera om konflikter. Vi tycker att 

en bra idé vore att lägga mer tyngd i lärarutbildningen inom ämnet konflikthantering och att 

lärare kan ge eleven grundutbildning inom konflikthantering som kan leda till förståelse och 

respekt för andra. I många avseenden utgör förståelse och respekt grunden för hur konflikter 

hanteras utifrån vår vetenskapliga förankring. Konflikter i skolan uppstår mellan elever. 

Därför anser vi att det är centralt att elever får tillgång till verktyg att identifiera konflikten 

och för att hantera den. Detta kan bidra till uppfyllelsen av läroplanens beskrivning om hur 

elever i skolan skall fostras till goda samhällsmedborgare. Om eleverna kan ta med sig 

kunskaper om att hantera konflikter i sitt vuxna liv är det bra för samhället i stort. Då 

våldsbeteenden i skolmiljön härstammar ur oförmåga att hantera konflikter anser vi att detta 

mönster kan förebyggas genom att eleverna får redskap att hantera uppkomna konflikter. 

Dessa redskap kan de bära med sig i hela det vuxna livet. Att detta i förlängningen kan leda 

till ett samhälle med minskad brottslighet är kanske att dra resonemanget till sin spets, men 

om det kan förbättra elevernas studiemiljö är det motiv nog, då elever enligt lag är tvungna att 

gå i skolan. Som tidigare nämnt menar Brännlund (1991) att det krävs att individer inom en 

organisation skall känna sig trygga för att destruktiva konflikter inte skall uppstå. Om det 

krävs att individer på arbetsplatser upplever trygghet för att destruktiva konflikter skall 

undvikas måste känslan av trygghet även omfatta elever i skolan.  
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6.1.2 Elevernas kontext och uppfattning av konflikt 

Båda grupperna tog övervägande upp negativa definitioner i sin beskrivning av begreppet 

konflikt. Det enda undantaget skulle möjligen vara tjejerna i de båda grupperna som beskriver 

hur ”det är bättre att fortsätta argumentera” tills dispyten anses vara färdig istället för att en 

lärare skall avbryta diskussionen. Genom detta resonemang ser de i någon mån ett värde i 

konflikten även om den inte behöver vara positivt laddad.  

 

Enligt litteraturen kan konflikter lyfta positiva aspekter om de hanteras på ett konstruktivt sätt.  

Konfliktens möjligheter poängteras då en konflikt kan medföra att ett spänt läge laddar ur 

(Brännlund 1991, Ekstam 2000, Marklund 2007). Att eleverna i undersökningen betonar de 

negativa sidorna av konflikter överensstämmer med Karen Mantovanis (1999) resultat om 

amerikanska elever i år sju. Där studerades hur elevernas attityder till konflikter förändrades 

innan och efter att en konfliktutbildning hade genomförts i sju veckor. Innan projektet startade 

var vissa elever inte ens bekanta med vad en konflikt var. Efter att ha genomgått utbildningen 

gav de amerikanska eleverna en mer nyanserad bild av vad konflikter var än innan då de gav 

exempel på inre konflikter och gräl med mera. De ansåg även att konflikter är en naturlig del 

av livet och färre ansåg att en konflikt är enbart negativ. Detta betyder att begreppet konflikt 

inte diskuteras inom skolan eftersom detta hade medfört att eleverna skulle kunna utvidga 

konfliktbegreppet. 

 

Båda grupper tar upp att de känner de som går på skolan eller i klassen väl när intervjuaren 

ställde frågor om hur de upplevde konfliktsituationen på skolan och om de kände sig trygga 

på skolan.  Att eleverna känner varandra på skolan tycks skapa trygghet för dem. Detta är 

dock inte en garanti för att allvarliga konflikter skall utebli enligt den amerikanska studie om 

orsakerna bakom allvarliga konflikter som Mantovani (1999) refererar till. I den framkom att 

parterna som var inblandade i allvarliga konflikter som involverade våld ofta kände varandra. 

Studien visade att det våldsbeteende parterna visade upp härstammade ur acceptansen och 

rättfärdigandet av aggression, varpå konflikterna kunde eskalera.   

 

6.1.3 Lärarens roll och ansvar i elevkonflikter 

Eleverna vid den första intervjun ville göra en tydlig skillnad mellan hur de betedde sig när de 

var yngre och det de ansåg som önskvärt idag. Eleverna i intervju ett diskuterade skillnaden i 

hur lärare hanterade konflikter på mellanstadiet samt hur de agerar nu. I mellanstadiet bröt 
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ofta lärarna konflikten snabbt och lyssnade sedan på båda av elevernas version, där lärarna 

sedan dömde vem som hade rätt och fel. Av sympatiskäl skulle båda elever alltid säga förlåt 

till varandra och det skulle även kunna sluta med att eleverna skulle ta i hand eller ge varandra 

en kram. Skillnaden mellan då och nu är att lärare mer kan föra en diskussion med eleverna 

samt ge en förklaring, alternativt undvika att kliva in då de anser att den aktuella situationen 

kan lösas av eleverna själva. Eleverna har på så vis utvecklat sin kommunikativa förmåga och 

de kognitiva redskap som krävs för att komma fram till en lösning präglad av respekt för 

varandra. Eleverna är dock inte fullärda då de vill att lärarna ska kliva in när de inte själva kan 

hantera konflikten. Var denna gräns går är svårt för eleverna att definiera. Denna kunskap tror 

vi heller aldrig kan bli fullärd utan att människor runt om i världen ständigt utvecklats när 

konflikten hanteras på ett konstruktivt sätt istället för ett destruktivt.  

 

En intressant frågeställning som framkom i talet om lärares ansvar i samband med 

elevkonflikter handlade om avsaknaden av förståelse för svårigheten för lärare att avgöra 

skillnaden mellan konflikter som är på skoj och allvar. I intervjun beskrev gruppen hur viktigt 

de ansåg att det var att lärare bröt allvarliga konflikter för att eleverna skulle känna sig trygga 

på skolan samtidigt som eleverna beskrev hur bråk som är på skoj kan bli allvarliga. Mot 

bakgrund av elevernas resonemang ställde moderatorn en fråga om det är bättre att lärare 

bryter konflikter för ofta än för sällan, utifrån antagandet om att eleverna menade att det kan 

vara svårt för lärare att veta vilka konflikter som kommer eskalera. Eleverna svarade att lärare 

inte skall bryta konflikter som eleverna anser att de kan reda ut själva. Lärare ska inte heller 

bryta konflikter som bara är på skoj. Trots att upprepade frågor ställdes på temat berörde de 

inte att det skulle kunna vara svårt för lärare att avgöra vilka situationer som skulle kunna 

urarta, då eleverna själva verkade ha svårt att veta vilka konflikter som kunde sluta allvarligt. 

 

Ur ett lärarperspektiv är det svårt att på förhand veta vilka konflikter som är allvarliga, då 

elever definierar en konflikt som en situation där eleven upplever sig kränkt. Det kan 

dessutom vara ännu svårare att avgöra vilka konflikter som vid en första anblick inte ser 

allvarliga ut men som sedan kan eskalera. Därmed inte sagt att eleverna har fel eller att de 

borde visa mer förståelse för lärares situation. Elever har inte samma perspektiv som lärare 

och kan därmed inte förväntas förstå hur lärare upplever situationen i skolan. Vi menar att 

elevernas svar ytterligare visar på vikten av att en diskussion om konflikter också förs mellan 

lärare och elever. Utan ett sådant samtal kan lärares och elevers perspektiv leda till konflikter 
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dem emellan. Om en lärare bryter en konflikt som bedöms som allvarlig kan det 

missförståndet leda till konflikter mellan eleverna och läraren. Det kan även leda till ett 

minskat förtroende för läraren då eleverna blir oförstående för lärarens sätt att agera och 

upplever sig orättvist behandlade. Tendenser av sådana svar återfanns i intervjun hos några av 

killarna då de återkommande gav svar om att lärare inte gör någon åtskillnad mellan skoj och 

allvar, eller att de bara bryter konflikter som är på skoj.  

 

Eleverna i vår studie föredrog att hantera konflikter utan att någon utomstående blandar sig i. 

Detta överensstämmer med Mantovanis (1999) studie där majoriteten av eleverna innan 

konfliktprogrammet föredrog att ta hand om konflikter utan inblandning av någon 

utomstående. Efter programmet hade en attitydförändring skett som innebar att fler var villiga 

att ta hjälp i konflikter. Att eleverna i vår studie föredrar att själva ta hand om konflikter 

skulle i förhållande till Mantovanis studie innebära att eleverna inte är förtrogna med 

konfliktens natur samt konflikhantering. Ett resonemang som skulle tyda på att så är fallet är 

att eleverna övervägande tar upp negativa definitioner av begreppet konflikt, vilket kan ha sin 

orsak i att de inte har de kognitiva redskap som kommer ur utbildning om konflikter. Eleverna 

i Manotvanis studie får en distans till konflikter där dessa ses som något naturligt vilket gör 

att fler kan tänka sig att ta hjälp i konfliktsituationer.  

 

Att som lärare träda i rollen som konflikthanterare innebär flera svårigheter och dilemman. 

Som lärare kan det vara svårt att bedöma konfliktsituationer mellan elever. Vad som beskrivs 

som skoj och därmed enligt eleverna inte skall medföra ett ingripande av läraren kan av någon 

part upplevas som allvar. Att som elev inför läraren erkänna att man upplever obehag ligger 

nära vad informanterna i studien beskriver som att skvallra vilket bryter mot normen. Det är 

inte heller säkert att lärare alltid kan göra en rättvis bedömning av konfliktsituationer de ställs 

inför. Ofta kommer läraren in mitt i ett skede och ser kanske bara en elev som slår en annan 

utan att veta om denne medveten har blivit provocerad till sin handling eller ej. Därför menar 

vi att det krävs en öppenhet av läraren som konflikthanterare i sin bedömning av 

konfliktsituationen då inte alla situationer är vad de ser ut att vara.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att elevers och lärares perspektiv på konflikter inte alltid 

stämmer överens eller ens är förenliga med varandra. Följden av detta kan bli att nya 

konflikter uppstår i spänningar som grundar sig i missförstånd. Det vore fel att säga att varken 
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elever eller lärare har en helt riktig eller fullständig bild av vilken roll och vilket ansvar lärare 

ska ha som konflikthanterare då båda har olika perspektiv på samma fråga. Vi menar att dessa 

missförstånd behöver förebyggas genom att samtal sker mellan lärare och elever i skolan om 

vad konflikter är och hur de kan hanteras. Vi menar att de mest lämpliga vore att elever 

utrustas med verktyg att hantera konflikter då de uppger en önskan om att själva hantera 

konflikter så långt det är möjligt. De uttrycker samtidigt att de har det grundläggande ansvaret 

för att lösa sina egna konflikter vilket ytterligare understryker detta behov. Lärare har en svår 

roll som konflikthanterare då lärare och elevers perspektiv inte alltid går ihop. Det är möjligt 

att den föreslagna lösningen skulle underlätta lärares arbete men framför allt skulle den kunna 

vara en möjlighet för eleverna att själva bidra till att förbättra sin psykosociala skolmiljö.  

  

6.2 Metoddiskussion 

Denna uppsats måste ses i sin kontext. Det är en mindre undersökning som skulle utföras 

inom en kort tidsram. Vi har valt att se studien som ett uppslag eller alternativt en förstudie 

till ett större projekt. Det är svårt att hävda att dessa data skulle vara generaliserbara, om 

möjligt annat än inom liknande skolor i samma kommun. Målet har varit att ge ett uppslag 

eller en orientering om hur elevgrupper kan resonera om lärares ansvar i samband med 

elevkonflikter. Studien har framför allt två punkter som kan anses svaga för dess 

tillförlitlighet.  

 

Den första svaga punkten är valet av fokusgrupper som intervjumetod. Steinar Kvale & Svend 

Brinkmann (2009) ställer sig i viss mån kritisk till att intervjua informanter i grupp. En 

tendens kan urskiljas till att de två grupperna tar en kollektiv ståndpunkt inom gruppen där 

den ena gruppen förlägger känslan av trygghet på skolan till att lärarna på skolan har reagerat 

då något har hänt medan den andra gruppen ser det som en effekt av att eleverna känner 

varandra så bra och att det helt enkelt inte förekommer så mycket konflikter på skolan. Det 

finns en risk att eleverna i studien var mer onyanserade i sina svar om lärarna än om de hade 

intervjuats enskilt, vilket skulle innebära en minskad tillförlitlighet. Utöver att vi har tagit 

hänsyn till detta i analysen av elevernas svar är det i någon mån elevers kollektiva ståndpunkt 

som studien avser att undersöka. Uppsatsen syftar till att undersöka vilken roll elever 

tillskriver lärare i fråga om att hantera elevkonflikter. Denna förståelse är enligt sociokulturell 

teori språkligt konstruerad, därför är det lämpligt att studera dem i grupp då det möjliggör att 
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studera samtalet mellan eleverna, vilket är det främsta forum i vilket deras förståelse 

konstrueras.  

 

Studiens främsta metodologiska svaghet ligger i urvalet. Hela studiens urval är baserat på 

informanter från samma skola. Svagheten ligger i omfattningen av olikheter, att täcka in 

socioekonomisk bakgrund och bredd. Dock menar vi att den styrka som ligger i att studien har 

utförts på en skola inbegriper elevernas gemensamma kontext. Samtliga informanter är 

överens om att skolan är relativt konfliktfri och ger en mycket överensstämmande bild av 

begreppet konflikt. Eftersom informanterna har en gemensam kontext blir det möjligt att 

jämföra nyanser i svaren genom att studera det som en grupp tar upp och den andra utelämnar. 

På det sättet menar vi att en djupare analys blir möjlig även om studien inte får samma bredd 

som ett urval baserat på olika kontexter hade givit. En studies tillförlitlighet innebär att den 

undersöker vad studien syftar till att ge svar på (Descombe 2009). Det har redan nämnts att 

ambitionen med studien inte är att vara generaliserbar utan syftar till att söka efter tendenser 

eller fenomen inom ett relativt outforskat fält. Mot bakgrund av detta anser vi studien vara 

tillförlitlig.  

 

6.3 Diskussion av val av teoretiskt ramverk 

Ett sociokulturellt perspektiv på konflikter ger möjlighet till värdefulla insikter om hur den 

sociala interaktionen i grupper och enskilda samtal påverkar förekomsten av konflikter. Då 

teorin djupgående beskriver hur vår förståelse av omvärlden är språkligt uppbyggd passade 

det teoretiska ramverket för den valda metoden då den möjliggjorde en analys bortom det rena 

innehållet. Perspektivet var därför värdefullt i arbetet att analysera de data som genererades av 

intervjuerna. Svagheten i teorin ligger i hur teorin skall omsättas. Som exempel kan det 

utläsas att elever använder sig av mer kompetenta individer för att ta hjälp att hantera 

konflikter, men svarar inte på vilka bakomliggande faktorer som styr det valet varför svaret 

måste sökas i annan forskning och litteratur. En mer etablerad psykologisk teori inom området 

konflikter skulle självklart kunna generera mer exakta svar även i kopplingar som beskrevs 

ovan. Vi anser dock som tidigare nämnt att styrkan med den valda teorin ligger inom dess 

beskrivning av den verbalt konstruerade förståelsen samt att den är etablerad inom lärarkåren. 

Uppsatsen riktar sig till lärare och blivande lärare för att utgöra en hjälp i att identifiera 

potentiella missförstånd som uppstått i olika perspektiv på konflikter. Om det sen kan berika 

den pedagogiska diskursen om konflikter i skolan, så mycket bättre. Begrepp och ett 
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gemensamt fackspråk inom lärarkåren betonas ofta som viktiga för utvecklingen av skolan. Vi 

menar därför att en teori som utgår från målgruppens förförståelse och begreppssfär är mer 

lämpad för en uppsats av denna omfattning än en mer etablerad konfliktteori. 

 

I litteratur om det sociokulturella perspektivet råder en brist på kopplingar mellan konflikter 

och sociokulturellt perspektiv. Vi anser att det finns ett behov av en djupare kunskapsöversikt 

som sammankopplar mer omfattande psykologiskt konfliktteori med sociokulturell och 

socialkonstruktivistisk teori. Detta vore önskvärt då kopplingar går att finna mellan dessa 

psykologiska kunskapsfält.  Konflikter går att förklara ur ett sociokulturellt perspektiv vilket 

medför att det vore värdefullt med en djupare analys av hur våra mentala och fysiska redskap 

påverkar förekomsten samt utgången av konflikter.  

 

Under litteratursökningen till uppsatsen var det svårt att hitta relevant empirisk forskning 

inom ramen för studien. Därför har analysen baserats på tre typer av källor, handböcker i 

konflikthantering, psykologisk och sociokulturell litteratur samt empirisk forskning. Den 

psykologiska och sociokulturella litteraturen är skriven av doktorander eller professorer, 

medan forskningen är publicerad och benämns ”peer review”. De handböcker i 

konflikthantering som har använts i uppsatsen är i varierande grad är av vetenskaplig art, 

varför en redogörelse för dessa görs här.  

 

Gunilla Wahlström (1996) är pedagog med utbildning inom konflikthantering från England. 

Boken kan inte klassas in i det vetenskapliga fältet då den inte hänvisar till någon forskning 

och endast innehåller ett fåtal referenser, även om författaren har mycket erfarenhet inom 

området. Därför har hennes bok inte använts som underlag i analysen utan mer som en 

beskrivning i bakgrunden om vad ett förebyggande arbete kan bygga på. Lasse Brännlund 

(1991) arbetar som psykolog, psykoterapeut och organisationskonsult med lång erfarenhet 

inom konflikthantering. Kjell Ekstam (2000) är legitimerad psykolog och psykoterapeut, han 

har givit ut flera böcker om konflikter och arbetsliv. Friedrich Glasl (2002) har doktorerat i 

konfliktprevention, föreläser i ämnet konflikt vid Salzburgs universitet och har även skrivit 

flera böcker i ämnet. Dessa tre författares böcker har vi bedömt som tillförlitliga, de har därför 

använts både i bakgrunden och i analysen.  
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6.4 Avslutande reflektion och framtida forskning 

Eleverna i undersökningen bedömer att konflikter är något personligt som främst har en 

negativ klang samt att deras skola är lugn och att de överlag har en positiv bild av sina lärare. 

Lärarna får av eleverna rollen som konflikthanterare då elevernas konflikter blir allvarligare. 

Eleverna tillskriver sina lärare ett ansvar att se till att eleverna känner sig trygga samt att bryta 

allvarliga konflikter. Mot bakgrund av detta och den diskussion som vi har fört anser vi att 

studiens syfte har uppfyllts samt att dess frågeställningar har besvarats.  

 

Utifrån de resonemang som förts i diskussionen vill vi betona vikten av att ett samtal hålls i 

skolan om vad konflikter är samt hur de kan hanteras. Vi tror att detta kan behövas mellan 

lärare och elever samt mellan elev och elev. En pågående diskussion behöver föras på alla 

nivåer som innebär fortbildning för lärare men kanske ännu viktigare för elever. Elever 

behöver utrustas med redskap för att hantera konflikter i skolmiljön och privatlivet. 

 

Mot bakgrund av vår studie menar vi att det vore värdefullt att jämföra ett antal fokusgrupper 

av olika kategorier, elever, lärare och kanske rektorer eller föräldrar. Krueger (1998) menar 

att med en genomtänkt intervjuguide i fokusgrupper kan kategoriers svar och tystnad 

jämföras. Han nämner särskilt ett exempel där tonåringar inte tog upp gängbildning som ett 

problem utan snarare belyste skilsmässor. Föräldragrupperna i samma studie nämnde dock 

inte skilsmässor men var mycket oroliga för problemen med de ungdomsgäng som bildades. 

Genom kombinationen av grupper som relaterar till skolan kan de olika perspektiven på 

konflikt belysas vilket skulle kunna ge praxisnära erfarenheter om hur perspektiven påverkar 

förekomsten och förståelsen av konflikter. En annan relevant forskningsinriktning vore en 

komparativ studie baserad på representativa urvalsgrupper som jämför vilken roll och vilket 

ansvar elever i olika åldrar tillskriver sina lärare som konflikthanterare. Detta skulle kunna 

utgöra ett stöd för lärare i avgörandet av den roll de antar som konflikthanterare i 

elevkonflikter.  

 

Slutligen hoppas vi att studien har varit till nytta för dig som lärarstudent, lärare eller 

intresserad läsare på samma sätt som arbetet har berikat vår förståelse för hur konflikter kan 

förstås ur ett elevperspektiv. Detta är en kunskap som vi kommer att bära med oss och 

använda i vårt arbete som lärare.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Läs brevet, Kort om uppsatsen, ni är anonyma 
Vi är inte experter eller lärare, er åsikt är det viktiga  
Om någon tycker att det är jobbigt att prata om detta, rätt att avbryta 
Fråga om det känns okej innan intervjun börjar 
 
Introduktionsfrågor 
Om jag säger konflikt, vad tänker ni på då? Vad är en konflikt enligt er? 
Finns det olika typer av konflikter? Allvarligare/mindre allvarliga?  
Vart går gränsen för när det är en konflikt? 
 
Övergångsfrågor 
Upplever ni att det förekommer konflikter på er skola? 
Vilka typer av konflikter, små/stora? Allvarliga/mindre allvarliga? 
Känner ni er trygga? 
Upplever ni någon typ av konflikt som mer vanlig? 
Var förekommer de? Särskilda platser? 
 
Känner ni att ni har förtroende för era lärare? Kan ni gå till dem om det har hänt något? 
Finns det tillfällen då man undviker att gå till lärare med en konflikt? 
 
Nyckelfrågor 
Vem har störst ansvar i att lösa en konflikt mellan elever? Lärare eller elever?  Vem borde 
göra det? Vem tror ni gör det bäst? 
 
Om två elever bråkar och en lärare går förbi, ska läraren bryta in då? Finns det tillfällen då 
läraren ska/inte ska det? Är det någon skillnad på om det är på skoj/allvar? 
Hur beter de sig i praktiken på skolan? 
Vilket ansvar har lärare för att lösa konflikter mellan elever? 
 
-Läs upp om skolans ansvar utifrån skollagen och Lpo 94. Låt eleverna reagera på texten.  
 
Skollagen: 
”Om någon trakasseras eller utsätts för kränkande behandling måste verksamheten utreda 
omständigheterna kring detta och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att det 
upprepas.”  Om skolan bryter mot det här kan de få betala böter. 
 
Lpo94 
Läraren ska:  

 Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 
att förebygga och motverka all former av kränkande behandling. 

Skolan strävansmål: 
 Skolan skall sträva efter att varje respekterar andra människors egenvärde. 
 Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen och i ett vidare perspektiv. 
God miljö för utveckling och lärande: 

 Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

 
-Vad tänker ni utifrån detta? 
 
Avslutande frågor  
Sammanfatta och fråga om det stämmer. Slutliga ståndpunkter. Tillägg? 
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Bilaga 2 

 

Hej!  

Vi heter Robert Nordlund & Ludvig Widén och är två lärarstudenter som just nu skriver vår C-

uppsats inom ämnet konflikter och konflikthantering där vi fokuserar på elevernas perspektiv.  

Vi läser sjunde- respektive sista terminen på lärarprogrammet vid Örebro Universitet.  

 

På xxxdag, den xx okt, kommer vi till er skola för att möta totalt åtta elever i två gruppintervjuer.  

Detta betyder att vi kommer att sitta ner och samtala med varandra och ha ett ämne i fokus för 

vårt samtal. Ämnet vi ska prata om är;  

Hur elever ser på konflikter och hur de ser på lärarens roll i konflikter i skolans värld.  

 

Syftet är att vi vill ta del av elevers tankar om ämnet. Utgångspunkt för samtalet blir era 

erfarenheter, hur ni tycker och tänker om ämnet. Vår förhoppning är att ni själva under intervjun 

samtalar med varandra om ämnet och vi lyssnar mest.  

 

Vi kommer att spela in intervjun med en mp3-spelare, eftersom vi behöver skriva ned den och 

komma ihåg allt som sägs. Vi kommer att ta bort namn och alla andra personliga detaljer så att 

ingen annan än vi kan koppla det som sägs till en specifik person. Materialet kommer endast att 

användas i vår forskning och inte på något sätt spridas utanför forskningsområdet.  

 

Allt deltagande är frivilligt men vi hoppas att ni vill hjälpa oss och ställa upp på en intervju.  

Vår beräkning är att vi sitter i intervjun ungefär en halvtimme.  

 

 

Vid frågor ring eller maila oss gärna: xxx eller maila: ludvig.widenv081@student.oru.se 

 

 

 

Ser fram mot att få möta er!  

Vänliga hälsningar Robert Nordlund & Ludvig Widén 

 

 


