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Förord 
Vi vill framföra ett varmt tack till alla er respondenter som tog er fritid till att utgöra grunden 

för vår uppsats, utan er vore det inte möjligt. Tack till vår handledare för snabb och konstruktiv 

feedback i alla lägen. Vi vill även rikta ett tack till universitetets biblioteks övre plan, även 

kallad ”Gräddhyllan”, för dess kreativa miljö som gjort våra otaliga timmars uppsatsskrivande 

till en fröjd. Avslutningsvis vill vi tacka Koriander som givit oss välbehövliga pauser under vår 

studietid. 

 

 

Arbetsfördelning 

Vi, Tobias Hagman och Tobias Plym, intygar att vi på samtliga delar i uppsatsen har hjälpts åt 

för att få ett så bra resultat som möjligt. Vi har samlat in data tillsammans samt skrivit 

tillsammans och i varje kapitel diskuterat vad vi skrivit, vilket gjort att vi båda står som lika 

ansvariga till alla delar i uppsatsen. 

 

 

Tobias & Tobias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Konflikter på arbetsplatsen är vanligt förekommande.  Vi är av tron att inom skolmiljön är det 

mer vanligt med konflikter än på övriga arbetsplatser. Yrkesrollen lärare innebär en förväntan 

att kunna hantera och lösa konflikter som uppstår. Denna kvalitativa studie syftar till att belysa 

lärares arbetssituation utifrån de konflikter som lärare möter i sin yrkesroll och hur de väljer att 

hantera dessa samt hur det påverkar lärares arbetsmiljö.  Utifrån semi-strukturerade intervjuer 

har vi kunnat fånga respondenternas känslor och upplevelser om konflikter och hur dessa 

hanteras samt hur lärares arbetsmiljö påverkas av konflikter. Studiens teoretiska ramverk är 

uppbyggd på relevanta teorier som är applicerbara inom skolan och ställs i relation till den 

faktiska konflikthantering som lärare använder sig av idag. I resultatdelen ställs de 

aktuella  teorierna mot lärarnas faktiska konflikthantering. Fortsättningsvis presenteras 

konflikter som har påverkan på arbetsmiljön och om arbetsmiljön faktiskt påverkas negativt av 

konflikter. Avslutningsvis består det insamlade empiriska materialet av sju kvalitativa 

intervjuer med yrkesverksamma lärare på både grund, mellan, hög och gymnasienivå.  

Resultatet av studien visar på att yrkesrollen lärare stöter på konflikter dagligen. Lärare möter 

konflikter som är mellan elever, med elever, mot föräldrar och även mot system. Konflikter 

med och mellan elever anser sig lärarna vara en del av arbetsuppgiften, att forma demokratiska 

medborgare. Konflikterna som uppstår gentemot föräldrar är den som är mest påfrestande för 

nyutexaminerade lärare. En systemkonflikt uppstår i takt med lärarens arbetsuppgifter och är 

den som majoriteten av våra respondenter anser påverkar arbetsmiljön mest. Hur lärare hanterar 

dessa konflikter tycks variera, vi ser dock ett mönster i ett förebyggande arbete som kan kopplas 

till våra valda teorier. Även att lärare kliver in som en tredje part för att medla i en konflikt är 

något som är förekommande. Sista syftet var att se ifall arbetsmiljön påverkas av lärares 

konflikter och resultaten visar att konflikter till stora delar påverkar arbetsmiljön negativt.  
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1. Inledning 

Generellt sett i Sverige ligger den ordinarie arbetstiden på runt 40 timmar i veckan. Det innebär 

40 timmar av skratt, frustration, nyvunnen kunskap etcetera. Listan kan göras lång. I de 40 

timmarna kommer det oundvikligen uppstå konflikter. Konflikter och konflikthantering drabbar 

de flesta och de är inte bara förekommande, utan även återkommande. En intressant aspekt vad 

gäller konflikter är att de uppfattas och hanteras på olika sätt. 

 

I en artikel från Expressen i början på 2019  redogörs det för en elev som uppträtt så pass stökigt 

enligt läraren att eleven skulle avvisas från klassrummet. Detta gjordes, enligt den aktuella 

artikeln, genom att läraren lyfte ut eleven ur klassrummet, ett beslut som läraren fick 

uppbackning av skolans rektor för. För händelsen fick eleven 25 000 kronor i skadestånd av 

kommunen. I artikeln har även Sveriges  utbildningsminister uttryckt en oro för att de ökade 

anmälningarna mot lärarna och skolorna ska göra att lärare inte längre vågar utföra sina jobb 

på ett bra sätt1. Andra artiklar visar även på situationer där elever kallat läraren för ord som 

“hora”, och läraren har då reagerat genom att avvisa eleven från klassrummet. Påföljden blev 

att även den läraren blev anmäld för kränkning av eleven2. När tankar går till konflikter som 

uppstår på en arbetsplats kanske inte den första tanken går till en konfliktsituation där en lärare 

är i konflikt med en elev. Hur mycket ska egentligen en lärare behöva ta? Inom en organisation 

som inte handlar om skolväsendet hade det varit fullkomligt oacceptabelt att kalla någon vid ett 

skällsord eller ett könsord, men för en lärare verkar det nästintill som att läraren behöver ta 

dessa skällsord. Frågor väcks om när dessa skällsord och andra oangelägenheter såsom stökiga 

barn blir till en arbetsmiljöfråga och hur det påverkar en lärare. Stöd för den ohållbara 

arbetsmiljösituationen lärare idag befinner sig i går även att finna i en artikel från Lärarnas 

tidning som beskriver hur allt fler lärare säger upp sig på grund av den undermåliga arbetsmiljön 

vi finner i den svenska skolans klassrum3.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärares arbetssituation utifrån konflikter som kan 

uppstå i skolan. Även hur lärare hanterar konflikter samt hur dessa påverkar deras arbetsmiljö. 

Detta resonemang ledde fram till tre frågor som vi vill ha svar på utifrån uppsatsen: 

● Vilka typer av konflikter upplever lärare i sin yrkesutövning? 

● Hur hanterar lärare de konflikter som uppstår inom ramen för yrkesutövandet? 

● Hur påverkas lärarnas arbetsmiljö utav konflikterna som uppstår?  

 

1.2 Avgränsning 

Vår studie görs utifrån lärares perspektiv på konflikter och konflikthantering. Då konflikter 

finns överallt i det vardagliga livet så har vi valt att på ett så tydligt sätt som möjligt göra en 

                                                 
1
 https://www.expressen.se/nyheter/stokig-elev-lyftes-ut-ur-klassrum-fick-25000/ Hämtat 2019-03-25 

2
 https://www.expressen.se/kvallsposten/elev-kallade-larare-hora-foraldrar-polisanmaler/ Hämtat 2019-03-25 

3
 https://lararnastidning.se/allt-fler-larare-sager-upp-sig-pa-grund-av-arbetsmiljon/ Hämtat 2019-03-25 

https://www.expressen.se/nyheter/stokig-elev-lyftes-ut-ur-klassrum-fick-25000/
https://www.expressen.se/kvallsposten/elev-kallade-larare-hora-foraldrar-polisanmaler/
https://lararnastidning.se/allt-fler-larare-sager-upp-sig-pa-grund-av-arbetsmiljon/
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distinktion mellan konflikter som kan uppstå på arbetsplatsen inom en organisation annan än 

skolan och konflikter som uppstår för läraren. Med det sagt kommer vi inte täcka alla typer av 

konflikter då alla inte är relevanta ur en lärares perspektiv. Det vi avser att undersöka är 

konflikter som läraren är med om i sin yrkesroll, det innebär således att många av konflikterna 

kommer ha med barn att göra vilket inte vanligtvis förekommer på någon annan arbetsplats. 

Vidare har vi valt att göra en distinktion mellan mobbning och konflikt vilket vi definierar i 4.3. 

 

Det finns många teorier kring konflikthantering. Vi har valt att fokusera på Cohens 

konfliktpyramid då den är teoretiskt enkel att förstå och applicerbar inom skolväsendet som 

uppsatsen vill belysa. Utöver Cohens konfliktpyramid redogör vi även för medling som 

konflikthanteringsmetod. Vi gör således en avgränsning gentemot den uppsjö av teorier och 

metoder som finns gällande ämnet konflikthantering och väljer de två som inom skolväsendets 

konflikthanteringsforskning är bland de mest vanligt förekommande. 

 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer den teoretiska referensramen innehållandes 

begreppsdefinitioner, aktuella teorier och tidigare forskning på ämnet. I nästföljande kapitel 

belyses lärares arbetsmiljö med relevant statistik. Vidare följer en metoddel i kapitel 6 där 

arbetsprocessen redogörs för, det vill säga det metodologiska tillvägagångssättet samt 

motiveringar till vald metodik. I kapitel 7 redogörs för en analysering av resultatet och vad som 

framgått i undersökningen. I kapitel 8 redogör vi för slutsatserna och vad som framgått av 

forskningen samt svar på frågeställningarna. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning 

kring det aktuella ämnet. 
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2. Teoretisk referensram 

För att kunna ge läsaren en förståelse för studien så tar vi avstamp i tidigare forskning inom 

ämnet.  Vi ger även en definiering kring vad en konflikt är och hur den kan te sig och hur det 

är aktuellt för en tillämpning inom skolväsendet, bland annat hur det påverkar lärarens 

arbetsmiljö. Vi kommer att behandla och förklara teorier som redan är väletablerade vad gäller 

konflikter och dess hantering i skolväsendet och ställa dessa mot respondenterna i vår studie 

för att se som de tillämpas av lärarna och i vilken grad de i sådana fall hjälper en lärare. En av 

dessa teorier är Cohens konfliktpyramid, vi har valt att använda oss av Ilse Hakvoort’s 

definition av den. Hakvoort används även av Skolverket när en definition görs av pyramiden4. 

Vi redogör även för tidigare forskning kring ämnet som är lärarens arbetssituation och hur 

lärarrollen över tid har förändrats. 

 

2.1 Definition av begreppet konflikt  

Begreppet konflikt kan beskrivas som ett mångfasetterat begrepp, det är inte entydigt. Termen 

konflikt kan ta olika former, i vissa sammanhang betyder konflikt en kamp eller strid 

innehållande en fysisk konfrontation mellan parter. I andra definitioner anges en konflikt som 

konkurrerande eller motstridiga idéer, intressen eller personer som utför en mental kamp om 

oförenligheter alternativt motstridiga behov, drifter, önskningar, interna eller externa krav 

(Hakvoort, 2015, s.32).      

      

Enligt Svenska akademins ordbok (2019) handlar en konflikt om ett förhållande av oenigheter 

mellan människor, stater, åsikter, intressen tankar etcetera. Det är lätt att definitionen av 

konflikt får en negativ aspekt. Axelson och Thylefors (2013, s.18) argumenterar för en mer 

neutral definition av begreppet vilket de hämtar från det latinska ordet conflictus. En definition 

av conflictus blir en sammanstötning eller motsättning, en kamp mellan olika krafter. En 

intressemotsättning som kan vara liten eller stor, viktig eller oviktig. I Hakvoort (2015, s.32) 

tas det upp en definition av konflikter som ofta används i undervisningssammanhang:  

 

En konflikt uppstår: när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon 

annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks 

frustration, som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten. 

 

En definition likt Jordans är användbar för att den beskriver att minst en av parterna behöver 

agera utifrån sitt blockerade önskemål för att situationen ska kvalificeras som en 

konfliktsituation. Det räcker alltså inte med att ha olika åsikter, intressen eller behov. Att 

använda den här definitionen gör det möjligt att prata om konflikter även om en av 

konfliktparterna förnekar att det finns en konflikt, bara en av parterna behöver uppleva sina 

önskningar blockerade (Hakvoort, 2015. s.32f).  

                                                 
4 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-

utvarderingar/forskning/konflikthantering-kraver-kunskaper-analys-och-traning 

hämtad 2019-05-29 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/konflikthantering-kraver-kunskaper-analys-och-traning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/konflikthantering-kraver-kunskaper-analys-och-traning
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2.2 Definition av begreppet konflikthantering  

Begreppet konflikthantering innehåller egentligen två begrepp, konflikt och hantering. 

Begreppet konflikt har vi redan redogjort för ovan men inte begreppet hantering. En 

avgränsning som är viktig att göra innan en definition görs är att det finns en skillnad mellan 

hantering och lösning. Alla konflikter går inte att lösa men alla konflikter går att hantera 

(Hakvoort, 2015, s.34).      

     

 

Hakvoort (2015, s.36) beskriver tre vanligt förekommande ansatser för att hantera konflikter: 

maktbaserad ansats, rättighetsbaserad ansats och behovsbaserad ansats. Den maktbaserade 

ansatsen innebär att en ledare eller makthavare har makten att bestämma hur konflikten ska 

lösas. Den maktbaserade ansatsen kan komma att bli problematisk när maktutövaren tror sig ha 

löst en konflikt, när den i själva verket finns kvar och istället blir liggandes under ytan på 

individer. I den rättighetsbaserade ansatsen konstrueras regler, principer och rättigheter som 

stöd för att hantera konflikter och fungerar som ett skydd åt den som är underordnad. Den tredje 

ansatsen som beskrivs är den behovsbaserade ansatsen som innebär en dialog för att lokalisera 

parternas behov, intressen och önskemål.    

     

2.3 Distinktion mellan mobbning och konflikt  

I vår uppsats har vi, som nämnt i avgränsningen, valt att inte ha med mobbning eftersom vår 

uppsats riktar in sig på konflikter där vi anser att mobbning inte hör hemma. Detta kan verka 

diffust men även Lind (2001, s.15) anser att det bör göras en skillnad på mobbning och konflikt. 

Argumenten som hon visar upp som även vi delar är att begreppet mobbning handlar om en 

lång och plågsam process, där det majoriteten av gångerna finns ett flertal personer som 

förtrycker en person. Ett av argumenten som hon visar upp är att mobbning alltid är något 

negativt medans en konflikt kan vara något positivt. En studie av Longaretti och Wilson (2006, 

s.3) visar aspekten där konflikter för både lärare och elever automatiskt kopplas till negativitet. 

De menar att en negativ inställning till konflikter behöver bytas ut mot en inställning där 

konflikter ses på med andra ögon. Genom att omvärdera den egna inställningen kan istället 

konflikter bidra till utveckling och lärdom enligt deras mening. Även Larsen et al (2002, s.14) 

menar att konflikter är bra och nödvändiga för en positiv utveckling och ökar problemlösningen 

inom arbetsplatser, men också att för mycket och för lite konflikter kan vara skadligt. En hög 

andel konflikter stjäl energi och leder till att individer fokuserar enbart på konflikterna. En låg 

andel konflikter utlöser ingen nödvändig kreativitet.  

 

2.4 Konflikttyper applicerbara inom skolväsendet  

Enligt Ellmin (2008, s.161) finns det fyra faktorer i den fysiska miljön som kan bidra till 

konflikter. Den första av dem är interaktion vilket definieras som samspelet mellan hur stor 

andel människor som vistas på samma limiterade yta både i och utanför klassrummet. Den andra 

är friktion, den mängd människor på en mycket begränsad yta som är jämngamla, där de trängs 

i klassrum, trappor, korridorer eller ytterligare gemensamma utrymmen på en skola. 
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Konkurrensen är den tredje faktorn som handlar om utrymmen som är till för lek, spel, 

avskildhet och rekreation. Den sista faktorn ger oss utrymmen där vuxna saknar insyn, 

utrymmen som saknar vuxenkontroll.        

 

Axelson och Thylefors (2013, s.20f) menar att konflikter kan finnas inom människor mellan 

människor och utanför människor. En indelning av konflikter likt den Axelson och Thylefors 

redogör för ger oss intrapersonella-, interpersonella- eller apersonella-konflikter. En av de 

positiva aspekter av att dela in konflikter i dessa tre begrepp är att det på ett bra sätt belyser 

konfliktdynamiken i olika sociala grupperingar. Den intrapersonella konflikten kan översättas 

till en individuell konflikt och är något som alla individer någon gång drabbas av och ofta 

stannar de just till att vara individuella. Typiska intrapersonella konflikter som drabbar 

individer är samvetsproblem, aggressionshämningar, och kluvenhet. Individers inre konflikter 

visar sig dock många gånger i samspelet mellan människor och bidrar till interpersonella 

konflikter. Så exempelvis en aggressionshämmad person kan ta ut sin ilska på sin partner och 

på så sätt skapa relationsproblem. Då övergår konflikten till en interpersonell konflikter som 

handlar om mellanmänskliga konflikter. 

 

Den apersonella konflikten, eller systemkonflikten som den även kallas, grundar sig på 

organisationen och samhället. Ett system kan vara i konflikt eftersom det kan bestå av 

oförenliga mål. Två eller fler delsystem kan befinna sig i konflikt med varandra eller så kan det 

handla om orimliga värderingar mellan målsystemet som kan appliceras inom skolväsendet som 

läroplanen och regelsystemet som blir skolförordningen. Ett tydligt exempel på en apersonell 

konflikt mellan system i skolan kan vara de nationella proven, dessa är utformade för att ge alla 

elever samma möjligheter att visa sina kunskaper för att på så sätt få en så rättvis betygsättning. 

Däremot tar det inte någon hänsyn till vilken undervisning eleverna faktiskt fått på diverse 

skolor (Ellmin, 2008. s.14). En rapport från Skolverket (2019) beskriver just den här typen av 

apersonella konflikter inom skolväsendet. Rapporten analyserade slutbetygen i årskurs 9 och 

jämförde detta med de nationella proven. Rapporten visade att betygen i stor utsträckning sattes 

i relation med elevernas generella prestationsnivå. På skolor med generellt hög prestationsnivå 

var betygsättningen mer restriktiv och omvänt mindre restriktiv i skolor med lägre 

prestationsnivå (Skolverket.se). För att relatera till lärarens arbetsmiljösituation, så blir 

ytterligare en stor systemkonflikt som återfinns i skolan lärarens administrativa börda som 

bidrar till en mer ansträngd arbetssituation där andra viktiga arbetsuppgifter i lärarens yrkesroll 

hamnar i skymundan. Mer om den administrativa bördan redogör vi för i 5.1. 
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2.5 Den förändrade lärarrollen  

Åsa Fahlén och Simon Sandström skriver i Lärarnas riksförbund en artikel från Svenska 

Dagbladet5 att föräldrar allt oftare bildar grupper för att driva anmälningar mot lärare och 

rektorer, något hon menar skapar en press för personalen att säga upp sig. Hon menar att det 

med åren har eskalerat gällande föräldrar som använder Skolinspektionen och Barn- och 

elevombudsmannen för att pressa skolan att flytta på lärare eller att självmant säga upp sig. I 

en rapport från Lärarnas Riksförbund redogörs det även för i vilken utsträckning som föräldrar 

påverkar lärarnas undervisning. Rapporten visar på att 7 av 10 lärare upplever att föräldrar 

försökt påverka undervisningen, och 6 av 10 lärare menar att försöken till att påverka 

undervisningen har ökat6. 

 

Om en jämförelse görs mellan skolväsendet från mitten på 1900-talet och konflikthantering i 

skolan med dagens metoder, ges en målande bild av hur det sett ut historiskt och hur det skiljer 

sig mot idag. Icke önskvärt beteende från elever tuktades genom fysisk bestraffning. Aga var 

en regel snarare än ett undantag för bråkstakarna i klassrummet. Dåtidens konflikthantering 

kännetecknades av maktutövning och tvångsstrategier samt en brist på empati för barnens 

behov och integritet. Konflikter löstes med linjalen fram till dess att agaförbudet i skolan 

infördes 1958 (Ellmin, R. 2008 s.27). 

  

Enligt Ellmin (2008, s.29) har konflikter framställda i forskning sett snarlikt ut från 60-talet 

fram tills 2000-talet. De redovisade konflikterna och konfliktbeteendena menar han handlar 

mest om pojkar i grundskolan som genom vanliga konfliktbeteenden aggression och 

våldsamhet visar osämja om föremål och vem som ska bestämma. Ellmin (2008, s.30) visar 

även med forskning att konflikter är vanligare i grundskolan än i gymnasiet och att den 

vanligaste konflikten är den mellan elever och lärare. Fortsättningsvis menar Ellmin (2008, 

s.16) att konflikter ofta övergår inom människor till konflikter mellan människor, ofta i 

arbetsmiljöer som är kontaktintensiva som exempelvis skolan. I skolan är lärarna och eleverna 

i stor utsträckning varandras arbetsmiljö. 

 

Kernell (2002, s.22) menar även han att utbildningsuppdraget har ändrats över tiden, från att 

mest handlat om att informera eleverna till att idag erbjuda eleverna upplevelser i och kring 

ämnet. En av anledningarna till detta är att kunskapssynen fått ett sociokulturellt perspektiv. 

Med ett sociokulturellt perspektiv gäller det att se helheter.  

 

En aspekt inom det sociokulturella perspektivet är att lärandet sker tillsammans med andra, där 

alla bidrar till ökad förståelse genom dialog och kan beskrivas som ett kollektiv lärande. Detta 

har lett till att dagens lärare måste vara duktiga på att skapa sådana situationer där eleverna 

                                                 
5
 https://www.svd.se/skolan-maktlos-nar-foraldrar-skapar-drev-mot-larare - Hämtad 2019-03-25 

6
 

https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/sapaverkarforaldrarnaundervisningen.5.2da65afb14580

de24bd6598c.html - Hämtad 2019-03-25 

https://www.svd.se/skolan-maktlos-nar-foraldrar-skapar-drev-mot-larare
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/sapaverkarforaldrarnaundervisningen.5.2da65afb14580de24bd6598c.html
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/sapaverkarforaldrarnaundervisningen.5.2da65afb14580de24bd6598c.html
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genom deltagande bidrar till förståelse och indirekt kunskap. I och med den sociokulturella 

kunskapssynen och att eleverna bjuds in i en mer dialogliknande skola, så uppstår konflikter i 

större utsträckning än när elever tidigare bara satt och lyssnade på läraren (Andersson & 

Carlström, 2005, s.39).  

 

2.6 Cohens konfliktpyramid  

Med hjälp av en pyramid visualiserar fyra nivåer ett idealt system för arbete med 

konflikthantering i skolan. En viktig grundprincip enligt Cohen är att skolan behöver ta i 

beaktning alla fyra nivåer samtidigt. Ingen nivå får glömmas eller hoppas över. En annan viktig 

utgångspunkt i konfliktpyramiden är att formen är viktig. Med en stor och bred första nivå som 

bör få mest uppmärksamhet, en andra som är lite mindre som bör få mindre uppmärksamhet 

följt av en tredje som får mindre och slutligen den fjärde nivån som är toppen av pyramiden 

och därmed får minst uppmärksamhet (Hakvoort, 2015, s.38).  

         

 

Figur 1: Konfliktpyramid (Hakvoort, 2010, s162).  

 

Den första nivån i pyramiden kallas för konflikter som aldrig uppkommer mer eftersom 

skolmiljön är stöttande. I den här nivån handlar det om att vara förberedande eller 
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förebyggande. I den första nivån hittar vi samtliga insatser som gör skolan till en stöttande miljö 

som exempelvis effektiv ledarskap i klassrummet, värdegrunder, etik, demokratisk 

skolorganisation och att aktivt utveckla fungerande sociala relationer och social kompetens. 

Dessa blir det centrala på den här nivån (Hakvoort, 2010, s.162).  

 

Den andra nivån handlar om konflikter som kan hanteras och lösas genom förhandling. Det 

kommer uppstå konflikter även i en stöttande miljö med sociala relationer. Konflikter är en 

normal del i alla individers liv och därav även normalt för skolans vardag. Det är väsentligt att 

konflikter hanteras av parter på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket i sin tur bidrar till 

individens, gruppens och institutionens fortsatta utveckling. Om konflikter istället hanteras på 

ett destruktivt sätt förekommer inte någon utveckling eller något lärande. Om en skola har en 

väl fungerande första nivå i pyramiden med en stöttande skolmiljö och fungerande sociala 

relationer kommer det att skapa goda förutsättningar för parterna i konfliktprocessen att lösa 

eller hanteras på ett effektivt sätt (Hakvoort, 2010, s.162f).  

 

Den tredje nivån visar på verkligheten i skolan och i klassrummet, att inte alla konflikter kan 

lösas eller hanteras av parterna genom dialog eller förhandling. Om elever är i konflikt med 

varandra kan de behöva ta hjälp av andra. I konflikter mellan lärare och i konflikter mellan 

lärare och barn kan det även där behövas hjälp. Cohen har gett tredje nivån definitionen, 

konflikter som medlas. Ibland kan det vara nödvändigt att ta med en tredje neutral part som 

utan att påtvinga en lösning, kan hjälpa till att återuppta kommunikationen mellan parterna. Den 

tredje parten ska inte ta över konflikten utan fokuserar mer på att få en icke fungerande 

kommunikation mellan parterna till ett fungerande. Kommunikation är den förutsättning som 

gör det möjligt att hitta en frivillig lösning eller hantering av konflikten. I konfliktsituationer 

som anses ohanterliga behövs därför en medlare, som blir den tredje parten. Medlaren kan vara 

en vuxen men även en skolkamrat (Hakvoort, 2010, s.163f).  

 

Konfliktpyramidens sista och fjärde nivå berör skiljedömda konflikter och har fått namnet 

stopp-nivån. I den här nivån blir inte konflikterna lösta utan ett beteende som både är oönskat 

och förbjudet, hindrar en lösning och parterna skiljs åt. Stopp-nivån handlar om att återgå till 

de regler man kommit överens om, att stoppa oönskat och förbjudet beteende och att ingripa 

när detta sker. Nivå fyra handlar inte om att stoppa själva konflikten, för det är inte själva 

konflikten som är problemet utan beteendet. Våldsamt och aggressivt beteende måste stoppas. 

Oönskat beteende hindrar möjligheterna till den konstruktiva sociala interaktionen, vilket 

bromsar lärandeprocessen (Hakvoort, 2010, s.164f).  

 

Hakvoort (2015, s.40f) resonerar kring vilka beteenden som inte är acceptabla. Frågor väcks 

angående när en konflikt blir så pass våldsam att den måste stoppas av lärarna, hur den ska 

stoppas och vad läraren får lov att göra. Läraren behöver veta vad de har tillstånd till att göra 

gällande att beslagta föremål, dela ut kvarsittning eller att sära på våldsamma elever utan att 

riskera att bli anmäld.  
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För att konfliktpyramiden ska fungera som en teoretisk arbetsmodell behöver fokus läggas på 

dynamiken mellan de olika nivåerna. De fyra nivåerna är inte helt vattentäta. En del konflikter 

kan ligga i gränslandet mellan förebyggande eller hantering alternativt både och. Avskiljningen 

mellan nivåerna görs för att det är meningsfullt eftersom syftet med pyramiden är att förstå 

vilket fokus som dominerar varje nivå (Hakvoort, 2015, s.41). Om en elev blir avstängd på 

begränsad tid kommer eleven slutligen att komma tillbaka till skolan. Åtgärden togs 

förmodligen på stopp-nivån i pyramiden och stoppade konflikten men hanterade inte själva 

konflikten. För att en dylik situation inte skall upprepas måste konflikten hanteras och 

åtgärderna som görs bör vidtas på tredje, andra och första nivån. En tumregel när det gäller 

konfliktpyramiden är att börja på en lägre nivå så fort det är möjligt. Det kan exempelvis vara 

relevant att höra de olika parternas personliga tolkning av händelsen, deras känslor, behov och 

tankar både om sig själva och den andra parten. Att direkt börja prata med varandra kanske inte 

är möjligt utan ett alternativ kan vara att involvera en tredje part innan samtal börjar. Konflikten 

kan hanteras på den tredje nivån och då blir frågor angående åtgärder på nivå två och ett 

relevanta. Har skolan exempelvis brustit i någon viktig detalj i de första två nivåerna som måste 

ses över? Exempel på detta kan vara om skolan kan ge eleverna utbildning i grundläggande 

konflikthantering eller hur de sociala relationerna ser ut i klassen samt om eleverna känner sig 

trygga i skolan (Hakvoort, 2015, s.41).  

 

2.7 Medling  

Medling som konflikthanteringsmetod har under de senaste decennierna hittat sin väg in i de 

nordiska skolorna, en anledning till detta kan vara den förändrade lärarrollen samt skolornas 

demokratiseringssträvan. En transformation från den auktoritära till den mer demokratiska 

styrda skolan har inneburit allt fler öppna konflikter och den förändrade synen på konflikter 

som ett disciplinproblem till ett tillfälle till samarbete och lärande. Medling som teori finns i 

oändliga antal benämningar, former och ideologiska utgångspunkter (Kostiainen, 2015, s.185). 

Utgångspunkterna i medling är att deltagarna själva ska vara villiga att lösa problemen, tala 

sanning, ta ansvar för att reda ut problematiken och hålla medlingssituationen 

förtroendeingivande. Det är viktigt att eleverna accepterar dessa grundregler så att en medling 

kan genomföras. Varje elev ska ges utrymme att berätta sin historia och eleverna ska även få 

hitta på och diskutera lösningar (Kolfjord, 2009, s.30). 

 

Maltén (1998, s.149) beskriver vikten av att som läraren vara uppmärksam på tidiga signaler 

från elever som inte mår bra. Elever som klagar på huvudvärk, smärta i magen eller som bara 

är okoncentrerade kan vara tecken på en konflikt som eleven går igenom. Maltén föreslår en 

samverkansstrategi som han anser är den bästa. I den samverkansstrategin ingår 

problemlösande samtal, förhandlingar och om så behövs medling genom att involvera en tredje 

part utifrån. Syftet med strategin är att den erbjuder att alla parter känner sig engagerade och 

motiverade. Båda parterna ska känna att de har något att vinna och på så sätt skapa ett vinna 

vinna förhållande.  
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2.8 Medling inom skolväsendet  

I elevmedling är grundtanken att utvalda elever utbildas till att medla mellan elever alternativt 

mellan elev och lärare. I den här metoden av medling ligger stort ansvar på medlaren. Hens 

uppgift är att tillrättalägga och styra processen, det är dock viktigt att parterna bestämmer vilket 

avtal samt resultat som blir utgången. Eftersom det är en elev som är medlare så bör det finnas 

någon vuxen som är ansvarig i samråd med skolans ledning (Kostiainen, 2015, s.185). 

 

I elevmedling innefattas både medling mellan elever och även alla aktiviteter på 

konfliktpyramidens tre nedersta nivåer (se fig, 1.1). Elevmedling innebär att samtliga elever 

och lärare på skolan tränas i samarbete och lär sig konflikthantering som en grund för att kunna 

praktisera medling. För att elevmedling skall fungera som en långsiktig förändringsprocess och 

som ett led till att skolan ska demokratiseras bör det genomsyra hela skolans kultur samt 

engagera alla parter (Kostiainen, 2015, s.185). Elevmedling beskrivs ofta som det mest 

demokratiska och humanistiska alternativet att lösa elevers konflikter. Den här formen av 

medling syftar till att det är eleverna själva som löser konflikter tillsammans med en tredje 

opartisk elevmedlare (Kostiainen, 2015, s.186).  

 

2.9 Medlingsmodellen  

Kostiainen (2015, s.186f) beskriver medlingsmodellen utifrån fyra faser. Syftet är att förvandla 

det omedvetna konfliktinnehållet till medvetet stoff. Genom att göra detta ska de inblandade i 

konflikten förstå sig själva och de andra som är inblandade i konflikten. Medlingen leds av en 

vuxen i den här modellen.  

 

Fas ett - Vad hände? 

I fas ett samlas alla inblandade parter i ett rum som är utan buller och saker som kan störa 

koncentrationen, för att på så sätt kunna stanna upp, tänka efter och samtala med varandra. 

Detta görs för att visa att alla parter kommer tas på allvar. Alla inblandade parter redogör för 

sin version av händelseförloppet som lett fram till konflikten, det är vitalt att det talas en och en 

och att ingen blir avbruten eller ifrågasatt. Att lyssna och inte kommentera någon annans 

historia är en svår konst, speciellt när man är i affekt. I den här fasen blir ofta parterna förvånade 

över de andras syn på konflikten eftersom de ofta tar olika versioner. Det är inte ovanligt att de 

undras över ifall de varit delaktig i samma konflikt. Detta händer eftersom verkligheten och 

händelsen upplevs olika för olika individer. Det gemensamma är däremot att varje part anser 

att just deras version av händelseförloppet är den sanna. Medlarens ansvar i fas ett innebär att 

hen ska stämma av, frågar om hen har uppfattat det rätt och för att detta ska fungera ställs ett 

stort ansvar på ett aktivt lyssnande. Hur medlaren tolkar parternas uttalande är väsentligt. 

Medlaren avgör inte vilka uttalanden som räknas som mer trovärdiga än andra. Det råder alltså 

inget tolkningsföreträde och inte heller makten att avgöra vem som har rätt eller fel i konflikten. 

Medlaren ska genom sin position istället erbjuda parterna en identitet som ansvarstagande och 

växande individen som äger sin konflikt (Kostiainen, 2015, s.186f).  
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Fas två - Hur kändes det?  

I fas två ställs frågor som har till syfte att identifiera känslan bakom konflikten och hjälpa 

parterna att uttrycka sin egna känsla angående konflikten. Att identifiera vilka känslor som 

väcks är svårt att veta och än svårare att sätta ord på, speciellt i en konfliktsituation. Känslorna 

som byggs upp är ofta intensiva, komplexa och blir därmed också svåra att ge ett verbalt uttryck 

på. Det är inte ovanligt att försvarsmekanismer träder fram för att skydda ens sårbarhet. 

Eftersom känslorna blir svåra att sätta ord på blir det medlarens ansvar att identifiera och sätta 

ord på dessa, eventuellt även erbjuda olika känsloalternativ för att på så sätt komma åt 

konfliktens kärna och för att således komma till den osynliga och omedvetna delen av 

konflikten eftersom det ofta är där konflikten startar. När parterna lär sig förstå dessa 

känsloströmmar lär de även känna sig själva men också motparten och kan relatera till denne. 

Parterna byter perspektiv med varandra och upptäcker att människor är olika och kommer 

därför att agera och reagera olika. En viss tolerans för varandras olikheter byggs upp 

(Kostiainen, 2015, s.188). 

 

Fas tre - Hur skulle du vilja ha det istället?  

Här kan man kliva in som kreativ problemlösare. I den här fasen erbjuds möjligheter att lämna 

gamla mönster som kan upprepas om de inte uppmärksammas och kommer till medvetande för 

parterna. I fas tre av medlingsprocessen ställs frågor om hur man skulle vilja ha det istället. I 

den här fasen vill man att parterna ska börja samarbeta med varandra, samarbetsförmågan hos 

parterna iscensätts eller sätts på prov. Gamla strategier utmanas och parterna ges möjlighet att 

ersätta dem med nya, detta innebär att en ny konfliktidentitet kan ta form (Kostiainen, 2015, 

s.189).  

 

Fas fyra - Vad är möjligt att göra?  

När parternas förslag och idéer lyfts fram är det dags att enas om en gemensam lösning som 

passar alla. Medlaren uppmanar parterna att tänka efter vilka förslag som kan vara 

genomförbara. Förslagen diskuteras och prövas, att uppnå överenskommelse genom att se på 

den andres behov och intressen gör det möjligt att mötas på lika villkor. Överenskommelsen 

gör att parterna tränas i att inta den andres perspektiv och att man är beredd att låta sig förändras. 

Det viktigaste är att det uppnås en gemensam strävan till förlåtelse och acceptans oavsett vad 

man kommer fram till. Denna strävan syftar till reflektion snarare än till beslut (Kostiainen, 

2015. s.189).  
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3. Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö kan väldigt enkelt definieras som förhållandena på en arbetsplats 

(Nationalencyklopedin, 2019). I arbetsmiljölagen (AML 1997:1160) 1 § förklaras lagens 

ändamål vara att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, och att i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö. På skolverkets hemsida klargörs det att skolan ska “främja en trygg och tillitsfull 

arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal.” (Skolverket.se) 

 

Arbetsmiljö kan delas in i en objektiv och fysisk miljö som omfattar sociala aspekter, samt en 

subjektiv och psykologisk upplevd miljö (Berggren & Weman-Josefsson 2013, s.12). I det 

tidiga arbetsmiljöarbetet låg fokus på yttre arbetsmiljö, den objektiva och fysiska miljön som 

till exempel kunde leda till kroppsliga skador av individen. Senare kom de aspekter som ställer 

krav på individens psykiska och sociala behov, den psykosociala aspekten (Berggren & 

Weman-Josefsson 2013, s.73ff). Fortsättningsvis beskrivs det psykosociala helhetsperspektivet 

som en kontrast till att se arbetsmiljöforskningen i delperspektiv, att studera enskilda aspekter 

av arbetet separat. En lärare kan exempelvis ha tillräckligt bra material för undervisning och 

bra lokaler för att undervisa i, men uppstår psykosociala bekymmer som exempelvis konflikter 

kan lärarens arbetsmiljö försämras signifikant (Berggren & Weman-Josefsson 2013, s.75). För 

att återkoppla till den apersonella konflikttypen, även kallad systemkonflikten, ser vi att 

exempelvis en tung arbetsbörda för lärare bidrar till att stärka systemkonflikten vilket kan ge 

en mer stressad psykosocial arbetsmiljö för lärare. 

 

Det blir i den subjektiva och psykologiskt upplevda miljön som Berggren och Weman-

Josefsson (2013, s.73ff) diskuterar som de psykosociala faktorerna till en försämrad arbetsmiljö 

tar vid. Oavsett om den yttre arbetsmiljön tillfredsställs i form av till exempel maskiner och 

andra hjälpmedel för att underlätta för i vårt fall läraren, så finns den psykosociala arbetsmiljön 

som även den måste tillgodoses för att läraren ska ha en god arbetsmiljö. Som arbetsför vuxen 

förväntas du arbeta och att ha ett arbete kan ha stor betydelse för en individs välbefinnande och 

hälsa. Arbetsmiljön påverkar individer i arbete, både på ett positivt och ett negativt sätt. Det 

kan på ett positivt sätt röra sig om en god sammanhållning mellan kollegor, men det kan även 

visa sig negativt på individens hälsa och välbefinnande om det uppstår konflikter för läraren 

med exempelvis elever. Det kan med andra ord röra sig om psykosociala faktorer. Johnson et 

al. (2005, s.178-187) stärker argumentet för att lärare är just en av de mest påfrestande 

yrkesrollerna. De har i sin studie kommit fram till att lärares arbetsbörda är vad som bland annat 

gör läraryrket till just ett av de mest påfrestande. Även att lärare ständigt är emotionellt 

involverade med barnen gör att yrkesrollen har en hög psykologisk och psykosocial påfrestning. 

De menar att läraryrket finns med i toppen bland andra yrken såsom exempelvis 

ambulansförare, poliser och kundtjänstmedarbetare när det kommer till påfrestningar. 

  

En studie av Göksoy och Argon (2016, s.198-204) riktar in sig på konflikter i skolan och dess 

inverkan på lärare. De menar att konflikter är oundvikliga i skolan när individer med olika 

värderingar, personligheter, behov, preferenser etcetera spenderar tid tillsammans. I studien 

redogörs för hur konflikter påverkar lärarnas arbetsmiljö. Det handlar om bland annat konflikter 
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mellan lärare och elever, elever och elever och även lärares konflikter med det administrativa 

och de administrativt anställda. Lärarnas arbetsmiljö påverkas, enligt studien, negativt av 

konflikterna som uppstår. Det negativa resultatet på arbetsmiljön blir i form av en mer anspänd 

arbetsmiljö med försämrade samarbeten, sämre kommunikation, grupperingar som skapar en 

”vi mot dom”-känsla, en försämrad produktivitet, sämre motivation och även en vilja att sluta 

som lärare. 

 

I ”Betydelsefullt och roligt men alldeles för tungt” (2015) en rapport om lärares arbetsmiljö, 

redovisas det att lärarnas arbetsbörda är alltför hög och att det enligt lärarna själv behöver 

minskas. Rapporten baseras på arbetsmiljöenkäter gjorda av 1 153 medlemmar i Lärarnas 

Riksförbund. Majoriteten av de svarande (75 procent) har varit yrkesverksamma i elva år eller 

mer och 73 procent av de svarande arbetar i grundskolan, det vill säga från förskoleklass till 

årskurs 9. Majoriteten av lärarna känner att de har en professionell frihet och att de kan påverka 

sitt arbetsinnehåll, två positiva resultat i rapporten. Utöver dessa två aspekter finns det betydligt 

fler påståenden där lärarna upplever sin arbetssituation som mer negativ. Det rör sig om 

påståenden om en lärare får den ro och avskildhet som krävs, att läraren har tillräckligt med 

pauser för återhämtning, att resurserna är tillräckliga på respektive lärares skola samt om lärarna 

överlag är nöjda med sin arbetssituation. Majoriteten av lärarna som svarat i rapporten har 

svarat att så är inte fallet. Av de 1 153 lärarnas sammanställda svar i rapporten uppger 77 

procent att de upplevt sin arbetsbörda som ”oftast tung” eller ”mycket tung” den senaste 

månaden. Endast 22 procent av lärarna upplever att arbetsbördan är lagom eller lätt 

(Skolverket.se).  

  

Även om det som beskrivet i ”Betydelsefullt och roligt men alldeles för tungt” (2015) är den 

administrativa bördan som lärare överhängande upplever försämrar arbetssituationen och i 

förlängningen den psykosociala arbetsmiljön, så finns det indikationer på att konflikter med 

elever och föräldrar spelar en roll. När lärarna slutligen blivit ombedda att ange de 

arbetsmiljöproblem som är de största, så instämmer 65 procent av de svarande lärarna att det är 

den höga administrativa arbetsbelastningen som orsakar mest bekymmer. 30 procent av lärarna 

som svarat uppger även att det är stökiga elever/klasser som ger upphov till den tyngda 

arbetsmiljön, 20 procent som uppger att det ställs orimliga krav från föräldrar, och 8 procent  

uppger att anledningen är elever som kränker lärare. Frågan var en fleralternativs-fråga där 

lärarna kunde välja ett eller flera alternativ som de ansåg stämma in i på deras arbetsmiljö 

(Skolverket.se). 

 

Den administrativa bördan utgör de största arbetsmiljöproblemen vilket redan redogjorts för, 

men vi ser även att stökiga elever, kränkningar från elever och hot eller orimliga krav från 

föräldrar har en signifikant roll i påverkan på lärares arbetsmiljö. Hanteringen av psykosocialt 

påfrestande faktorer såsom stökiga elever, kränkningar och föräldrars krav sätter press på 

lärarna. Utbildningsutskottet har framfört ett krav på en lagändring7. Lagändringen i fråga berör 

                                                 
7
 https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/riksdagsmajoritet-för-ordningsbetyg-då-kör-vi-över-regeringen-11977927 
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ett återinförande av skriftliga ordningsbetyg för eleverna, något som varit frånvarande i 

skolväsendet. Flera riksdagspartier ställer sig bakom förslaget och frågor väcks huruvida 

förslaget kan komma att underlätta läraren och dennes arbetsmiljö. 

 

Statens skolverks rapport Attityder till skolan (2015) rapporterar att i genomsnitt var femte 

lärare uppger att de utsatts för våld eller hot i arbetet det senaste året. Rapporten visar att det är 

vanligare att grundskollärare uppger sig blivit utsatta än lärare i årskurs 7-9, och att det är minst 

förekommande för lärare i gymnasieskolan. En intressant aspekt från rapporten är även att, om 

än i låg utsträckning, lärare uppger sig blivit utsatta för våld eller hot av föräldrar 

(Skolverket.se). 
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4.  Metod 

I metodkapitlet kommer vi redogöra för vårt val av metod och varför vi anser att det bäst hjälper 

oss att besvara vår frågeställning. För- och nackdelar med den valda ansatsen kommer tas upp 

och diskuteras. Kapitlet kommer att beskriva utformandet och genomförande av våra kvalitativa 

intervjuer samt hur vi bearbetat materialet. Avslutningsvis lyfter vi fram en diskussion gällande 

materialets validitet och reliabilitet, förförståelse och även de etiska principerna.  

 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är som nämnt i textens inledning att undersöka lärares arbetssituation med 

fokus på konflikter och konflikthantering. Syftet har konkretiserats vilket mynnat ut i tre 

frågeställningar. 

● Vilka typer av konflikter upplever lärare i sin yrkesutövning? 

● Hur hanterar lärare de konflikter som uppstår inom ramen för yrkesutövandet? 

● Klarar läraren av konflikterna som uppstår i skolan idag? 

 

Den metod vi valt är den kvalitativa metoden intervju eftersom vi anser att den är lämplig utifrån 

vårt syfte att undersöka lärares syn på konflikthantering och hur de påverkas av konflikter. 

Eftersom vi valt att intervjua lärare om ett specifikt ämne och deras känslor kopplade till detta 

anser vi att en kvantitativ metod blir uteslutet. Även en diskussion föreföll mellan oss om det 

vore fördelaktigt att ha så kallade gruppintervjuer för att få fram en diskussion. Gruppintervjuer 

hade gett oss fler perspektiv samtidigt och varit grund för intressanta synvinklar. Problematiken 

som vi såg det med gruppintervjuer är att respondenterna då kan färga varandras svar och inte 

utgå från sina egna erfarenheter. Det finns också en risk för att vissa respondenter tar över 

intervjun och alla ges inte möjlighet att diskutera samtidigt som det blir väldigt svårt att 

transkribera en sådan intervju. Därav föll valet på att intervjua lärarna en och en. Även Larsen 

et al (2009, s.22) menar att kvalitativ data är den bästa om man vill mäta egenskaper hos 

undersökningspersoner, data som ofta kallas mjuk data. För att ytterligare stödja valet av metod 

så ser vi att man i intervjuer kan anpassa frågorna efter situationen samt ordningen av frågorna.  

På så sätt kan vi få svar på andra eventuella frågor vilka skulle kunna handla om beskrivningar 

av händelseförlopp eller situationer som är svåra att få grepp om vilket kan ge nya dimensioner 

och fler nyanser, något som utesluts i exempelvis ett standardiserat frågeformulär (Ahrne & 

Svensson 2015, s.38).  

 

 4.2 Urval 

Vi har i urvalet valt att inte specificera vilken typ av lärare eller att avslöja vilket kön lärarna 

har då vi anser det irrelevant för studiens resultat. Nämnvärt är dock att det finns en variation i 

gruppen, det vill säga att intervjupersonerna är av varierande åldrar, kön, yrkeserfarenheter i 

form av anställningstid och lärare i olika ämnen samt årskurser. Våra respondenter täcker alla 

årskurser i den svenska grundskolan samt gymnasiet, det vill säga vi har lärare som är aktiva 

inom förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet samt gymnasiet. Urvalet som används 

kan till stor del liknas vid ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att 
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respondenterna väljs efter eget tycke, vad som är passande för oss och som ligger nära till hands 

(Kjellberg & Sörqvist 2015, s.211). Urvalet till denna studie gick till på så vis att förfrågan till 

deltagande skickades till individer i vår omgivning samt i aktuella forum för lärare på internet. 

Individerna i vår omgivning beskrivs bäst som vänners vänner och vänners bekanta. I de 

aktuella forumen skickades en förfrågan ut om att delta i studien där de som nåddes och som 

ville vara med i studien fick höra av sig för att få informationsbladet och beskrivningen av 

själva studiens syfte. 

 

Av de intresserade individerna valde vi ut respondenter med olika erfarenheter för att få en 

variation hos respondenterna. Vi hade cirka ett tiotal respondenter som kontaktade oss som 

potentiella forskningsobjekt, dock så kunde vi inte på grund av tidsbrist intervjua alla 

respondenter som anmälde sig intresserade. Att ha den diversiteten av erfarenhet, både vad 

gäller yrkesverksamma år och erfarenhet från olika årskurser, ser vi att det ger ett bredare 

spektra och olika infallsvinklar i de ämnen vi har för avsikt att undersöka. Intervjuernas längd 

har varierat, där den längsta intervjun varade i 50 minuter och det kortaste varade i 38 minuter. 

Urvalet blev tillslut sju respondenter som vi genomförde intervjuer med. De sju respondenterna 

presenteras i början av resultat och analys presentationen innefattar definition av begreppet 

konflikt och känslan kring begreppet. Vi finner det av intresse att veta hur respondenterna 

upplever konflikter och vad de har för känsla kring det för att ni som läsare enkelt ska kunna se 

om en respondent upplever konflikter som något negativt eller stimulerande. 

 

4.3 Generaliserbarhet  

För att forskningen ska få läsaren att tro på det som läses i uppsatsen och för att forskningen 

ska få anses vara slagkraftig så krävs en trovärdighet i studien. Forskningens trovärdighet 

hänger samman med möjligheten till generalisering. Att generalisera innebär att säga något om 

en större population än den som studeras (Ahrne & Svensson 2015, s.24ff). 

 

 En god generaliserbarhet innebär således att forskaren har större chans att kunna uttala sig om 

populationen. Generaliserbarheten får ses som en kritik mot den kvalitativa ansatsen då det inte 

på förhand finns tekniker att generalisera från i vårt fall intervjupersonerna till en population 

och kunna bedöma för att sannolikheten i generaliseringen är riktig. Går studien att överföra på 

andra personer eller andra sociala miljöer liknandes den aktuella studien, möjliggörs dock ett 

generaliseringsanspråk. Ett sätt att visa på generaliserbarheten är att jämföra den egna studien 

mot andra liknande studier för att se om studierna pekar i samma riktning (Ahrne & Svensson 

2015, s.24ff). Vid genomförda intervjuer kommer vi således kunna jämföra våra resultat och 

analysera det baserat på tidigare forskning av ämnet och redan befintlig statistik på lärarnas 

arbetssituation för att se om dessa bilder överensstämmer med varandra. Vi är medvetna om att 

det i kvalitativa studier är högst osannolikt att kunna generalisera datan som uppstår, men vi ser 

en möjlighet i att andra lärare känner igen sig i respondenternas upplevelser kring det aktuella 

forskningsämnet. 
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4.4 Datainsamlingsmetod 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att se till relationen mellan teori och underlaget för teoribygget, 

datan som kallas för empiri,  är att använda sig av deduktion, induktion eller abduktion. Att en 

forskare arbetar deduktivt kan enklast förklaras som att följa bevisandets väg. Utifrån redan 

befintliga teorier och allmänna principer drar forskaren som arbetar deduktivt slutsatser om 

enskilda företeelser. Fokusen ligger på att ta avstamp i redan befintliga teorier där hypoteser 

växer fram som därefter prövas i det aktuella fallet (Patel & Davidson 2011, s.23). 

 

När forskaren istället för att utgå från redan befintlig teori väljer att utifrån den insamlade datan 

formulera en ny teori, utgår forskaren från det induktiva tillvägagångssättet. Induktion kallas 

även för upptäckandets väg då undersökningen inte redan är förankrad i någon vedertagen teori, 

det blir forskarens jobb att upptäcka vad som kan komma att formuleras i en teori (Patel & 

Davidson 2011, s.24). 

 

Det tredje tillvägagångssättet abduktion får ses som en kombination av deduktion och 

induktion. Abduktion innebär att forskaren, utifrån det enskilda fallet, formulerar en tillfällig 

teori. Detta första steg kännetecknas således av att vara induktivt. Nästa steg i det abduktiva 

förhållningssättet är att pröva den tillfälliga teorin på nya fall, det liknar således deduktion. 

Fördelen med att använda sig av abduktion är att forskaren inte blir låst som denne skulle blivit 

av att arbetat strikt deduktivt eller induktivt (Patel & Davidson 2011, s.24). 

 

Det tillvägagångssätt som använts i vår studie kan i hög grad liknas vid deduktion. Det innebär 

att vår studie utgått från teorier som redan är befintliga och aktuella när det kommer till 

konflikthantering för lärare. Vi har efter att läst in oss på teorierna bildat våra egna hypoteser 

kring forskningsämnet och ämnar att hitta generella slutsatser (Patel & Davidson 2011, s.23). 

 

För att samla in upplevelser och erfarenheter från respondenterna har vi valt att göra kvalitativa 

intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av 

att intervjufrågorna är fastställda och ställs i en viss ordning, men ger respondenten en frihet att 

svara som den vill. Följdfrågor kan därefter ställas av forskaren (Patel & Davidson 2011, s.82). 

Att operationalisera de teoretiska utgångspunkterna är vitalt för att koppla samman teorin med 

empirin. Att operationalisera innebär att en översättning görs från den teoretiska utgångspunkt 

forskaren har till intervjufrågor (Patel & Davidson 2011, s.54). Vi har valt att kategorisera våra 

intervjufrågor i tre kategorier utöver bakgrundsfrågor som rör bland annat anställningstid, 

yrkeserfarenhet och storleken på lärarens klass. De tre kategorierna är Orsaker till konflikter, 

Konflikthantering samt Arbetssituation. De frågor vi ställer och som finns med i intervjuguiden 

är frågor som konkretiserar de teorier vi har som utgångspunkt, på det sättet förhåller sig 

intervjuguiden till den teoretiska referensramen. 

 

I kategorin Orsaker till konflikter ställer vi frågor som bland annat handlar om när konflikterna 

för läraren uppstår samt hur själva konflikterna yttrar sig, är det verbalt eller fysiskt? Uppstår 
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konflikter med elevernas föräldrar och vad var i sådana fall orsaken till konflikten? Syftet med 

den här kategorin är att få en överblick om vilka typer av konflikter lärare möts av i sin yrkesroll 

och se om det finns någon koppling till deras arbetssituation. 

 

I kategorin som berör Konflikthantering ställer vi frågor som handlar om lärarens upplevelse 

av att hantera de konflikter som uppstår. Frågor ställs huruvida läraren vet sina rättigheter när 

konflikter uppstår, hur läraren personligen agerar när konflikter måste tas itu med samt hur 

mycket tid läraren behöver lägga på konflikthantering varje vecka. Vi frågar även om lärarna 

har några uttalade rutiner och tillvägagångssätt när konflikter uppstår. Utgångspunkten i den 

här kategorin blir att se ifall det finns någon koppling mellan våra valda teorier och lärarnas 

faktiska konflikthantering. 

 

I intervjuguidens sista kategori Arbetssituation ställer vi frågor som berör lärarens arbetsmiljö. 

Frågor vi berör är bland annat om läraren någon gång upplever att hen har kränkts av elever 

samt om läraren känner att denne har ett stöd och en stöttning från skolan och sina kollegor, 

och om denne kan hantera konflikterna som uppstår i arbetet som lärare. Anledningen till att 

dessa frågor ställs är för att ta reda på huruvida kränkningssituationerna och konflikterna 

påverkar lärarens trivsel på arbetet och därmed arbetsmiljön, även om läraren känner att den 

har kunskap inom konflikthantering.  

 

Vårt val av kvalitativ metod har även kompletterats med ett hermeneutiskt synsätt. Det 

hermeneutiska synsättet beskrivs utifrån Patel och Davidson (2011, s.28) som tolkningslära för 

att förstå andra människor och deras livssituation genom att tolka hur individer kommer till 

uttryck i talet och människors handlingar. Ett hermeneutiskt sätt innebär också att människor 

har intentioner och avsikter, som yttrar sig i språk och handling. Dessa intentioner och avsikter 

går att tolka och förstå dess innebörd (Patel & Davidson 2011, s.28f). Eftersom vi använt oss 

av semistrukturerade intervjuer har vi chans att tolka respondenternas svar på en bestämd fråga 

i intervjuguiden. Om vi upptäcker i respondentens tal att det ligger något underliggande bakom 

svaret kan vi på så sätt ställa en följdfråga som är baserad på tolkningen av svaret och på så sätt 

bättre försöka förstå dess innebörd. En av fördelarna med att ha ett hermeneutistiskt synsätt i 

sin uppsats är att författarna kan vara mer öppna, engagerade och ha med information från sin 

förförståelse (Patel & Davidson 2011, s.84). 

 

4.5 Förförståelse 

Forskare som använder sig utav hermeneutik närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt utifrån 

sin egen förförståelse. Forskaren besitter tankar, intryck, känslor och kunskap om det aktuella 

forskningsobjektet och detta ses inte som något hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet 

utan det blir snarare en värdefull tillgång vid tolkning (Patel & Davidsson 2011, s.29).  

 

Det är väsentligt för oss att reflektera och diskutera om vår förförståelse gentemot 

forskningsobjektet för att det kan färga vår analys. Eftersom vi båda har en arbetslivserfarenhet 
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i ryggen har vi upplevt konflikter och konflikthantering inom yrkeslivet. Utifrån detta har vi 

skapat oss en uppfattning om hur konflikter hanteras och hur vi själva väljer att hantera 

konflikter. Detta bidrar till att vi har en förförståelse om hur konflikter bör skötas. Dock har vi 

alla varit barn och haft konflikter med vuxna/lärare och sett konflikten ur barnens perspektiv 

men aldrig genom en lärares perspektiv. På så sätt kan vi känna empati för lärare eftersom vi 

förmodligen inte var dem enda barnen som hamnade i konflikter med lärare under skolåren, 

lärarna fick nog utstå konflikter med många fler elever än just oss. Empatin grundar sig också 

i de tidigare nyhetsartiklarna vi tagit upp, det lyfts ständigt i media att lärare hamnar i blåsväder 

till följd av de konflikter som uppstår. Detta gör att vi går in med inställningen om att dessa 

nyhetsartiklar bidrar till en sämre arbetsmiljö för lärare på grund av osäkerheten kring vad en 

lärare får och inte får göra i en konfliktsituation. Om vi varit lärare så hade nyhetsartiklarna 

påverkat oss negativt.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet definieras som att man undersöker det man avser att undersöka, finns det en 

överensstämmelse mellan den teoretiska delen och det vi faktiskt undersöker (Larsen et al. 

2009, s.40). För att säkerhetsställa validiteten enligt Patel och Davidsson (2011, s.102f) kan 

man se till innehållsvaliditeten. För att uppnå innehållsvaliditeten görs en logiskt grundad 

analys av innehållet i verktyget som kopplas till teorin. Den teoretiska delen formuleras till 

frågor som återfinns i intervjuguiden, om innehållsvaliditeten är hög finns det bra realitet i 

förhållande till problemområdet. Kvalitativa undersökningar är till stora delar unika och detta 

bidrar till att det inte alltid är möjligt att säkerställa validiteten. 

 

En definition av begreppet reliabilitet är pålitlighet och menas med hur väl verktyget motstår 

tillfälligheternas påverkan och hur de olika värdena påverkas vid upprepade mätningar. Vid 

användning av kvalitativa undersökningar är det svårt att få hög reliabilitet. Istället läggs 

mycket vikt på intervjuarens förmåga. För att en god reliabilitet vid intervjuer ska uppnås 

behöver intervjuaren vara van vid intervjuer och situationen. För att öka reliabiliteten vid 

intervjuer kan en ljudinspelning hjälpa till eftersom man då kan återuppleva intervjun och 

försäkra sig om att man uppfattat allt korrekt (Patel & Davidsson 2011, s.102f).  

 

Intervjuer som datainsamlingsmetod var något som var nytt för oss. Vår semistrukturerade 

intervjuguide var ett bra hjälpmedel, den hjälpte oss att inte sväva iväg från studiens syfte och 

gjorde det även flexibelt för oss att ställa följdfrågor baserade på lärarens svar. Desto fler 

intervjuer vi hade desto bättre blev vi på det. Med det sagt kan en nackdel ses från den första 

intervjun till den sista i omfång och innehåll. Ett antal pilotintervjuer hade varit fördelaktigt för 

att ge oss mer erfarenhet av att intervjua innan vi påbörjade insamlingen av data till vår studie.  
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4.7 Etik 

De vanligaste forskningsetiska principerna som idag används i Sverige är de principer som 

antogs av Sveriges största statliga forskningsfinansiär, Vetenskapsrådet (Ahrne & Svensson 

2015, s.29f). Principerna tar sin grund i att forskning endast får godkännas om den utförs med 

respekt för mänskliga rättigheter och att grundläggande friheter ska beaktas vid etikprövningen. 

Människovärdet går före samhällets och vetenskapens behov. De principer som kravet 

utmynnar i är principen om informerat samtycke, konfidentialitetskravet, informationskravet 

och nyttjandekravet. Principen om informerat samtycke, eller samtyckeskravet, handlar om att 

en deltagare själv har rätten att bestämma över sin medverkan i studien (Patel & Davidson 2011,  

s.63). Konfidentialitetskravet innebär att personerna i undersökningen skall ges största möjliga 

konfidentialitet och att personliga uppgifter undanhålls från obehöriga. Informationskravet 

handlar om att den som genomför studien ska informera de berörda av forskningen om själva 

syftet med studien, och nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om personer i 

studien endast får användas för forskningens ändamål (Patel & Davidson 2011, s.63). 

 

För att konkretisera kraven och för att få en god etik i forskningen har vi utformat ett 

informationsbrev som vi skickat ut till alla som medverkar i studien. Informationsbrevet 

innehåller information kring studiens syfte, och att det är frivilligt att delta och att man 

närsomhelst har rätten att avbryta intervjun. Informationsbrevet förklarar även för deltagaren 

att personliga uppgifter kommer vara konfidentiella och att de uppgifter vi får kring deltagarna 

endast kommer nyttjas i denna forsknings arbete. Informationsbrevet finns bifogat för läsaren 

att läsa i 10.2. 

 

4.8 Databearbetningsmetod 

Det första steget i analysen av data blir transkriberingen och den bör göras så snabbt som möjligt 

efter intervjun, detta för att intrycken från intervjun fortfarande är färska (Ahrne & Svensson 

2015, s.63). Intervjun bör vara inspelad för att underlätta för intervjuaren att transkribera allt 

som sägs, inklusive de frågor som ställs. Texten ska transkriberas ordagrant, det vill säga inte 

akademiskt utan precis så som det sägs. Detta medföljer att texten kommer se annorlunda ut än 

vad vi är vana vid eftersom talspråk skiljer sig från skrivspråk. I talspråk hoppar och pausar vi 

och talar inte grammatiskt rätt. Att transkribera en intervju är väldigt tidsomfattande (Fejes & 

Thornberg 2015, s.152).  

 

Ahrne och Svensson (2015, s.51ff) uppskattar att en timmes intervju kan ta fem till åtta timmar 

att transkribera och att det kan vara lockande att lämna över arbetet åt en extern part. Att lämna 

över en transkribering rekommenderas inte eftersom det dels är en dyr tjänst men framförallt 

att mycket av intervjuarens egna reflektioner och tankar som utvecklats under skrivandet går 

förlorat. Om intervjuaren själv skriver ut materialet från intervjun har det ofta en positiv effektiv 

senare vid analyseringen av materialet. Av den anledningen har vi därför valt att genomföra 

våra egna transkriberingar av den insamlade datan. 
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Analysen börjar med att vi direkt efter varje intervju diskuterar vad som framkommit, vad vi 

ansett vara av stort intresse och vad vi ser för liknelser mellan de olika intervjuerna. Varje 

genomförd intervju spelades in vilket har underlättat för transkriberingen som skett i efterhand. 

Ett program användes även på de inspelade intervjuerna för att kunna dra ner på tempot vilket 

underlättade transkriberingen. Efter transkriberingen som vi gjorde dagen efter varje intervju 

börjar vi kunna ana olika mönster i svaren. 

 

Då intervjuguiden är indelad i de tre kategorierna Konflikter, Konflikthantering och 

arbetssituation med tillhörande frågor så bearbetar vi varje kategori för sig och jämför svaren 

mellan de olika respondenterna för att kunna se de olika mönstren i svaren. Vi ställer 

respondenternas olika differentierade svar mot varandra för att se vad som kan vara anledningen 

till skillnaden i svaren. De frågor som respondenterna har snarlika uppfattningar om och 

liknande svar ställer vi oss även där frågande till kring vad anledningen till att respondenterna 

har så liknande svar kan vara. Vi ser likheter mellan vårt sätt att bearbeta och analysera den 

insamlade datan och grounded theory. När vi jämför respondenternas svar för att hitta likheter 

och skillnader vill vi identifiera generella koncept och finna ny insikt i erfarenheter och 

fenomen, något som även betonas i grounded theory (Corbin & Strauss 2008. S.6). 
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5. Analys och resultat 

 

I kapitlet som följer presenterar vi den insamlade datan i förhållande till studiens syfte och de 

frågeställningar vi presenterat. Tolkningen av den insamlade datan kommer göras vid 

bearbetningen av datan vilket gör att vi redovisar analys och resultat simultant. Redogörelse för 

datan görs tematiskt där vi går igenom de tre huvudområdena Orsaker till konflikter, 

Konflikthantering och lärarens arbetssituation var för sig och metodiskt ställer varje 

respondents svar på ställd fråga mot varandra för att finna likheter och olikheter. I de intervjuer 

som ligger till grund för det här arbetet har vi som tidigare nämnt talat med lärare av olika kön, 

ålder och yrkeserfarenhet. Det leder således till att vi fått en bredd i vår grupp av respondenter 

som ger sin bild av konflikter, konflikthantering och den egna arbetsmiljön. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 

Inledningsvis vill vi sammanfatta våra sju respondenters bakgrund utifrån våra bakgrundsfrågor 

i den sammanställda intervjuguiden. Sammanfattningen kommer innehålla respondenternas 

yrkeserfarenhet som lärare, definition av konflikt samt hur de upplever stämningen överlag på 

skolan. Detta vill vi göra för att ge läsaren information om respondenterna som kan vara 

intressant att ha i åtanke när texten läses. Att återge respondenternas definition av begreppet 

konflikt och känslan kring ordet anser vi vara vitala för att visa på vilken värdering de lägger i 

begreppet och för att läsaren enkelt ska kunna se om respondenten finner konfliktbegreppet 

negativt eller positivt laddat. 

 

Respondent A  

Yrkeserfarenhet som lärare: 6 år.  

Respondent A känner att stämningen är bra på skolan. Det är väldigt mycket elever och en stor 

skola så respondenten tycker att det borde vara mer konflikter än vad det är.  

Respondent A definition av begreppet konflikt och känslan kring begreppet:  

 

Det finns ju en definition av ordet konflikt och de är den där… När två stycken individer har oförenliga… vad 

ska man kalla det för… förväntningar, vad som helst egentligen som går emot varandra tror jag. Hur ska man 

förklara det… Nej men vi kan ta när två förväntningar är oförenliga helt enkelt 

 

Ja… väldigt negativ känsla, det är ju en negativ klang som jag alltid känt, speciellt negativ bemärkelse i skolans 

värld skulle jag vilja säga. Att det alltid… är start till bråk och dispyter elever emellan. 

 

Respondent B 

Yrkeserfarenhet som lärare: 4 år. 

Respondent B upplever stämningen på skolan som bra för tillfället. Hen anser dock att lärare 

känner efter för mycket i den mån att lärarna känner efter när eleverna gör något istället för att 

jobba med det och inte lägga in så mycket värderingar, och att det kan bidra till en negativ 

kultur. Respondenten känner att kollegorna i sina lärarroller kan bli mer positiva och 
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lösningsorienterade och inte bara se problemen. I övrigt har kollegorna det bra och umgås en 

del privat, de hjälper även och stöttar varandra. 

Respondent B definition av begreppet konflikt och känsla kring begreppet: 

 

Ja det är väl när man är.. Det första jag tänker på är osams, att man inte kan samarbeta över någonting och då blir 

det en konflikt för att folk ofta blir frustrerade eller att man inte kan kommunicera.. Ja.. Och då blir det en 

konflikt. Oftast är det i kommunikationen det brister, för att man inte kan ta in vad den andra vill säga och 

bemöta det. Och då blir det konflikter. 

 

Då är det ofta frustration tänker jag, för konflikter är inte samma sak som bråk för mig. Konflikter är att man blir 

frustrerad eller upprörd för att man inte kan nå ut med vad man menar eller att man får kompromissa så man 

känner sig delaktig i vissa beslut eller hur man ska arbeta. Så känslan kring ordet är en frustration. För mig är 

konflikt inte positivt laddat. 

 

Respondent C 

Yrkeserfarenhet som lärare: 2 år 

Respondent C upplever stämningen på skolan som irriterad. Både elever och lärare är irriterade 

på att saker inte funkar och det inte finns tydliga riktlinjer och det har varit så ett bra tag på 

skolan.  

Respondent C definition av begreppet konflikt och känslans kring begreppet:  

 

Det är när åsikter skiljer sig åt… Kan man säga. 

 

Dålig. Jag är ju lite konflikträdd… (skratt)... inte så praktiskt kanske… Så ja, jag får dålig känsla. 

 

 

 

Respondent D 

Yrkeserfarenhet som lärare: 6 år.  

Respondent D upplever stämningen som positiv för det mesta. Men det är svårt att sätta fingret 

på, de flesta eleverna är bra men skolan ligger bland toppen av kränkningsanmälningar i 

Sverige.  

Respondent D definition av begreppet konflikt och känsla kring begreppet:  

 

Två olika synsätt på hur man uppfattar saker 

 

Oftast drygt. I längden positivt… oftast. När du väl har löst dom har du knutit ett band med eleven i sin tur. Och 

hittar man en gemensam lösning på ett problem som du sen kan hänvisa till har du skapat en röd tråd med 

eleven. 

 

Respondent E 

Yrkeserfarenhet som lärare: 30 år.  

Respondent E upplever stämningen som jättebra. På skolan är det ovanligt lite konflikter vilket 

bidrar till den goda stämningen.  

Respondent E definition av begreppet konflikt och känsla kring begreppet:  
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Konflikt är ju när man inte är överens, när två parter inte är överens. Oavsett om det är två personer eller en 

grupp av personer. Om man inte är överens och blir osams om det, står fast och vägrar ge sig så det inte går att 

lösa. Om man inte kan jämka och komma fram till en lösning tillsammans. 

 

Obehagligt tycker jag. Det blir en tryckt stämning… Man blir trött, man blir sliten. Det blir tungjobbat. Det 

påverkar alla runtomkring även om man själv inte är inblandad i konflikten. Det sprids väldigt mycket negativ 

energi… Jag är ingen konfliktmänniska, jag försöker hålla mig neutral. Jag tycker det är jobbigt när folk ska 

hamna i konflikter hela tiden. 

 

Respondent F 

Yrkeserfarenhet som lärare: 12 år. 

Respondent F upplever stämningen på skolan som hemsk, fruktansvärd. Det är osämja mellan 

kollegor där konflikter uppstår i gamla oskrivna lagar som de nya inte känner till. Det gnälls, 

skvallras och tjatas. “Det är lite sandlåda på något vis”. 

Respondent F definition av begreppet konflikt och känslan kring begreppet: 

 

När olika parter inte är överens. 

 

Sen jag började jobba på denna skola så är det ett väldigt laddat ord. Det är konflikter i varje hörn. 

 

Respondent G 

Yrkeserfarenhet som lärare: 1 ½ år. 

Respondent G upplever stämningen på skolan som ganska bra. Det är mycket konflikter som 

pågår men lärarna och eleverna är positiva ändå. Hen menar att eleverna kan driva hen till 

vansinne men att de är fantastiska iallafall, att man får en otrolig kärlek tillbaka. 

Respondent G definition av begreppet konflikt och känslan kring begreppet: 

 

Jaa.. Oj vad svårt.. När det uppstår en situation där eleverna inte kan komma överens där de blir sura och ledsna 

på varandra. 

 

Jag får en negativ känsla. En konflikt för mig är någonting jobbigt. Det är något som jag måste hantera på mitt 

jobb som jag helst inte skulle hantera om jag fick välja. 

 

5.2 Konfliktsituationer inom skolväsendet  

Det råder ingen tvivel om att lärarna upplever konflikter i sin yrkesroll. När det gäller att 

definiera vad en konflikt är så ser vi att respondenternas definitioner av begreppet är snarlika 

den definitionen vi redogör för i teorikapitlet. När vi skriver konflikter menar vi en motsättning 

mellan elever, mellan lärare och elev eller mellan lärare och förälder där minst en av parterna 

är märkbart upprörd. Med konflikter menar vi även en systemkonflikt som läraren har gentemot 

en administrativ börda.  

 

Respondenterna var överens om att risken för att en konfliktsituation uppstår mellan eleverna 

är störst när de rör sig på en begränsad yta eller är ute på rasten där det saknas en vuxens 

kontroll. Ellmin (2008, s.161) belyser just dessa fysiska miljöer som kan öka risken för att en 
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konfliktsituation uppstår. Konkurrensfaktorn som anses som en av dessa fysiska miljöer som 

innefattar utrymmen för lek, spel, avskildhet och rekreation. Respondent G: 

 

De händer mest på rasterna när de är utan vuxna… Skulle jag säga att det är. När de är lämnade till sig själva på 

något sätt och det kan ju vara i klassrummet också om jag är någon annanstans då eller hjälper någon annan. Det 

är situationer när de är ensamma. 

 

Respondent F berättar om problematiken hen har på sin skola gällande raster. Det har nu gått 

så långt att de delat upp skolgården i tre zoner och har rastvakter som organiserar olika 

aktiviteter i de olika zonerna som är kontrollerade. Detta måste göras på grund av konflikter 

som tidigare uppstod när eleverna kontrollerade aktiviteterna själva på rasterna utan en vuxens 

kontroll. Det handlar om konflikter där eleverna spelar fotboll och blir osams med varandra, 

eller när lekar såsom kull eller dunkkurragömma går överstyr för att någon fuskar. 

 

Respondent F fortsätter med att berätta att en annan limiterad yta som konflikter mellan elever 

uppstår på är i matsalskön. Hen menar att eleverna tenderar att bli rastlösa av att behöva vänta 

på sin tur att gå in i matsalen vilket gör att de börjar bråka med varandra. Det resulterar i att hen 

måste ta ut någon av eleverna ur kön för att undvika eller avvärja konflikterna. Ett annat 

utrymme där de yngre eleverna hamnar i konflikt med varandra är vid övergångarna från lektion 

till rast eller från rast till lektion, när många elever rör sig på mindre ytor. Respondent B menar 

att det här sker mycket konflikter för att det stöd som ett strukturerat klassrum ger inte finns i 

detta utrymme, vilket ökar risken för konflikter. De konflikter som uppstår mellan elever är 

enligt flera av respondenterna slag, nypningar, att elever rivs, sparkas eller säger fula ord. 

Respondent B menar även att barnen kan frysa ut varandra, att de inte låter en specifik elev vara 

med och leka. 

 

När eleverna blir äldre beskriver respondent A att konflikter eleverna emellan blir mer muntliga 

än fysiska. Hen beskriver typiska situationer som exempelvis backstabbing där elever pratar 

skit bakom ryggen på varandra. En ny intressant aspekt som uppstått under studiens gång är när 

en lärare upplyste oss om problematiken med mobiltelefoner, där det blir ett nytt sätt för 

eleverna att ha konflikter över. Detta riktar in sig mer på de äldre eleverna som har tillgång till 

mobiltelefoner. Respondent G: 

 

De har ju...Snapchat framförallt som mina elever har... Dom kan liksom skicka ut en snap till många, det kan 

vara foton på varandra och skriva saker om varandra. Det behöver inte vara stora grejer men elaka ändå...Det är 

ju problematiskt för sånt sprids ju väldigt snabbt. 

 

Detta nya sätt som konflikter uppstår på blir svårt för lärarna att upptäcka och hantera. Samtliga 

av våra respondenter anser sig ha ett ansvar att se ifall det finns konflikter i klassrummen eller 

på skolan. Som respondent E uttrycker det att om hen inte löser de konflikterna som uppstår 

inom gruppen så kommer inte gruppen fungera lika bra på lektionerna och det gör att barnen 

indirekt lär sig sämre. Vi ser en direkt koppling till Cohens konfliktpyramid där det i nivå två 
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fastställs att om konflikter inte löses eller om konflikterna hanteras på ett destruktivt sätt, 

förekommer ingen utveckling eller något lärande (Hakvoort, 2015, s.162f).   

 

Hur lätt eller svårt det är att upptäcka dessa konflikter beror mycket på vilken ålder det är på 

eleverna. Respondenterna som arbetat med både yngre och äldre elever anser att när barnen är 

yngre så syns det ofta på barnen när de är i konflikt medans de äldre drar sig mer för att koppla 

in en vuxen, men att oavsett ålder är det viktigt att lösa konflikter.  

 

Respondent C och Respondent D styrker bilden av att konflikter tas i uttryck annorlunda 

beroende på elevens ålder, men nu i relation till konflikter mellan lärare och elev. Respondent 

D har vid ett tillfälle blivit sparkad av en yngre elev när eleven var ute och lekte på rasten. 

Sparken var en följd av att respondenten gick emellan två flickor när leken spårade ur. 

Respondent C ger en bild av hur konflikter ter sig mellan lärare och elever som är äldre och går 

på gymnasiet. Respondenten beskriver hur hen har haft en elev som skrikit i en korridor och 

kallat respondenten vid fula ord. Det var till följd av att eleven fått sitt studiebidrag indraget 

som en konsekvens av låg närvaro, vilket eleven ansåg vara lärarens fel. Ord som yttrades var 

bland annat att läraren var smutsig och inte kunde sköta sitt jobb. Vi ser således att oavsett om 

det är konflikter mellan eleverna eller mellan lärare och elever, så blir det mer fysiskt när 

eleverna är yngre och mer verbalt ju äldre eleverna blir. 

 

Respondent A berättar när hen jobbade som vikarie för en gymnasieklass så valde eleverna att 

inte göra sina uppgifter, men de tyckte att de skulle få betyg ändå. Respondenten förklarar då 

att eleverna valde att gå till rektorn för att baktala läraren, något som respondenten menar var 

en konfliktsituation som var relativt mild då rektorn tog respondentens parti. I övrigt frågade vi 

respondenterna om deras kollegor varit utsatta för konflikter. Respondenterna tog då upp 

situationer där deras kollegor berättat i fikarummet om sina konfliktsituationer. Vad som då 

framkommit är att lärarkollegorna oftare blivit kallade vid skällsord än att de fått utstå fysiska 

konflikter. 

 

Konflikter mellan lärare och föräldrar är något som är förekommande, mest bland yngre elever. 

Går eleverna på gymnasiet menar Respondent A att föräldrarna inte är inblandade så mycket 

eftersom utvecklingssamtalen sker nästan uteslutande bara med eleven. Respondent A berättar 

att konflikter med föräldrar till elever är vanligt förekommande under utvecklingssamtal. Det 

är ofta då läraren kan kommunicera med föräldrarna på riktigt istället för telefonsamtal eller ett 

brev hem. Konflikterna som uppstår då är ofta att föräldrarna inte vill inse att deras barn 

missköter sig och skyller istället över allt på skolan, de anser att vissa lärare inte sköter sitt jobb. 

Respondent A menar att föräldrarna inte har någon direkt koll på hur deras elever egentligen 

sköter sig i skolan, och när de får reda på det under utvecklingssamtalen vägrar de tro på läraren. 

Respondent A fortsätter: 
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Under ett utvecklingssamtal då så blev det en konflikt och då gjorde vi en soc-anmälan tillslut bara för det var en 

större karusell av det hela men… Själva bemötande från föräldern var… Hon hotade mig i princip efter det 

mötet, så det blev en ganska stor cirkus av det hela. 

 

Respondent B menar att konflikterna med föräldrar uppstår för att föräldrarna vill sitt barns 

bästa, och om det blir misskommunikation eller missförstånd mellan läraren och föräldrarna så 

går föräldrarna i försvarsställning till sitt barn. Vissa föräldrar kan argumentera med lärare om 

att lärarna inte gör tillräckligt för att deras barn ska utvecklas, vilket enligt Respondent B och 

D ofta leder till konflikter gällande läxor, lektionsinnehåll och studiero. 

 

Fortsättningsvis berättar respondent F om en händelse där hen upptäckt att föräldrar till vissa 

elever kommit till skolan för att filma vissa lärares agerande som de anser vara felaktiga. Vilket 

respondent F belyser som helt oacceptabelt och ser som en direkt kränkning. De flesta 

respondenterna är överens om att de föräldrar som skapar konflikter, är föräldrar som antingen 

har lägre socioekonomisk status eller problem hemifrån som i slutändan tas ut på skolan. 

Axelson och Thylefors (2013, s.20f) förklarar just att det  är vanligt att intrapersonella konflikter 

som är konflikter med sig själv övergår till apersonella konflikter, en individ som har problem 

med sig själv kan då ta ut den på någon annan.  

 

En annan konflikt som lärarna upplever är den administrativa, som vi i teorin kopplar ihop med 

systemkonflikten. Rapporten “Betydelsefullt och roligt men alldeles för tungt” (2015) ger oss 

en bild av lärarna upplever att deras arbetsbörda kopplat till det administrativa oftast är tung 

eller mycket tung (Skolverket.se). Även majoritet av våra respondenter upplever att den 

administrativa bördan är tung. Utöver konflikterna som uppstår mellan individer ska det 

betygsättas, ha mentorskap, planera och utöva lektioner vilket gör att arbetsbördan blir tung. 

Respondent C berättar om att hen upplever att det är den absolut tyngsta bördan. Respondenten 

menar också att det administrativa tar över stor del av arbetet vilket gör att andra vitala delar 

som exempelvis det förebyggande konfliktarbetet blir lidande. För Respondent C är problemet 

mentorskapet och planering av undervisning vilket gör att det förebyggande arbetet med 

konflikthantering blir lidande. Hen känner en oro över att om det administrativa arbetet brister 

så kommer automatiskt problemen och konflikterna med föräldrarna, detta gör att respondenten 

prioriterar det administrativa istället för det förebyggande konfliktarbetet.  

 

Hur konflikter yttrar sig kan vara intressant att studera ur ett könsperspektiv. fem av sju 

respondenter menar att det ofta är pojke - pojke som hamnar i mest konflikter. Dessa yttrar sig 

mer i konkreta bråk och med fysisk kontakt. Anledningen till detta tror respondenterna är  en 

machokultur som finns bland killar, att visa sig störst, bäst och vackrast. Detta är något som 

Ellmin (2008, s.27) belyser genom att ta till våld visa vem det är som ska bestämma.  Riktar vi 

istället blicken mot när flickor hamnar i bråk är det mer muntliga dispyter. Dessa dispyter 

handlar ofta om olika grupperingar. Respondenterna berättar att dessa grupperingar kan se olika 

ut från dag till dag därav blir dessa konflikter kanske inte lika infekterad som när det är våld 

inblandat. 
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5.3 Lärare och konflikthantering 

Den första nivån i Cohens konfliktpyramid handlar om det förebyggande arbetet för att 

motverka konflikter. Flera av respondenterna pekar på läroplanen när vi ställer frågan huruvida 

och på vilket vis de arbetar förebyggande mot konflikter på skolan. Kopplat till den förändrade 

lärarrollen visar den nya läroplanen Lgr118 för grundskolan samt Gy119 för gymnasiet, enligt 

respondent A att eleverna ska fostras som samhällsmedborgare utifrån ett humant synsätt där 

alla tillåts och accepteras med stöd av Sveriges diskrimineringsgrunder (DL 2008:567). 

Respondenten menar att läroplanen är förebyggande mot konflikter där hela lärarens arbetssätt 

ska genomsyras av den; 

  

I och med att hela ens arbetssätt ska genomsyras av den (värdegrunden) så blir lärare lite som värdegrundens 

riddare, och i och med att man håller på med det så jobbar man egentligen ständigt med väldigt mycket 

förebyggande mot konflikter för att de inte ska uppstå. Det sker i det vardagliga mötet med eleven att man pratar 

om att respektera varandra. 

  

Utifrån den första förebyggande nivån i Cohens konfliktpyramid ser vi en koppling mellan 

respondenternas svar och pyramidens insatser som gör skolan till en stöttande miljö. Första 

nivån innefattar ett effektivt ledarskap i klassrummet, värdegrunder, demokrati och att utveckla 

barnens sociala kompetens (Hakvoort, 2015, s.162). Respondent B pratar om att lärare i det 

förebyggande konfliktarbetet kan arbeta med eleverna i klassrummet med hjälp av 

demokratiska röstningar när exempelvis en bok ska läsas, för att lära eleverna hur demokrati 

fungerar och att det är majoriteten som bestämmer. Vidare förklarar Respondent B att barnen 

inte är skötsamma just för att de är bra elever från födsel, hen menar att eleverna är formade av 

hen och dennes kollega och att de lagt mycket energi på ordningsregler, värdegrund och hur de 

ska förhålla sig i skolans värld och att de av den anledningen blivit skötsamma elever. Det pekar 

på att det förebyggande arbetet enligt första steget i konfliktpyramiden fungerar när det finns 

tid och motivation för att arbeta förebyggande. Detta styrks av Respondent E som arbetar aktivt 

med gruppstärkande övningar där eleverna får lära sig hur man är en bra kompis och hur man 

ska agera i vissa situationer, exempelvis när orättvisor uppstår. 

  

Respondent E använder sig av EQverkstan för att ge eleverna etiska övningar i sitt lärande kring 

förebyggande konfliktarbete där barnens emotionella intelligens och sociala kompetens övas. 

EQverkstan erbjuder pedagoger praktiska övningar för ett aktivt hälsofrämjande arbete i skolan 

där läraren och eleven i samklang kan arbeta med det förebyggande arbetet inom värdegrund 

och hälsa (EQverkstan.se). En annan situation där hjälp finns att hämta utifrån berättar 

respondent G om, där hen beskriver ett elevhälsoteam som kliver in istället för läraren som 

eventuellt kan vara orsaken till konflikten. Elevhälsoteamet finns till för att eleverna ska känna 

sig trygga och våga berätta om konflikten. 

                                                 
8
 https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-

for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet - hämtad 2019-05-06 
9
 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan - hämtad 2019-05-06 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
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Trots en stöttande miljö med sociala relationer kommer konflikter att uppstå, och då krävs en 

effektivitet i hur man löser konflikterna i skolans vardag. Ett destruktivt sätt främjar inte 

utveckling och lärande utav de oundvikliga konflikterna, en fokus faller på förhandling mellan 

parterna i konflikten och på rutiner för att hantera konflikterna (Hakvoort, 2015, s.162f). På 

frågan om respondenterna har rutiner de kan följa när konflikter uppstår ser vi svar som visar 

olika tillvägagångssätt, dock så har alla respondenter svarat att de på ett eller annat sätt arbetar 

med rutiner. En av de vanligaste rutinerna som nämns av respondenterna är att en 

kränkningsanmälan görs. Respondent A beskriver att kränkningsanmälan används för att 

dokumentera vad som har hänt och att få in det i system så statistik kan föras på Sveriges skolor. 

Respondent B beskriver att på deras skola går kränkningsanmälan till en likabehandlingsgrupp 

som hen sitter med i. Ärendet diskuteras huruvida det ska tas vidare och om rektorn behöver 

kopplas in. Respondent D berättar om vikten av att ha rutiner för att kunna lösa uppstådda 

konflikter; 

  

Vi kom in fyra nya lärare i samma årskurs, en årskurs som knappt haft behöriga lärare under ett helt år, så det 

fanns mycket stök i gruppen sen tidigare. Det var en väldigt orolig grupp, väldigt många pojkar i gruppen också. 

När vi kommer in i gruppen har vi successivt fått arbeta in våran rutin i den gruppen, och från en början var det 

att skriva kränkningsanmälningar men i takt med att eleverna och vi lärt oss varandra så har dom minskat. 

 

Respondenterna anser sig överlag kunna hantera de fysiska och verbala konflikterna som 

uppstår mellan eleverna. Det som respondenterna har uttryckt frustration och oro över är när 

elever mår psykiskt dåligt, hur respondenterna ska uttrycka sig då. Respondent G berättar om 

situationer hen haft med elever som berättar att de inte vill leva längre och hur hen då blir osäker 

på hur hen ska handskas med situationen. Det kan vara lätt menar respondenten att säga fel 

saker som gör att eleven mår sämre psykiskt. 

 

 Respondent D säger även i intervjun att hen känner ett ansvar att förebygga och att hen gör det 

med metoder som att se till att vissa elever inte får sitta bredvid varandra eller att de inte får 

vara nära varandra på rasterna. Som beskrivet innan där de olika typerna av konflikter redogörs 

för, och som respondent D menar, uppstår det mycket konflikter på rasterna. När konflikter på 

rasten uppstår spelar det ingen roll vems eleven är, då ska man ingripa oavsett menar respondent 

G. ”Det är vår rutin att den som ser en händelse är den som ska sköta den. Om det är en 

allvarligare händelse och andra parter behöver kontaktas så är det läraren som såg det som ska 

kontakta, det är alltid den som har förstahandskällan”. Respondent F förklarar som tidigare 

nämnt hur de har delat in sin skolgård i tre olika zoner till följd av konflikter som uppstår på 

rasterna. De organiserar även rastaktiviteter på sin skola, där fritidspersonal får hålla i 

aktiviteterna till en följd av det bråk som uppstår på rasterna. 

  

För att sammanfatta kring huruvida respondenterna arbetar förebyggande och med hjälp av 

rutiner för att hantera konflikter ser vi resultatet att samtliga respondenter på ett eller annat sätt 

jobbar förebyggande och främjande. De uppfyller således de två första nivåerna i Cohens 

konfliktpyramid på ett främjande sätt som går i led med hur en effektiv konflikthantering ser 
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ut. De arbetar för en tillsynes stöttande miljö i skolan med ett gott ledarskap, värdegrunder och 

demokrati för att utveckla barnens sociala kompetens och sociala relationer (Hakvoort, 2015, 

s.162). 

  

I respondenternas svar gällande förebyggande och rutiner vid konflikthanteringsarbetet ser vi 

en röd tråd som leder oss mot konfliktpyramidens tredje nivå och samtidigt teorin om medling 

som konflikthanteringsmetod för läraren. Cohens tredje nivå i pyramiden handlar som beskrivet 

om att det i konflikter kan behövas hjälp i att medla kring konflikten, en tredje part (Hakvoort, 

2015, s.163f). Respondent D styrker bilden av medling som konflikthanteringsmetod; 

  

Ser man till konflikten så handlar det oftast om att två olika parter inte kan lyssna på varandra, man har låst fast 

sig och fixerat sig vid någon idé och då krävs en tredje länk som kan förklara en annan persons uppfattning för 

att skapa förståelse. Så fort du har förståelse för en situation så blir det lättare att hantera för eleverna. 

  

Respondent C menar att vissa konflikter räcker det med att bara samtala om, det behövs inte 

alltid följas rutiner där konflikterna ska dokumenteras i form av kränkningsanmälningar eller 

incidentrapporter. Även respondent E menar att det ibland räcker att höra av sig till en upprörd 

förälder över telefon när en konfliktsituation uppstått för att det ska lösa sig, vilket styrker tron 

om att medling som en konflikthanteringsmetod fungerar. 

 

Vidare säger respondent E att det oftast handlar om för eleven att bli lyssnad på, att medla är 

vanligast i konfliktlösning. På frågan om respondenterna någon gång behövt kliva in som en 

tredje neutral part för att hantera en konfliktsituation ger majoriteten av respondenterna svaret 

ja. De menar att det händer hela tiden att de själva behöver kliva in i och medla i konflikter 

mellan eleverna. Det rör sig till stor del om som vi redan nämnt konfliktsituationer på 

begränsade ytor i samband med raster där en lärare inte varit närvarande. Lärarens jobb blir att 

medla i vad det är som hänt och reda ut och lugna ner eleverna. Det rör sig oftast om att parterna 

i konflikten bara behöver ett glas vatten och en paus från övriga elever. 

 

Vid större konflikter beskriver respondent G en outtalad medlingsmodell likt den beskriven i 

teoridelen av Kostiainen (2015, s.186f). Respondent G beskriver sin part i konflikten som 

medlaren där hen tillsammans med konfliktparterna sitter i lugn och ro för att kunna samtala 

och låta parterna ge sin version av situationen. Respondenten beskriver vidare hur eleverna får 

beskriva vad det är som gjorde dem arga, och tillåts berätta hur de hellre hade velat hantera 

konfliktsituationen. Respondenten beskriver vikten av att ge förslag till eleverna huruvida de 

ska gå tillväga i framtiden för att inte upprepa samma konfliktsituation igen. Vi ser direkt en 

koppling till medlingsmodellen beskriven av Kostiainen (2015, s.185ff) vilket leder oss till att 

tro på medling som konflikthanteringsmodell än mer. 

  

På frågan om respondenterna använder sig av elevmedling, där en neutral elev får ta steget in 

och hjälpa till i medlingen är respondenterna konsekventa i svaret att nej, så är inte fallet. Det 

framkommer dock i vissa fall, även om det inte är en uttalad eller formell del i 

konflikthanteringsarbetet, att elevmedling i viss form förekommer. Respondent F berättar hur 
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hen uppmuntrar elever med frågor som ”hur vill du lösa det här?” när de är i konflikt med en 

annan elev, och ”försök då att göra det” när eleven själv har fått reflektera över en lösning. 

Respondent F har då indirekt använt sig av elevmedling. Även respondent D nämner att om en 

konfliktsituation mellan elever inte är alltför stor och om en elev själv kommit fram och sagt 

att denne kan hjälpa till att lösa situationen så har en elevmedling uppstått, dock så menar 

respondent D att hen inte skickar in en elev i vilken situation som helst. 

 

Det svaret som noterats mest kring varför lärarna inte tror på medling eleverna emellan som 

konflikthanteringsmetod handlar om elevernas mognadsnivå. Respondent D menar således att 

eleverna skulle bli som ordningspoliser i skolan vilket hen anser inte skulle vara gynnsamt. 

Respondent G pekar på att mognadsgraden hos elever, oavsett grundskola eller gymnasium, gör 

att de är i affekt och att de får svårt att hålla sina känslor i styr vid medlingssituationer. 

Respondent C menar även att det ur lärarens perspektiv är att avsäga sig ansvar som lärare 

genom att lämna över medlingen till eleverna, att mentaliteten bland eleverna tar skada när det 

inte är läraren som medlar för att reda ut konfliktsituationen. Elevmedling handlar om att 

samtliga lärare och elever på en skola tränas i konflikthantering och samarbete för att kunna 

praktisera en medling, det betyder således att hela skolans kultur behöver genomsyras av 

demokrati (Kostiainen, 2015, s.185). Sammanfattningsvis tror inte respondenter till fullo på en 

elevmedling, de anser att den vuxna parten är vital i medlingssituationer. 

  

Eftersom den teoretiska utgångspunkten vad gäller medling handlar om den konflikten som 

uppstår med elever och lärare så har det fallit sig naturligt att vi riktat in oss mer på det i våra 

intervjuer. Vi anser dock att eftersom uppsatsen handlar om lärarens arbetsmiljö så blir det av 

vikt att belysa aspekten där lärares medling med andra parter än eleverna sätts på prov. Som 

nämnt tidigare är det konflikttypen lärarna har med föräldrar som lärare anser vara den 

jobbigaste delen. På följdfrågan där respondenterna får frågan hur de har gått tillväga för att 

hantera konflikterna med föräldrarna så ser vi att medling, om än omedveten, har varit den mest 

effektiva metoden. Respondenterna A, B och D påpekar att det är i telefonsamtal och under 

utvecklingssamtal som konflikterna uppstår, det handlar om att föräldrarna tar sina barn i 

försvar och lägger över stort ansvar på läraren och säger påståenden som ”ni gör inte tillräckligt 

för att mitt barn ska utvecklas.”. Här menar respondent B att föräldrar kan vara upprörda för att 

de vill sitt barns bästa och att det då är ett enkelt steg att maila eller smsa läraren för det är 

lättare att vara arga bakom en skärm. Hen menar då att ett telefonsamtal reder ut eventuella 

dispyter och leder till att föräldrarna faktiskt reflekterar över att läraren inte vill eleverna något 

ont.   

 

Genom att hänvisa till medlingsmodellens fyra faser beskrivna av Kostiainen (2015, s.186f) där 

medlarens övergripande roll blir att förvandla det omedvetna konfliktinnehållet till en 

medvetenhet hos parterna i konflikten, ställer vi medlingsmodellen mot respondenternas svar. 

Vi kan då sammanfattningsvis konstatera att respondenterna hävdar att de inte använder sig av 

någon uttalad eller utpräglad form av medling eller elevmedling men att de ändå omedvetet 

förhåller sig till något som kan liknas vid medlingmodellens fyra faser. 
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Som en avslutande del i lärarnas syn på konflikter och konflikthanteringen ser vi till Cohens 

konfliktpyramids fjärde och sista nivå – Stoppnivån. Stoppnivån handlade som nämnt i 

teoribeskrivningen om att stoppa ett oönskat och förbjudet beteende, oftast våldsamt och 

aggressivt (Hakvoort, 2015, S.164). Majoriteten av respondenterna uppger här att de fysiskt 

tvingats ingripa för att sära på elever som varit i konflikt med varandra. Respondent G beskriver 

vad som händer i situationer där stoppnivån blir aktuell: 

  

Givetvis är det fysiskt. Jag håller på med hästar så jag är van att ta i. Så jag kan ta ena ungen i ena handen och 

den andre i den andra och trycka dom åt varsitt håll. Sen på mitten står jag och tar emot lite sparkar.. Så i det 

läget är det att handgripligen skilja dem åt. Hade dem varit katter hade jag kastat kallt vatten på dem om dem 

slogs, men det kan man inte göra på barn. 

  

Det blir på stoppnivån i Cohens konfliktpyramid där vi verkligen kan se hur lärarnas arbetsmiljö 

påverkas av konflikterna. Lärarna har rutiner och konflikthanteringsmetoder för att förebygga 

att konflikterna ska uppstå eller eskalera, men det räcker bevisligen inte alltid till. Oklarheten 

kring var gränsen går för vad en lärare får och inte får göra blir även den diffus vilket bidrar till 

en ansträngd arbetsmiljö. Ytterligare finns det en del oro över de aktuella nyhetsartiklarna som 

florerar runt om i media om stämningar mot lärare. Respondent D på frågan om hen vet vad 

denne får och inte får göra vid en konfliktsituation:  

 

Med dom senaste domarna som har kommit där elever visats ut från klassrum så kan jag säga nej. Men samtidigt 

så utsätter jag mig inte den situationen där jag behöver lyfta ut någon. Jag har ställt mig mellan två elever, bägge 

två med kriminellt förfluten och ganska högt våldskapital om jag säger så… I alla fall i affekt. Men där handlar 

det bara om att stå emellan. 

 

Den konflikttypen som respondenterna till stor del är obekväma med är den med föräldrarna. 

En debattartikel vi tidigare nämnt som är skriven av i Åsa Fahlén och Simon Sandström som 

berättar om de senaste årens gruppbildningar av föräldrar för att på så sätt driva anmälningar 

mot lärare för att skapa press på lärarna10. En rapport från Lärarnas riksförbund menar att 6 av 

10 tillfrågade lärare anser att påverkningsförsöken från föräldrar har ökat11.  

 

Respondenterna fick i den avslutande delen på intervjun frågor som rör synen på den egna 

konflikthanteringen. Frågorna behandlar huruvida de känner sig bekväma med konflikter, att 

de kan hantera konflikterna som uppstår samt om dem vill få mer utbildning i konflikthantering. 

På frågan om respondenterna känner sig bekväma med konflikter menar majoriteten av 

respondenterna att dem är bekväma. Anmärkningsvärt är dock att samtliga respondenterna som 

svarat att de är bekväma har angett att så inte var fallet i början. Respondent B belyser det 

                                                 
10

 

https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/sapaverkarforaldrarnaundervisningen.5.2da65afb14580

de24bd6598c.html 
11

 

https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/sapaverkarforaldrarnaundervisningen.5.2da65afb14580

de24bd6598c.html 
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genom att beskriva det som att hen blev härdad med tiden. Det var som nyexaminerad hen 

tyckte det var som värst men att denne med tiden lärt sig skilja på person och profession. 

Respondent G gör även gällande att hen egentligen inte är bekväm, men att hen vant sig. Hen 

understryker dock att det är svårt när hen inte är utbildad i konflikthantering. 

  

Respondent Gs uttalande om en avsaknad i utbildning kring konflikthantering delar 

respondenterna i två läger. Respondenterna A, C, F samt G anser att det redan i 

lärarutbildningen borde ingå mer konflikthantering samt att fortbildningar kring ämnet vore på 

sin plats. Respondent F menar att det erbjuds workshops kring ämnet på studiedagar men att 

det är så populärt bland lärarna att hen inte getts chansen att få delta. Respondenterna B, D samt 

E som menar att det inte behövs mer kunskap, att kunskapen redan finns. Det handlar snarare 

om att det saknas resurser i skolan för att få chansen att förebygga konflikter menar respondent 

D. 

  

På frågan om lärarna anser sig kunna hantera konflikterna som uppstår är alla överens om att 

ja, så är fallet. Noterbart är dock att det inte är självklara svar i fråga. Det blir oftast en 

följdmening i svaren. Ett exempel är när respondent D konstaterar att konflikterna är hanterbara, 

men inte alltid för den enskilda läraren. Hen menar att denne ofta tar hjälp av kollegor. En annan 

aspekt är där respondent F menar att konflikter inte berör henne då det är en del av hennes jobb, 

men att skällsorden eleverna skriker ut till varandra står henne upp i halsen. 

  

Det genomgående temat vi ser när det kommer till lärarnas syn på konflikter och den egna 

konflikthanteringen är att de arbetar förebyggande och med hjälp av rutiner. Det förebyggande 

arbetet och rutinerna som lärarna använder går att knyta an till de utpräglade teorierna kring 

Cohens konfliktpyramid samt medling som är till för att hjälpa en lärare och dennes 

arbetssituation. Trots sina förebyggande arbeten finns det tillfällen där det inte räcker till. Vi 

ser den röda tråden att lärarna ser konflikter med barnen som en del av sitt jobb, något som 

ingår och som de bör klara av. Det begärs av dem. Noterbart är dock att respondenterna inte 

alltid känner att de räcker till, att det behöver finnas mer resurser i form av fler lärare och 

lärarassistenter och tid för läraren att ta tag i konflikterna. Något som lärarna har svårare för är 

konflikter med föräldrar till eleverna. 

 

5.4 Lärares arbetsmiljö 

I genomsnitt upplever var femte lärare att de utsatts för våld eller hot det senaste året. Detta 

inkluderar om än i låg utsträckning, även våld och hot från föräldrar (Attityder till skolan,  

2015). Majoriteten av våra respondenter har varit med om konfliktsituationer där antingen de 

själva eller någon kollega blivit utsatta för våld eller hot. Vår definition av våld/hot i 

intervjuguiden landar under frågorna som berör kränkningssituationer. Begreppet våld är 

således ett brett begrepp. Vi väljer att utgå från att våld även kan vara psykiskt, att våld inte 

bara behöver vara fysiskt.  
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Hur en kränkning upplevs är självklart individuellt och det vet vi om. Även om respondenternas 

svar på frågan inkluderas att de inte “tar åt sig” av hot/våldet från elever eller föräldrar så väljer 

vi fortfarande att ha med det. Vi kommer ta med det som vi anser skulle vara oacceptabelt inom 

organisationer i näringslivet och därför kvalificeras in i arbetsmiljön.  

 

Den vanligaste kränkningssituationen som våra respondenter upplevt är det psykiska våldet, det 

verbala. Det vanligaste är att lärarna blir kallade för diverse skällsord.  De verbala orden kan 

variera från att vara ord som “kärring” till “fitta”. Det anmärkningsvärda blir när vi frågar 

respondenterna som blivit kallade dessa ord, hur det känner och hur de gick tillväga efter 

konfliktsituationen. Respondenterna är överens om att det inte är kul eller trivsamt att bli kallad 

sådana saker men att det är vanligt förekommande för lärare. Underförstått så ska det ingå i 

lärares arbetsuppgifter att tåla att bli kallade vissa saker.  I ett av fallen tröttnade en av våra 

respondenter, respondent F och gick till sin rektor för att få stöd i konfliktsituationen. 

Situationen var den att eleven var väldigt manipulativ och gav respondenten nedlåtande 

kommentarer. Respondent F fortsätter:  

 

Jag fick gå till Previa och tala med kurator där och sen valde jag att sluta. Jag pratade med min chef/rektor, men 

han sa bara… Läs på nätet om härskarteknik, det är det eleven använder mot dig… Så det var ju inget vidare 

stöd. 

 

Vi har tidigare beskrivit en av våra respondenter som varit utsatt för fysiskt våld. Respondent 

D berättar om en situation som uppstod på skolgården. Två flickor lekte, varav en agerade 

aggressivt. Leken spårade ut och respondent D var tvungen att gå emellan. En av eleverna valde 

då att sparka till respondenten. Som svar på frågan på hur det hanterades gav respondenten 

svaret att ingen anmälan gjordes: “Jag gjorde ingen anmälan på det. Jag skrev till mentorerna 

men sen lämnade jag det, jag hade inte tid.” 

 

På följdfrågan till respondent D gällande om det hanterats annorlunda om det funnits fler lärare 

och resurser på skolan svarade respondenten följande: 

 

Jag skrev till min rektor som uppmanade mig att anmäla om jag kände att det var fel. Men det fanns så mycket 

annat att göra också, det fanns ingen som hade kunnat ta det arbetet och göra det åt mig. Hade någon annan suttit 

och gjort anmälan så visst, då hade jag gjort det. 

 

I teoridelen av denna uppsats redogjorde vi för rapporten ”Betydelsefullt och roligt men alldeles 

för tungt” (2015). Rapporten hade vi som en utgångspunkt när vi skulle se till lärarnas upplevda 

arbetsmiljö. Vad som stod ut i rapporten som den mest betungande delen i lärarnas arbetsmiljö 

var den administrativa bördan. Det är även något vi sett vara genomgående i våra 

respondenternas upplevelser kring den upplevda arbetsmiljön. Det är den administrativa delen 

som står som orsak till att lärare inte har tid att anmäla kränkningar och liknande som försämrar 

arbetsmiljön. Framförallt i diskussionen kring ordningsbetyg ser vi lärarnas administrativa 

börda lysa igenom. 
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Ordningsbetyg är något som funnits i det svenska skolväsendet förr. Det är 

Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna med Jan Björklund som är drivande i frågan. 

Ett ordningsbetyg fungerar som ett betyg på elevens uppträdande i skolan. Jan Björklund menar 

att det innebär ett slut på allt skolkande, vandalisering, sena ankomster och oacceptabelt 

beteende i skolan. Han menar att sedan Sverige avskaffade det har ordningsproblemen ökat12. 

Vidare menar Björklund att när det skulle införas att skolk ingår i elevernas betyg så möttes 

detta av stora protester från lärarkåren men att skolkningen nu minskat på många skolor13. 

 

Vi kände det vitalt att fråga lärarna om detta under våra intervjuer eftersom det är ett sätt att 

enligt de borgerliga partierna positivt stärka arbetsmiljön för lärarna och det är ett aktuellt 

samtalsämne. Samtliga respondenter var starkt emot ordningsbetyg av diverse anledningar. 

Dels som tidigare benämnt i uppsatsen så är en stor del av de konflikterna som lärarna har 

orsakade av den administrativa bördan. Oro förekommer för att det kommer bli ytterligare 

administrativt arbete med fler betyg som ska sättas. Samtidigt anser respondenterna att det inte 

kommer hjälpa för de eleverna som redan missköter sig i skolan, de kommer inte vilja sköta sig 

på grund av ett betyg i uppförande. Respondenterna känner en oro över att det blir ännu fler 

konflikter med föräldrar, att om ens barn får ett betyg konkret på pappret att hen inte kan bete 

sig, hur kommer då föräldrarna reagera på det.  

 

Många respondenter målar också upp bilden om att det blir som ett utpekande av elever. Att det 

sätts en etikett på vissa elever att de inte kan uppföra sig i sociala sammanhang och det kan leda 

till att eleverna istället blir socialt avvikande. Det blir också en orättvis bedömning, mot de 

elever som har en diagnos och redan svårt för koncentrationen eller det sociala spelet. Vi kan 

verkligen förstå den negativa känslan från våra respondenter, att ett förslag från partier i 

Sveriges Riksdag som ytterligare kommer att belasta den administrativa delen som redan anses 

mycket tung av lärarna samtidigt som vi känner en värme från lärarna när de tänker på de 

eleverna som redan har det tufft, att få ytterligare negativa omdömen. För att sammanfatta 

känslan kring ordningsbetyg väljer vi att citera respondent D: 

 

Nej, fyfan. Åh… Det är bara ett politiskt jävla jippo om att tron om att lag och ordning ska hjälpa… Det är 

bullshit. Det enda det gör är att sätta en stämpel på en elev. Det är en subjektiv stämpel på att eleven inte kan 

uppföra sig vilket gör att den befäster den egenskapen hos sig själva… Och för att inte prata om arbetsbördan för 

oss lärare… 

 

Det psykosociala helhetsperspektivet beskrivet i teoridelen av Berggren och Weman-Josefsson 

(2013, s.73ff) blir återigen aktuellt när vi ska analysera respondenternas upplevda arbetsmiljö 

och de psykosociala faktorer som spelar in. Vi kan se att hot, våld, kränkningar och en 

administrativ börda påverkar lärarna. Dessa blir dock en del i helhetsperspektivet av den 

psykosociala arbetsmiljön. En möjlig positiv aspekt som stärker den psykosociala arbetsmiljön 

beskrevs av Berggren och Weman-Josefsson (2013, s.73ff) vara en god sammanhållning till 

                                                 
12

 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jan-bjorklund-vi-kommer-tvinga-regeringen-att-infora-ordningsbetyg 
13

 https://lararnastidning.se/regeringen-uppmanas-infora-ordningsbetyg/ 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jan-bjorklund-vi-kommer-tvinga-regeringen-att-infora-ordningsbetyg
https://lararnastidning.se/regeringen-uppmanas-infora-ordningsbetyg/
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kollegor. Vi ser på frågan huruvida det finns något stöd för lärarna att få från arbetsplatsen att 

stödet från kollegorna är viktigt. Respondent A pekar på att information kring konflikter med 

barnen förmedlas kollegorna emellan. Det handlar om bland annat att gemensamt sitta och 

diskutera fram lösningar och ge varandra stöd i konflikter. Respondent B styrker detta genom 

att lyfta fram arbetsplatsträffen som ett forum för lärarna att ventilera och stötta varandra med 

tips. I övrigt belyser respondenterna stöd i form av kuratorer, skolpsykologer och elevhälsoteam 

som finns där för att hjälpa läraren och ge vägledning i konfliktsituationer med eleverna.  

 

En aspekt som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt i helhetsperspektivet var om 

det fanns avsaknad av en närvarande chef (Berggren & Weman-Josefsson 2013, s.73ff). På 

frågan om det finns något stöd för respondenten att hämta från arbetsplatsen förekom negativa 

svar som till stor del handlade om en avsaknad i stöd från skolledningen. Respondent C menar 

att stödet finns från kollegorna när konflikter uppstår, men att hen saknar stöd från ledningen. 

Respondent B önskar att ledningen och rektorn skulle bli bättre på att hantera konflikter så att 

de kan bli bättre på att stötta lärarna när arga föräldrar kommer. Respondent E beskriver känslan 

som väldigt jobbig när hen inte får gehör från rektorn, att hen i konflikter inte blir lyssnad på 

och att rektorn tycker det rör sig om petitesser. Respondent B beskriver sina två senaste rektorer 

med negativa ord, tomma löften och en glömskhet i vad som utlovas är förekommande och det 

har bidragit till en irritation och frustration hos respondenten. 

 

Det blir märkbart att lärarnas arbetsmiljö påverkas av konflikterna som uppstår, även om vi 

redan konstaterat att lärarna anser sig klara av konflikterna som uppstår. De anser att det 

förväntas av dem att tåla slag och verbala påhopp. När vi tänker oss en lärares arbetsmiljö och 

den påverkan konflikter har antog vi i början av datainsamlingen att den psykiska påfrestningen 

är vad respondenterna kommer anse orsaka den största negativiteten i arbetsmiljön. Så har varit 

fallet, men det är inte bara en psykisk påfrestning som försämrar lärarnas arbetsmiljö. Vi ser att 

konflikterna påverkar lärarnas arbetsmiljö men att det blir det administrativa efterspelet som 

även den orsakar en negativitet i arbetsmiljöfrågan. Respondent A menar på hur hen upplever 

att konflikter påverkar arbetsmiljön inte har med konflikten i sig att göra: 

 

Det tar ju tid helt enkelt, tid som man kunde lagt på annat. Förberedelse inför lektioner, bedömning av elever, 

och merparten av konflikterna var ju sådana där tjallarkonflikter där eleverna ska skvallra vad andra elever har 

sagt. Det känns väldigt frustrerande för att jag kunde lagt den tiden på mer vettiga saker. 

 

Respondent C menar även hen att det påverkar hens arbetsmiljö negativt när konflikter uppstår, 

men att hen försöker dra lärdom av konflikterna som uppstått. Respondent D styrker den 

negativa bilden av hur konflikter påverkar arbetsmiljön. Respondenten menar att det tar väldigt 

mycket tid och energi där det oftast skapar en situation som blir mer stressfull; “Det biter sig 

fast i en liksom, definitivt.” 

 

Respondent G upplever mycket stress av konflikterna, hen känner sig otillräcklig och att 

konflikterna tar tid från undervisningen vilket betyder att eleverna inte får den undervisning de 
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ska ha. Hen upplever också ett dåligt samvete gentemot elever som inte vanligtvis är med i 

konflikter och att de istället hamnar i skymundan, konflikterna blir på deras bekostnad. 

 

Respondent F säger att konflikterna påverkar arbetsmiljön då det inte blir säkert att hen hinner 

med sina arbetsuppgifter. Hen påvisar även att en hög ljudnivå bidrar till att hen blir trött i 

huvudet. Respondenten påpekar att det inte bara blir arbetsmiljön som tar skada, utan att det 

följer med utanför skoltid: 

 

Om man har en väldigt stökig klass där det är en jobbig klass med stora konflikter mellan alla barn, det kan 

också vara konflikter i klassrummet som att barn inte lyder. Där man blir osams med sina elever för att de aldrig 

är tysta. Det sliter väldigt mycket att man måste vara så arg hela tiden och skälla och påminna. Istället för att det 

är lugn och ro så är man så oerhört mycket tröttare när man kommer hem, om man har en stökig grupp. 
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6. Slutsatser 

Utifrån våra intervjuers resultat och den analys vi gjort av dem, ska vi i detta kapitel dra våra 

slutsatser och besvara våra frågeställningar.  

 

● Vilka typer av konflikter upplever lärare i sin yrkesutövning? 

 

Det råder ingen tvivel om att lärare upplever konflikter i sin yrkesutövning. Hur konflikterna 

tas i uttryck beror på vilken ålder det är på eleverna. Konflikter som uppstår för en lärare som 

har yngre elever i förskoleklass upp till sjätte klass ter sig mer fysiska. Dessa fysiska konflikter 

är slag, nypningar, att elever rivs, sparkas eller säger fula ord samt att eleverna kan frysa ut 

varandra. Konflikterna uppstår mellan elever men även mellan lärare och elev. Konflikterna 

uppstår på limiterade ytor där många elever ska samsas om samma utrymme, samt där eleverna 

är utom vuxen insyn. Konflikter som uppstår för en lärare som har äldre elever, det vill säga 

högstadiet och gymnasiet, blir mer verbala. De konflikter som uppstår mellan äldre elever är 

mer dolda av natur. Eleverna pratar skit bakom ryggen på varandra, samt på sociala medier. 

Konflikterna som lärarna upplever uppstår mellan dem och eleverna är verbala påhopp 

innefattandes skällsord, och att eleverna baktalar läraren. Lärare upplever även en konflikt till 

elevernas föräldrar. Det handlar om föräldrar till yngre elever där konflikterna till stor del 

uppstår under utvecklingssamtalen. Den största konflikten lärare upplever är systemkonflikten, 

som tas i uttryck genom lärares administrativa börda. Lärarna hinner inte med alla sina 

arbetsuppgifter vilket leder till att det förebyggande konflikthanteringsarbetet blir lidande 

 

● Hur hanterar lärare de konflikter som uppstår inom ramen för yrkesutövandet? 

 

Samtliga respondenter belyser bristen av konflikthanteringsutbildning inom lärarutbildningen. 

I och med detta finns det ingen utpräglad ide om konflikthantering som är applicerbar på 

samtliga lärare. Flera av lärarna såg dock på läroplanen som en riktlinje när det kommer till att 

arbeta stöttande och förebyggande, främst genom att utbilda eleverna till goda demokratiska 

medborgare. Under intervjuernas gång har vi utifrån våra teorier sett att på ett förebyggande 

stadie använder sig respondenterna utav Cohens konflikthanteringspyramid, även utan deras 

vetskap. Det förebyggande arbetet ser vi som något som genomsyrar alla respondenter. Det 

förebyggande arbetet kan ses som väldigt enkla saker men det kan vara de små detaljerna som 

gör att en konflikt inte uppstår som exempelvis att vissa elever inte tillåts att sitta bredvid 

varandra under lektion. Ett annat förebyggande konfliktarbete vi ser är organiserade 

rastaktiviteter där lärarna samordnar aktiviteterna och blir närvarande för att se till att konflikter 

undviks. Det förebyggande arbetet var något som respondenterna ansåg viktigt och om det 

arbetet fungerar kan många potentiella konflikter undvikas. När konflikter uppstår för lärarna 

menar de att de har rutiner som följs för att hantera konfliktsituationen, den vanligaste rutinen 

är att en kränkningsanmälan görs och skickas vidare för behandling. Vad gäller teorin medling 

var det däremot något som många av våra respondenter kände igen sig i och något de använder 

dagligen, även om de menade att de inte hade någon uttalad medlingsmodell de följde. Att vara 

den neutrala tredje parten är vardag för läraren. Däremot var elevmedling något som 
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respondenterna var kritiska till, även att i något enstaka fall skedde detta undermedvetet. 

Problematiken med elevmedling som de såg var att för mycket ansvar läggs på eleven och att 

det finns en risk för att eleven blir partisk i frågan.  

 

● Hur påverkas lärarnas arbetsmiljö utav konflikter? 

 

Vår slutsats av frågan blir att konflikter till stora delar påverkar lärarens arbetsmiljö negativt. 

Det är vitalt att poängtera att det inte behöver vara den individbaserade konflikten som gör att 

det påverkas negativt, systemkonflikten bidrar till stor del till en försämrad arbetsmiljö. 

Systemkonflikten som tas i uttryck i den administrativa bördan är vad som bidrar mest till den 

negativa påverkan på arbetsmiljön. Hanteringen av konflikterna som uppstår är tidskrävande 

vilket gör att lärarna inte hinner med sina övriga arbetsuppgifter. Det blir således det 

administrativa efterspelet och inte själva konflikten som lärarna menar påverkar arbetsmiljön 

mest negativt. En avsaknad av stöttning från ledning och rektor är även något som 

respondenterna menar påverkar arbetsmiljön negativt. Lärarna upplever dock en stöttning i 

form av kollegor, kuratorer, skolpsykologer och elevhälsoteam som kan bidra till en bättre 

arbetsmiljö. Skällsord och verbala påhopp är något lärarna varken finner trivsamt eller kul, men 

att det är vanligt förekommande och att de ska tåla att bli kallade vissa saker. Det psykosociala 

helhetsperspektivet, där både negativa och positiva aspekter tas i beräkning, bidrar till att 

lärarna inte låter verbala påhopp påverka arbetsmiljön. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

Innan vi gjorde vår studie var vi väl medvetna om att lärare som yrkesroll står inför dagliga 

konflikter och vår utgångspunkt var att det till stora delar handlar om konflikter mellan elever 

och elev mot lärare. Denna utgångspunkt bygger på vår egen förförståelse från skolåren. Efter 

sammanställningen av resultatet kan vi konstatera att lärare upplever en mängd konflikter 

utöver den mellan elever och elev mot lärare. Det var inte heller de konflikterna som påverkade 

arbetsmiljön mest, lärare förväntas att göra så mycket mer än att bara stoppa dessa konflikter. 

En lärare ska forma elever till att bli demokratiska medborgare, möta förväntningar och 

diskussioner från föräldrar. Utöver detta har läraren ett administrativt arbete att förhålla sig till 

som innehåller betygssättning, lektionsplanering, etcetera. Till stora delar hinns inte alla dessa 

förväntningar som läraren har med, vissa arbetsuppgifter blir lidande. På skolor där det saknas 

elevhälsoteam, elevassistenter och kurator tenderar den förebyggande konflikthantering hamna 

i skymundan och detta kunde leda till vidare problem.  Fortsättningsvis verkar just 

konflikthanteringsutbildning bland lärare vara något som är bristfälligt och vara speciellt 

påtagligt vid situationer där eleverna har psykiska problem. Lärare som hanterade elever med 

psykiska problem kände sig otillräckliga och detta tenderade att påverka arbetsmiljön negativt. 

Vi kan se utifrån studien att lärare hade mått bra av att ha en gedigen konflikthanteringskurs 

inom lärarutbildningen.  
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6.2 Metoddiskussion  

När vi först bestämde oss för att skriva om det aktuella ämnet tänkte vi att det skulle vara lätt 

att hitta respondenter. Vi påbörjade arbetet med teorin för att vi ville att den skulle spegla vår 

intervjuguide till fullo för att på så vis se mönster från respondenternas svar. Ursprungligen var 

målet att intervjua respondenter på en och samma skola för att se på hur skolan arbetar med 

konflikthantering och hur arbetsmiljön ser ut på skolan. Efter att ha skickat ut 

informationsbrevet till ca 15 rektorer runt om i Värmland fick vi endast ett positivt svar, där 

svaret löd ungefär “Jag ska se med lärarna och återkomma, men jag lovar inget”. Många skolor 

hänvisade till att de bara ville vara behjälpliga för lärarstudenter, varför vet vi inte. Vi tycker 

det är synd eftersom det vore intressant för både skolan och oss att skriva mot en skola.  

 

Slutligen fick vi tag i som beskrivet i metodkapitlet, vänners vänner och detta fylldes ut med 

respondenter ur en Facebook-grupp för lärare. För att bli medlem på den här gruppen utan att 

vara lärare var lite problematiskt därav hamnade vi i lite tidsbrist och på så sätt hann vi inte 

med önskade pilotintervjuer som hade varit fördelaktigt. Med pilotintervjuerna hade vi kommit 

in mer förbereda till intervjuerna och haft erfarenhet. Vi är dock väldigt nöjda och tacksamma 

över de respondenterna som ställde upp. Vi fick en bra spridning på kön, yrkeserfarenheter, 

årskurser etcetera.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi tror att denna studie skulle kunna fylla en funktion genom att vara skriven mot en specifik 

skola. På så sätt skulle den aktuella skolan kunna få fram vad lärarna har för kunskap gällande 

konflikthantering, vilka konflikter som uppstår på den specifika skolan samt hur arbetsmiljön 

upplevs av lärarna. Utifrån resultatet skulle skolan kunna se ifall lärarna är i behov av vidare 

utbildning inom ämnet konflikthantering och huruvida arbetsmiljön uppfattas som positiv eller 

negativ kopplat till konflikter. Fortsättningsvis anser vi att forskning om skillnader på skolor 

kan vara intressant, där en skola har tillgång till stöttning från exempelvis elevassistenter, 

elevhälsoteam och kuratorer, och den andra skolan inte har dessa hjälpmedel. Då kan slutsatser 

dras om skillnaden i upplevd arbetsmiljö mellan lärare, när en lärare får hjälp och stöttning 

gällande konflikter, och en annan lärare inte har den stöttningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

7. Referenslista 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Liber. 

 

Andersson, S. & Carlström, I. (2005). Min skola och samhällsuppdraget. Praktik – reflektion 

– utveckling. Stockholm: Liber.   

 

Corbin, J. M. & Strauss, A. L. (2015). Basics of qualitative research : techniques and 

procedures for developing grounded theory. SAGE. 

 

Ellmin, R. (2008). Konflikthanering i skolan: den andra baskunskapen. Stockholm Natur & 

kultur, 2008. 

 

Fahlén, Å & Sandström, S. (2018). Skolan maktlösa när föräldrar skapar drev mot lärare. 

Svenska Dagbladet, 1 februari. Tillgänglig: 

https://www.svd.se/skolan-maktlos-nar-foraldrar-skapar-drev-mot-larare - Hämtad 2019-03-

25 

 

Göksoy, S. & Argon, T. (2016) ‘Conflicts at Schools and Their Impact on Teachers’, Journal 

of Education and Training Studies, 4(4), pp. 197–205. Tillgänglig: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1091453&lang=sv&sit

e=eds-live Hämtad 2019-05-28 

 

Göransson, Gabinus, Garpe, Bengt & Del Sante, Naiti, Arbetslagstiftning: lagar och andra 

författningar som de lyder i juli 2017, 44 uppl. Författarna och Wolters Kluwer Sverige AB 

2017. 

 

Hakvoort, I. (2015). Skolans uppdrag och konflikthantering. I Friberg, B & Hakvoort, I. 

(red.). Konflikthantering i professionellt lärarskap. 3.uppl. Malmö: Gleerups utbildning AB, 

kap 2. 

 

Hakvoort, I. (2010). ‘The conflict pyramid: a holistic approach to structuring conflict 

resolution in schools’ (2010) Journal of Peace Education, (2), p. 157. Tillgänglig: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsswe&AN=edsswe.oai.services.sc

igloo.org.127462&lang=sv&site=eds-live Hämtad 2019-05-28 

 

 

Hangasmaa-Selåker, K. (2019) Elev kallade lärare hora, föräldrar anmäler. Expressen, 12 

mars. Tillgänglig: https://www.expressen.se/kvallsposten/elev-kallade-larare-hora-foraldrar-

polisanmaler/ Hämtad 2019-03-25 

 

https://www.svd.se/skolan-maktlos-nar-foraldrar-skapar-drev-mot-larare
https://www.expressen.se/kvallsposten/elev-kallade-larare-hora-foraldrar-polisanmaler/
https://www.expressen.se/kvallsposten/elev-kallade-larare-hora-foraldrar-polisanmaler/


 42 

Hellberg, L. (2019) Stökig elev lyftes ut ur klassrum – fick 25000. Expressen, 18 februari. 

Tillgänglig:  

https://www.expressen.se/nyheter/stokig-elev-lyftes-ut-ur-klassrum-fick-25000/ Hämtad 

2019-03-25 

 

Johnson, S., Cooper, C., Cartwright, S., Donald, I., Taylor, P., & Millet, C. (2005). The 

experience of work-related stress across occupations. Journal of Managerial Psychology, 

20(2), 178–187 Tillgänglig: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN164788038&lang=s

v&site=eds-live - Hämtad 2019-05-28 

 

Kernell, L-Å. (2002). Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. handbok. Jönköping: Brain 

Books. 

 

Kjellberg, A. & Sörqvist, P. (2015). Experimentell metodik för beteendevetare. 

Studentlitteratur. 

 

Kolfjord, I. (2009). Konflikthantering i skolan. Malmö: Prinfo Grafiskt Center. 

 

Kostiainen, A. (2015). Medling i skolan. I Friberg, B & Hakvoort, I. (red.). Konflikthantering 

i professionellt lärarskap. 3.uppl. Malmö: Gleerups utbildning AB, kap 7.  

 

Larsen, A. K., Kärnekull, B. & Kärnekull, E. (2009). Metod helt enkelt : en introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod. Malmö : Gleerup, 2009. 

 

Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I.  (2013). Konflikter : uppkomst, dynamik och hantering. 

Stockholm : Natur & kultur, 2013. 

 

Lind, E. (2001). Medkompis : medling och konflikthantering i skolan. Jönköping : Brain 

Books, 2001. 

 

Longaretti, L. & Wilson, J. (2006) ‘The Impact of Perceptions on Conflict Management’, 

Educational Research Quarterly, 29(4), pp. 3–15. Tillgänglig: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ781879&lang=sv&site

=eds-live Hämtad 2019-05-25 

 

Lärarnas tidning (2019): Allt fler lärare säger upp sig på grund av arbetsmiljön. Tillgänglig: 

https://lararnastidning.se/allt-fler-larare-sager-upp-sig-pa-grund-av-arbetsmiljon/ Hämtad 

2019-03-25 

 

Lärarnas tidning (2019): Regeringen uppmanas införa ordningsbetyg. Tillgänglig:  

https://lararnastidning.se/regeringen-uppmanas-infora-ordningsbetyg/ Hämtad 2019-05-06 

https://www.expressen.se/nyheter/stokig-elev-lyftes-ut-ur-klassrum-fick-25000/
https://lararnastidning.se/allt-fler-larare-sager-upp-sig-pa-grund-av-arbetsmiljon/
https://lararnastidning.se/regeringen-uppmanas-infora-ordningsbetyg/


 43 

 

Lärarnas Riksförbund (2015): Betydelsefullt och roligt men alldeles för tungt. Tillgänglig: 

https://www.lr.se/download/18.2b541e3015174613e8a892b5/1449742225203/betydelsefullt_

och_roligt_men_alldeles_for_tungt_201512.pdf Hämtad 2019-03-11 

 

Lärarnas Riksförbund (2014): Så påverkar föräldrarna undervisningen. Tillgänglig: 

https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/sapaverkarforaldrarnaundervisninge

n.5.2da65afb14580de24bd6598c.html - Hämtad 2019-03-11 

 

Maltén, A. (1998). Kommunikation Och Konflikthantering : En Introduktion. Lund : 

Studentlitteratur, 1998. 

 

Nationalencyklopedin (2019). Arbetsmiljö. Tillgänglig:  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmiljö Hämtad - 2019-03-12 

 

Orlenius, K. (2001). Värdegrunden – finns den? Stockholm: Runa, 2001.  

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och 
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8 Bilagor 
 

8.1 Informationsbrev 

 

Vi är två stycken studenter från Karlstad Universitet som studerar vår sista termin på personal 

och arbetslivsprogrammet och under den här våren skriver vi vår C-uppsats inom 

arbetsvetenskap. Syftet med uppsatsen är att undersöka en lärares arbetssituation utifrån 

konflikter en lärare upplever i skolan, utifrån hur läraren hanterar konflikterna som uppstår samt 

hur lärarens arbetsmiljö påverkas av konflikterna som läraren är med om i sin yrkesroll. Studien 

kommer bygga på kvalitativa intervjuer med lärare som vi beräknar kommer ta omkring 30-40 

minuter att genomföra. Vi vore oerhört tacksamma om just du skulle vilja vara med i vår studie 

då dina erfarenheter och resonemang är av stor betydelse för genomförandet av studien. Etiska 

aspekter är viktiga för oss och det kommer arbetet att följa. Medverkan är självklart frivillig 

och kan när som helst under intervjuns gång avbrytas om du önskar det. Namn på skolor, elever 

och lärare hanteras konfidentiellt av oss vilket innebär att det inte går att spåra namnen eller 

händelserna i uppsatsen. De enda som har tillgång till detta är vi och de uppgifter vi får ta del 

av kommer endast att användas för forskningens ändamål. Vi vore oerhört tacksamma om vi 

fick möjlighet att spela in intervjun eftersom det underlättar transkriberingen senare. All 

information som du lämnar kommer enbart att användas till studiens syfte och ljudfilerna 

kommer raderas efter uppsatsen är klar och kommer också behandlas konfidentiellt.  

 

Tack för din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar, Tobias Hagman & Tobias Plym. 

Önskar du nå oss gör du det enklast på telefonnummer:  

Tobias Hagman: 073-972XXXX 

Tobias Plym: 076-170XXXX  

Eller mail på xxxxxx@gmail.com 
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8.2 Intervjuguide 

Intervjuguide:  

Bakgrund  

Kön:  

Ålder:  

Din totala yrkeserfarenhet som lärare? 

Vilken/vilka årskurser undervisar du? 

Hur många elever går det i klassen/klasserna? 

Hur länge har du varit lärare på skolan du undervisar på nu? 

Hur skulle du definiera ordet konflikt? 

Vad får du för känsla kring ordet konflikt?  

 

Orsaker till konflikter 

Vad är den vanligaste orsaken till en konfliktsituation på skolan enligt dig? 

Vart sker de flesta konflikterna? Rast eller klassrum etc?  

Hur yttrar sig dessa konflikter? Muntligt eller fysiskt? Annat alternativ?  

Uppenbarar sig konflikterna självmant eller anser du att du har som lärare ett ansvar se på 

eleverna ifall de är i en konflikt?  

Mellan vilka uppstår det oftast konflikter? Exempelvis mellan pojke-pojke? 

Har du varit med om konflikter med föräldrar till eleverna? Om ja, vad handlade konflikten 

om? 

 

Konflikthantering  

Hur gör ni när konflikter uppstår, finns det rutiner ni följer? 

Arbetar ni förebyggande mot konflikter på skolan? Hur då? 

Har du behövt kliva in som en tredje neutral part i en konflikt så att den inte kör fast? 

Använder ni er av elevmedling där en elev som tredje part kliver in och hjälper till? 

Om ja, får den eleven någon särskild utbildning för att klara av det? 

Om ja, känner du att medling som konflikthantering är en bra metod för att få eleverna att sluta 

bråka? 

Känner du dig bekväm med konflikter? 

Känner du att du som lärare vet vad du får och inte får göra i en konflikt?  

Hur mycket tid uppskattningsvis lägger du på konflikthantering i veckan? 

Om en konflikt uppstår, finns det tid för er att lösa den för att exempelvis skjuta fram en lektion 

eller får det vänta? Hur prioriteras det?  

Ingick det någon konflikthantering i din utbildning? 

Känner du att du vill få mer kunskap kring konflikthantering? 

 

Arbetssituation  

Hur diskuteras konflikter och hur ni hanterat konflikter som uppstått med eleverna, er kollegor 

emellan?  
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Har du upplevt en konfliktsituation där du blivit kränkt av en elev?  

Har du upplevt en konfliktsituation där en kollega blivit kränkt av en elev? 

(Om JA svar på kränkning) Hur sköttes kränkningssituationen på arbetsplatsen?  

Känner du att du kan hantera konflikterna som uppstår? 

Vad är din inställning till att återinföra ordningsbetyg igen, tror du att införa ordningsbetyg igen 

skulle kunna underlätta din arbetssituation? 

Hur känner du att konflikter påverkar din arbetsmiljö?  

Finns det något stöd du kan få från din arbetsplats när konflikter uppstår? 

Hur upplever du stämningen på skolan överlag? 

Är det något du vill utveckla innan vi avslutar? 


