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Sammanfattning 

Konflikter förekom på alla nivåer i skolan. Den nya lärarrollen innebar att både vara en 
handledare i elevens kunskapssökande och att stötta individen till att bli en socialt kompetent 
person. I heterogena klasser med samma mål och betygskriterier skulle unga människor 
uppmuntras till utveckling av egna förmågor och självständigt tänkande. Samtidigt skulle dessa 
elever från olika samhällsklasser och med olika social och kulturell bakgrund förstå varandra 
och läraren och kunna samsas i denna smältdegel. Konflikter uppstod av många olika skäl och 
skulle hanteras av en lärare, som ofta var ganska oförberedd vad gällde utbildning i detta. 
Läraren hade inte längre heller en oemotsagd auktoritet utan kunde ifrågasättas av både elever, 
föräldrar, kollegor och skolledning genom insyn och deltagande av dessa i undervisningens mål, 
form och resultat. I denna uppsats undersökte jag vad det kunde innebära för definitionen av 
ordet konflikt i skolan som arbetsplats. Jag samtalade i intervjuns form  med några lärare kring 
tio semistrukturerade frågor och fick fram ett kvalitativt resultat att tolka. Som referens valde 
jag en parallell enkät med en större grupp lärare på samma skola, vilket gav ett kvantitativt 
resultat samt gjorde en jämförelse med intervjuer av tre slumpvis valda lärarutbildare. Samtidigt 
försökte jag också visa i vilken utsträckning lärarna kände sig kompetenta att hantera konflikter 
och på vilka grunder, med vilka metoder. 
Jag  kom fram till att mer behövde göras för att gymnasielärare skulle kunna fungera bättre i 
förhållande både till elever, kollegor och skolledning. När det gällde elever så vågade man peka 
ut en problematik men när det gällde kollegor och skolledning blev detta betydligt mer laddat. 
Därmed var det önskvärt att utbildning och fortbildning i konflikthantering fokuserade på att 
utveckla lärarna så att de fick redskap som fungerade i flera sammanhang. 
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Inledning 

Under mina år som lärare i drama och svenska har jag uppmärksammat lärares behov av 
redskap för konflikthantering både i elevgruppen och i undervisningen. Konflikter uppstår 
mellan lärare-elev, elev-elev, och i förhållande till själva ämnets innehåll och arbetssätt. 
Dessutom kan konflikter uppstå mellan lärare utifrån olika åsikter, beteenden och därmed 
följande fraktionsbildningar. Mobbning kan förekomma. 

Vid en personlig tillbakablick med en lärargärning, som sträcker sig trettio år bakåt i tiden, kan 
jag se att konflikthantering fått en allt mer framträdande roll i skolan. Denna innefattar en 
mångfacetterad problematik både socialt och kulturellt utifrån allt mer heterogena klasser, 
samtidigt som skolans undervisning har ändrat karaktär. 

Samhället intar en allt mer ”coachande” attityd både vad gäller arbetslivet och skolan. Det 
innebär att det är önskvärt, att individer kan få ett personlighetsutvecklande stöd för att nå egna 
uppsatta mål i samklang med de statliga kunskapsmålen för landets alla elever. Därmed arbetar 
skolan utifrån regeringsdirektiv med kunskapsrelaterade betyg och mer fokus på en självständig 
och deltagande elev samt en lärare, som inte bara arbetar ämnesmetodiskt utan ska se och stötta 
varje individ för att denna ska nå sagda kunskapsmål.  

Skolans  kunskapsmål ska sedan sammanjämkas med ökande krav från ett alltmer 
marknadsanpassat samhälle, där lönsamhetstänkandet genomsyrar vilken individuell kunskap 
man önskar. Arbetslivet efterfrågar unga människor, som både är kunniga i sitt yrke och socialt 
kompetenta. Detta innebär att man vill ha en kreativ medarbetare, som kan ta eget ansvar, 
samarbeta och vara kapabel att lösa konflikter samt därmed bidra till ett bra och effektivt 
arbetsklimat. Budskapen i många utbildningar och platsannonser innehåller dessa faktorer och 
ger enligt mig ett dilemma för skolan; eleven ska få hjälp att utveckla sig själv enligt en 
demokratisk värdegrund med likvärdighet för alla. Samtidigt ska målet vara en 
prestationsinriktad elev, som kan konkurrera effektivt på sin framtida arbetsplats. Detta skapar 
en inbyggd konflikt i budskapen till de unga, menar jag. Man förutsätter att alla ska ha en 
ideologi, som gynnar ett lönsamhetstänkande och kan kalla det demokrati. Det ger också en 
möjlighet till ökad politisering av läraryrket i förhållande till den didaktiska inriktningen. Här 
skulle lärares egna åsikter och förhållningssätt kunna skapa konflikter sinsemellan dessa. 

Dagens elevgrupper är ofta mångkulturella och människor med annan historia, erfarenhet och 
kultur bär med sig ett annat tänkande och reaktionsmönster. Denna olikhet  kan öka risken för 
missförstånd och vara en bidragande orsak då konflikter trappas upp i en heterogen klass.  Här 
får man titta på om den coachande kompetensen innehåller möjligheter till en rättvis tolkning av 
en elevs/medarbetares reaktioner och beteende utifrån kulturell historia och annan social 
bakgrund. Den 1 april 2006 kom en lag om likabehandling i skolan (SFS2006:67). 
Den innebär ett förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling såsom bl.a. 
mobbning av barn och elever pga kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och 
funktionshinder. All verksamhet omfattas såsom förskola, skolbarnomsorg, grund- och 
gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. Utifrån detta ska en likabehandlingsplan 
upprättas med redovisade åtgärder.  
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Utsedda ombud, inspektörer, finns hos Skolverket, som har ansvar för att den nya lagen följs. 
De skall återkommande följa upp skolornas arbete samt även inspektera på plats. 

 
 

” Skolan ska sträva efter att varje elev /-/ respekterar andra människors egenvärde, tar 
avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 
att bistå andra människor.” (Lpo94 s. 8) 

Citatet visar på ett arbete där skolan tar konflikthantering på allvar likaväl som en ambition med 
ett förebyggande arbete, där en värdegrund läggs. 

Är detta förenligt med kraven från ett marknadsanpassat samhälle, som beskriver specifika 
lönsamhetskrav eller kan vi förutsätta att en konflikt måste uppstå? 

Undersökningsområde 
Jag avgränsar min undersökning till gymnasieskolan och vill med min studie klarlägga lärares 
inställning till elever, varandra och överordnade, när konfliktsituationer uppstår. Lärarna har att 
förhålla sig till elevernas frivilliga deltagande i undervisningen och de konflikter som kan 
uppstå i och utanför klassrummet. Lärarna ska också förhålla sig till varandra i en frivillig skola, 
där de själva är anställda på en arbetsplats med möjliga konflikter. De ska finna ett 
förhållningssätt gentemot sina chefer vad gäller konflikter. Mitt fokus ligger på vad som 
påverkar lärarnas arbete med konflikter i förhållande till deras pedagogiska uppgift i en 
gymnasieskola. 

Uppsatsen syfte 

 
Mitt syfte med denna uppsats är att försöka belysa lärares åsikter om konflikter på en 
gymnasieskola samt vilka metoder dessa lärare använder vid konflikthantering. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar jag olika forskares syn på och definitioner av begreppet konflikt.Detta 
för att ge en grundläggande överblick, som kan appliceras på de metoder för hantering av 
konflikter som sedan följer. Ett didaktiskt arbete med individfokus får här redskap till 
identifiering av konflikter i undervisningssituationer samt i personalgruppen.Jag vill först 
presentera några fakta som jag fann under arbetets gång, det är ur Skolverkets 
attitydundersökning från år 2006 gjord av SCB på uppdrag att undersöka skolmiljön på grund- 
och gymnasieskola. Resultatet kan vara intressant som en jämförelse med resultatet i min 
undersökning.  

Respekten mellan elever och lärare har ökat samt mellan lärare och föräldrar. 

Våld och rasism förekommer  liksom grovt språk mellan elever. 

Kränkande behandling och mobbning anges mellan elever, även via sms och chatt. 

Elever kan känna sig orättvist behandlade och mobbade av lärarna. De tycker sig inte heller få 
det stöd och den hjälp som de behöver. 

Lärare kan känna sig utsatta för våld eller trakasserier av eleverna. 

En majoritet av lärarna anser sig ha tillräcklig kunskap och kompetens för att motverka 
kränkande behandling, dock menar en mindre del av gymnasielärarna att de har det. 

Allmänt kan sägas, att grundskolan har en högre problematik på alla redovisade områden. 

Resultat om relationer mellan skolpersonal saknas. 

Konfliktbegreppet  

 
Ordet konflikt har sitt ursprung i latinets conflictus, som betyder motsättning eller 
sammanstötning. 

Arbetslivsforskaren Barbro Esbjörnsdotter (1994) beskriver konflikt som  

”ett tillstånd mellan två personer som är beroende av varandra och där åtminstone en av dem 
känner ilska gentemot den andra och är kritisk till den andras handlingar.”(ibid. s 19) 

  

Konfliktens utveckling  

 
Här redovisar jag, hur litteraturen beskriver konflikters orsaker och upptrappning samt  typer av 
konflikter såsom intressekonflikt, värderingskonflikt och personlig konflikt.  
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 Orsaker 

Det finns olika sätt att gruppera konflikter, menar grundskoleläraren och forskaren Eleonore 
Lind (2001), som tar upp ickevåldsförespråkaren och psykologen Marshall Rosenbergs 
definition, vilken innebär att våldsamma konflikter beror på att våra grundläggande behov inte 
är tillgodosedda. Hon skiljer ut att det kan råda motsättningar mellan olika intressen, 
värderingar och livsstilar. Lind  nämner bland annat s.k. territoriella konflikter, som kan vara 
t.ex. politiska ståndpunkter, status i en grupp, religion och principer. 

Projektioner innebär att vi överför sådant som ligger hos oss själva på omgivningen genom  
psykologiska spel, fördomar och beteendemönster. Det kan handla om den roll i familjen, som 
man har haft under sin uppväxt. Ett exempel är den ansvarstagande och dominanta storasystern, 
som fortsätter på samma vis på arbetsplatsen och tycker att ingenting blir ordentligt gjort. Ett 
annat exempel är mannen med dålig självkänsla, som påstår att kvinnor inte kan köra bil etc. 
Listan kan bli lång enligt Lind.  

 Konflikthanteraren Ingela Thylefors (1999) menar att vi som barn utvecklar olika strategier för 
att hantera de hinder vi stöter på. Dessa kan senare i livet bli ett handikapp under helt andra 
omständigheter, man har svårt att fungera med andra om man inte lyckats modifiera en negativ 
livshållning. Missförstånd är en vanlig konfliktskapare, vilket kan ha just med tolkning utifrån 
olika erfarenheter. 

Även Barbro Esbjörnsdotter (1999) menar att gamla erfarenheter kan överföras på den nya 
familjen, man själv skapat eller samarbetet med en kompis eller kollega för att uppnå något 
viktigt. Parallella situationer kan utlösa gamla reaktioner och strategier, som annars ligger 
dolda. 

Enligt Esbjörnsdotter kan en avsiktlig eller oavsiktlig handling uppfattas som en attack och 
motparten vill försvara sig med en motattack. Så kan konflikten trappas upp, om inte 
självkontroll och reflektion får tillräcklig plats. Attack och motattack ökar alltmer i styrka och 
en s.k. vedergällningscykel har, menar Esbjörnsdotter, skapats. 
Vedergällning kommer ur att människan styrs av behovet att välja mellan rätt och fel, menar 
konflikthanteraren Lasse Brännlund (1991). Det medför att det individuella behovet av rätt 
underbygger åsikten om den andres fel, trots att vi kan ha olika behov. Därmed ökar den 
emotionella laddningen. Om den ena personen får med sig utomstående kan den ojämlika 
situationen utvecklas till att den andra personen utses till syndabock. Då finns behovet av detta 
hos gruppen av någon anledning.  

Syndabocken kan ibland ses som en kollektiv försvarsmekanism där en formellt oskyldig person 
görs till måltavla för andras missnöje, hävdar Ingela Thylefors (1999). Denna utsätts för 
upprepad kränkande särbehandling, mobbning. Offret känner sig i underläge och har svårt att 
försvara sig. Om detta fortsätter kan en negativ självbild uppstå och återkommande bekräftas. 
Konflikten kan fortgå. Så sker både i skolan och på arbetsplatsen, där en individ som är 
mottaglig får ta på sig det allmänna missnöjet över sakers tillstånd lika väl som vara 
ställföreträdare för svaga och förbjudna egenskaper hos de kränkande. 

När psykologen Andrzej Szklarski (1996) skiljer ut orsaker till konflikter, anger han 
principrelaterade respektive objektrelaterade. De förstnämnda kan, enligt Szlarski, dels handla 
om förtroenderelaterade, såsom svek, förtal, fusk, fjäsk och trots, dels om integritetsrelaterade 
såsom retsamhet, maktutövning och utnyttjande. Han anser, att detta uttrycker en stark känsla 
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för rättvisa, vilket anknyter till Brännlunds slutsats om valet mellan rätt och fel. Han ställer 
också frågan om det individuella valet kan anses som helt avgörande för rättvisan eller om 
känslan för rättvisa är en medfödd egenskap, då människan är ett flockdjur. 

Objektrelaterade konflikter anger han handla om föremål, uppgifter och personer utifrån en ren 
överlevnadsaspekt. 

Konfliktbeteenden 

Enligt psykologen Ingegerd Edman-Ståhl (1999) får barn och ungdomar sitt 
konflikthanteringsmönster från föräldrar, dagis, skola, kamrater och media, främst TV. Därmed 
ges även lösningar, som kan vara oönskade av den närmaste vuxenvärlden och måste bearbetas, 
anser Edman-Ståhl. Hon ger exempel på beteenden som trappar upp konflikter istället för att 
lösa dem: 

            - Invektiv ; olika tillmälen som betygsätter den andra. 
            - Förebråelser; hur kunde du- taktik för att ge dåligt samvete. 
            - Kunskap är makt; du förstår inte det här men det gör jag, lilla gubben. 
            - Överseende; ditt sätt att tänka är sämre än mitt, det förstår du väl? 
            - Bestämmande; nu är det färdigpratat! (ibid. s 22ff)  
  
Edman-Ståhl räknar upp flera strategier som människor använder som avbrytande, ironi, offer, 
pådyvlande, misstänkliggörande osv. Allt för att vinna kampen.  Hon reflekterar också över 
beskrivningar av olika former av hierarkier och motpoler såsom stark- svag, vinna – förlora och 
påföljande strategier. 

Barbro Esbjörnsdotter (1999) går tillbaka till våra förfäder och deras två metoder som fanns för 
konflikt; kamp eller flykt. Hon menar, att denna genetiska kod finns djupt nedlagd i oss: 

 

”Det vi idag kallar fel reflexer eller oönskat beteende var i själva verket det som möjliggjorde 
att vi finns här överhuvudtaget.” (ibid.s 39) 

Sammanfattningsvis konstaterar Esbjörnsdotter en genetisk grund i människan med en kulturell 
påbyggnad genom samhällsutvecklingen, som ska relateras till olika gruppers värderingar samt 
individuella olikheter, åldrar och inre processer. En lärare har, menar Esbjörnsdotter, inte bara 
att urskilja beteenden och strategier utan också syftet med dessa, som är att vinna i olika 
situationer, vilket innebär att någon annan måste förlora. Utifrån det didaktiska målet kan 
läraren pröva sin inställning till åsikter och begreppen rätt och fel i en fakta- och 
erfarenhetsbaserad undervisning samt vad ett professionellt perspektiv på emotionella 
laddningar, som kan skapa fraktioner och mobbningssituationer i klassen eller lärarkåren, 
innebär. 

Konfliktforskaren Dag Hareide (2006) lyfter fram betydelsen av demokratiseringen av skolan 
och dess konsekvenser. Han menar, att övergången från en auktoritär skola till en mer 
demokratisk har skapat fler öppna konflikter. Den auktoritära skolan höll konflikterna dolda och 
kallade dem lärarens disciplinproblem. Konflikterna blir nu mer synliga, då många parter ska 
förhandla. Då blir behovet av samarbete och konflikthantering tydligt, enligt Hareide.  
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 Konflikthanteringens människosyn 
Människans genetiska grund med en socialisering in i en kulturs gemenskap och en psykologisk 
fördjupning av förhållningssättet i denna ger fokus på den kommunikativa sidan av oss själva. 
Den individuella psykologin kan ställas i förhållande till samhällets ideologiska/politiska syn på 
sina medborgare samt skolans pedagogiska roll för den uppväxande generationen. I följande 
avsnitt ställer jag litteratur mot varandra för att hitta ett förtydligande av vad som kan menas 
med kommunikation och beteende utifrån ett funktionellt sammanhang, där psykologi, politik 
och pedagogik är styrmedel för den människosyn som avgör definitionen av en konflikt och vad 
som utlöser denna. Behov och krav hamnar här i en motsatsposition. 

Kommunikationens betydelse 

Den demokratiska synen på skolan är nära förknippad med rådande ideologi. Hur samhället ser 
på människans möjligheter medför vad vi erkänner som väsentligt att uppmuntra respektive 
problematisera och därmed vilja bearbeta för en önskvärd förändring. 
 Utifrån en sådan konsekvens tar kommunikationsforskaren Niclas Rönnström (2006)  upp det 
sociokulturella perspektivet som väsentligt utifrån det pedagogiska erkännande detta nått under 
de senaste decennierna. Där hänvisar han till hur socialisationsforskarna Roger Säljö och James 
Wertsch idag ser på föregångsmannen och pedagogen Lev Vygotskijs antaganden från 1900-
talet första hälft. Säljö och Wertsch anser åtminstone tre av dessa som godtagbara:  

”a, antagandet att genetiska (evolutionistiska) analyser har förklaringsvärde för människans 
biologiska och sociokulturella funktioner. 

 b, principen att människors högre mentala förmågor kan härledas från sociala och 
kommunikativa kontexter och relationer och 

c, den centrala hypotesen att mänskligt tänkande, tal och handlande medieras via verktyg som 
fysiska redskap (artefakter) och  olika tecken.” (ibid. s 239) 

Säljö förtydligar dessa tre antaganden (2005 ) genom att mena att vi människor som art inte har 
förändrats mycket utan det är genom våra redskap och verktyg som vi observerar och bearbetar 
omvärlden; en imponerande kollektiv kunskap, vilken innebär en sociokulturell evolution. 
Därmed sker vår kommunikation i ett samspel mellan biologi och artefakter. 

Både Rönnström och Säljö tar upp Vygotskijs tes om att språkliga uttryck medierar världen; det 
finns en spänning mellan generell lexikal betydelse (meaning) och ordets innebörd i en konkret, 
kommunikativ situation (sense). Bägge menar också att kommunikation utgör den viktigaste 
länken mellan det inre tänkandet och det yttre sociala livet. 

 Psykiatern Clarence Crafoord (2002) beskriver hur han alltmer kommit att se människan som 
framväxt ur språk och utvecklande dialog. Han har velat inspirera sina elever till att närma sig 
sina medmänniskor som levande språk på samma sätt som de närmar sig en litterär text eller en 
dikt. Därmed tar han avstånd från metoder och menar att färdiga sådana inte går att tillämpa på 
samvaron mellan människor. Skillnaden mellan metodik och konst handlar om den 
svårdefinierbara själen. Konst är en förmedling av människans situation, mera än framsagda 
ord, bild, toner eller textrader på ett papper. 
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”Samtalskonst är också mer än metodik och teknik och vill antyda att själen är med, både 
själen hos den professionella personen som för samtalet och själen hos den person som söker 
hjälp eller som råkat in i någon form av konflikt med sin omgivning.” (ibid. s 19) 

Han betonar samspelet mellan människor som ett ständigt bekräftande av identitet, jämlikt eller 
ojämlikt utifrån den historia man bär med sig. 

En lärare kan här fråga sig, vilka kommunikativa artefakter man bär med sig  i förhållande till 
elever respektive kollegor  samt att reflektera över begreppet samtalskonst. 

  Psykologisk människosyn 

Det moderna sociala livet delar upp personligheten i allt fler roller, anser sociologen Björn 
Nilsson (1988), det är lätt att bli vilsen. Därför är syntes och helhet lika viktigt som analys, 
menar han och ger en översikt av människouppfattningar som kan ge oss redskap till en 
helhetssyn: 

-  Beteendepsykologin - ser människan som styrd av miljön, det finns ingen avgörande skillnad 
mellan människa och djur. Orsaker kan sökas i ett lagbundet beteende inte i tankar och 
medvetande. 

-  Utbytesteorin – människan söker ständigt fördelar och vinster. Samspelet med andra ska ge ett 
utbyte. 

-  Psykoanalysen – människan lider av motsättningarna mellan biologi och kultur. Bortträngning 
och ångest blir konsekvensen av aggressiva och sexuella drifter som är oacceptabla i samhället 
men som är starkare än förnuft och sociala behov. 

-  Humanistisk psykologi – människan är villig att ta ansvar för sig själv och andra och har en fri 
vilja. ” Men risken är att man växer upp i en fördömande och icke-accepterande miljö, där det 
sanna självet kvävs.” (ibid. s 60) En sådan miljö kan ge destruktivitet och en negativ självbild. 
Det onda finns alltså utanför människan; något har gått fel enligt Nilsson. 

Socialisationsforskaren Abraham Maslow tillhör enligt Nilsson denna humanistiska tradition 
och menar, att om människan får sina behov tillgodosedda och bekräftas, så blir hon en god 
varelse.   

Maslows behovstrappa kan illustreras nedifrån och upp enligt följande: 

Fysiska behov, trygghet, gemenskap, uppskattning, självförverkligande. 
Sammanfattningsvis kan vi  se, att författarna även här diskuterar genetik med begreppen vinna 
respektive förlora, psykoanalysens påstående om en motsättning mellan biologi och kultur samt 
behovstillfredsställelse som en förutsättning för konflikters neutralisering. 

En lärare kan här få underlag till att fråga sig vad bråk och maktkamp handlar om samt hur alla 
ska kunna få sina behov tillgodosedda i en likvärdig skola som strävar efter konfliktlösning. 
Frågan kan då också ställas om gymnasieungdomar kan ha specifika konflikter utifrån 
åldersrelaterade behov, som behöver definieras och om en sådan möjlig benägenhet förhåller sig 
till skolsituationen och vice versa. 
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 Politisk människosyn 

Sociologen och forskaren Espen Jerlang (1997) anser att Maslow inte tar någon hänsyn till 
klasskillnader, kultur och historia. Behovsstrukturen ska vara allmängiltig för alla, vilket skapar 
en motsättning i teorin: 

”Man kan vidare hävda, att själva behovshierarkin i sig kommer att avspegla det samhälle, 
som teorin om den utvecklats i: det kapitalistiska!” (ibid.s 229) 

T.ex. kan makt och prestation anses vara mera grundläggande än aktivitetsmotiv. Jerlang 
kritiserar också att Maslow inte ger någon lösning till att västmänniskan i allt mindre grad kan 
förverkliga sig själv. Han förtydligar inte, vad han menar med det och man kan undra över 
Jerlangs inställning till personlig utveckling i ett konsumtionssamhälle. 

Skolan representerar också en möjlighet till självförverkligande, enligt professorn i sociologi 
Donald Broady (2001). Då kan han ställa frågan för vem skolan finns. En skola för alla eller en 
skola för alla med den rätta bakgrunden? Han konstaterar, att de sociala skillnaderna i skolan 
har ökat. Broady påpekar att  

”Olika slags eliter har fått bättre möjligheter att hitta vägar genom utbildningssystemet, 
anpassade för just deras barn.”(ibid. s 57) 

Enligt Broady handlar det inte om den sociala snedrekrytering, som innebär att barn från högre 
samhällsklasser oftare tar sig in på högre utbildningar, denna är sig ganska lik. Det är 
profileringar mot t.ex. näringsliv och kultur som skapar en vågrät differentiering också genom 
att olika grupperingar bildas, som vill få in sina barn på den rätta utbildningen. Broady menar 
också, att det högskoleföreberedande gymnasiet har gjort att många elever hamnar på de 
individuella programmen, främst invandrarungdomar och elever ur lägre samhällsklasser. De 
klarar inte de teoretiska kunskapskraven, deras behov och självförverkligande styrs av lagar 
utom deras kontroll. Detta skapar konflikter som inte bara är mellanmänskligt relaterade utan 
också har att göra med konsekvensen av en tydligare differentiering. Enligt Broady uppstår 
kraftlinjer, hierarkier och polariteter som ger en bild av dominansförhållanden, vilka tvingar sig 
på alla verksamma i skolan.  

Författarna pekar här på vad begreppet behov kan bestå av. 

Jerlang hävdar en kapitalistisk behovshierarki med makt och prestation i Västerlandet. Ett 
sådant tänkande slår sönder Maslows tes om behovstillfredsställelse som konfliktlösande. 
Broady pekar på behov i förhållande till näringsliv och kultur, en anpassning till dessa som 
skapar nya elevgrupper och ett nytt utanförskap. 

Slutledningsvis kan en lärare  utifrån detta titta på vilka behov som kan tillfredsställas och 
samtidigt löser konflikter. Här uppstår en frågeställning kring vad, man ska göra med den 
behovstillfredsställelse som skapar konflikter. 

Pedagogisk människosyn  

Läroplan för det obligatoriska  skolväsendet (Lpo 94) är  med sina öppna formuleringar ett 
resultat av viljan till lokalt utarbetade kursplaner och visar en tilltro till lärarnas yrkesprofession 
enligt Skolverk och regering. 

 Det medför dock att lärarna kan föra in ”nästan vad som helst” i undervisningen enligt 
pedagogikforskaren Lars Edling (1995).  Nackdelen blir, enligt Edling, att en lärare kan hålla 
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fast vid en ren förmedlingspedagogik och ändå uppfylla målsättningen. Han menar, att 
Utbildningsdepartementet bör slå fast, att känslomässig fostran i skolan är lika viktig som 
faktainlärning och intellektuell utveckling utifrån t.ex. följande citat i läroplanen: 

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.” (Lpo 94 s 12)  

 Edling menar, att konflikthantering och kunskaper i att lösa känslomässiga problem bör vara 
avgörande inslag i undervisningen. Detta instämmer psykologen Eric Horning (1988) i och talar 
för behovet av personlig utveckling hos både lärare och elever. Det måste, enligt Horning, 
finnas en personlig anknytning till fakta, där man tillsammans aktiverar attityder och 
värderingar. Värderingsövningar, forumspel, rollspel och diskussioner är bra hjälpmedel för 
detta. 

Både Thylefors (1999) och van Slyke (2001) anger självkännedom som metod i ett viktigt 
förebyggande arbete.  

 Lars Edling (1995) konstaterar också att arbetslivet idag efterfrågar personer som kan 
samarbeta och lösa konflikter, då mobbning är ett stort problem. Skolan får här ett indirekt 
ansvar för eleverna som vuxna människor, rustade för ett bättre fungerande arbetsliv, alltså 
ringar på vattnet, menar Edling. 

På frågan om lärarutbildningen tar sitt ansvar för detta, svarar Ingegerd Edman-Ståhl (1999) nej 
och menar att lärarna inte får beredskap att möta konflikter och disciplinproblem. Det är ”försök 
och misslyckande” som gäller, råd  från kollegor eller egna initiativ till fortbildning  i detta.  
Hon tog kontakt med ett tiotal lärarhögskolor, som var överens om att mycket mer skulle 
behöva göras än man fått gehör för. Ingen lärarhögskola hade konflikthantering som eget ämne, 
varför?  

”Alla vi som arbetat några år vet att ämneskunskaper, metodik och didaktik kommer i andra 
eller tredje eller sista hand – om vi inte får gruppen att fungera och om vi inte får barnen att 
tro på sig själva och framtiden.” (ibid. s 21)  

Med tanke på de konflikthanteringsmönster som barn får via media har, menar Edman-Ståhl, 
dagens lärare en stor uppgift att fylla med att försöka nå långt utanför den verkliga vardagens 
värld. 

Anita Grünbaum och Margret Lepp använder dramapedagogik i konflikthantering och kommer 
in på det faktum, att dramapedagoger anlitas runt om i landet för att utveckla relationer i skolor. 
De tar också upp BRIS (barnens rätt i samhället) som menar att  

”bara 2 av 29 lärarhögskolor bedöms rusta studenterna med tillräcklig kunskap inom 
området” (ibid.  2005 s 30) 

 I avsnittets redovisade litteratur uppehåller sig författarna vid känslomässiga problem och 
personlig utveckling med eller utan anknytning till faktainlärning. Skolan ska också se medias 
betydelse samt att eleverna för med sig en konfliktlösning som kompetens till arbetslivet. Man 
diskuterar här inte ideologi i skolan utan är åter på den psykologiskt mänskliga nivån med 
relationer mellan människor; läraren ska se eleven som person. 
 
Här kan tilläggas att pedagogikforskarna Gunnel Colnerud och Kjell Granström (2002) i sin 
studie om lärares yrkesetik har funnit, att både lärarkandidater och erfarna lärare kan förutse 
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konflikter, även om de sistnämnda fått insikter om vilka typer av etiska konflikter som uppstår. 
Det finns enligt dem dock inte något som tyder på att dessa skulle ha tillgång till andra verktyg 
än kandidaterna. Lärarutbildningen har inte haft någon inriktning på lärarens kommande 
moraliska ansvar eller etiska frågor utifrån teorier och modeller. Dock finner man i studien att 
både lärare och kandidater är motiverade för att utveckla en professionell kompetens på detta 
område.  

”Den osäkerhet som härstammar från avsaknaden av en gemensam professionell etik skulle 
kunna minskas, men aldrig helt undanröjas, om de överväganden och principer som ligger 
bakom etiska beslut i skolan kunde göras synliga och tydliga.” (ibid.  2002, s 190) 

 Skolans arbete med konflikthantering 

Skolans diskussion om kompetensutveckling fokuseras alltmer på självkännedom och 
konflikthantering för att klargöra en möjlig gemensam värdegrund, detta framgår vid en 
fördjupad läsning av aktuella delar av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (Lpo 94) 

 ”Läraren skall 

- klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 
konsekvenser för det   personliga handlandet, 

- öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

- tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” 
(Lpo 94 s 9)  

”Alla som arbetar i skolan skall 

- medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också   utanför den närmaste gruppen.”( ibid. s 8) 

 

Myndigheten för skolutveckling har på sin hemsida  rubriken Olikas lika värde (2003) Där 
redovisar man sitt arbete med att stötta och utvärdera ett antal värdegrundsstärkande metoder, 
som provas i olika skolsammanhang. 

 

Gymnasiet: 

Livskunskap; samtal om värdegrundsfrågor. 

EQ-emotionell intelligens; elevövningar enligt en femstegstrappa, som innebär självkännedom, 
empati, ansvar, kommunikation, konflikthantering. 

Våga mötas; Röda Korsets modell för att motverka våld, mobbning, utanförskap och rasism 
bland ungdomar. Man skapar mötesplatser och åker på överlevnadsläger tillsammans. 

 

Gymnasiet och grundskolans högstadium: 

Bygga värdegrund; ett etikmaterial med värdegrundsspel. 

Lions Quest; Utbildning av skolpersonal samt barn och ungdomar i etik och       

värderingsgrunder anpassat till Lpo94.     
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Grundskolans låg och mellanstadium:                

Stegvis; ett amerikanskt program byggt på kognitiva teorier, som ska utveckla  

barns sociala kompetenser. Mobbningsförebyggande med foton av konfliktsituationer och 
diskussioner om lösningar.                                                                   

Livsviktigt; en modell med övningar för självkännedom, hantera känslor, ge ökad empatisk 
förmåga, ökad motivation och social kompetens. 

Projekt Charlie; olika övningar uppmuntrar eleverna till att behandla andra som de själva vill bli 
behandlade. Kommer ur ett antidrog och våldsprogram. 

ICDP-vägledande samtal; ett internationellt nätverk med program som baseras på samspelets 
möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse. 

  

Metoder vid konflikthantering 
De metoder som allmänt används i skolorna är samtalsmodeller på intellektuell och 
känslomässig grund samt dramaövningar och rollspel, vilkas syfte är att få med kropp och 
sinnen och skapa en verklighetsförankring. Här presenterar jag en översikt av vad dessa metoder 
innebär.   

 Empatisk kommunikation – giraffspråket 

Inom ramen för bl.a. ämnena  livskunskap och konflikthantering används giraffspråket eller som 
det också benämns; non violent communication. (NVC) 

Giraffspråket fungerar främst som en språklig hjälp till att praktisera en viss hållning i 
kontakten med andra människor. Metoden utarbetades av Marshall Rosenberg, en amerikansk 
psykolog runt 1970. Man utvecklar sin empatiska förmåga genom att utröna den andres känslor 
och behov utifrån Maslows behovspyramid. I samtal och vid konflikter försöker man uttrycka 
fyra saker:  

- iakttagelse; vad man ser och hör i situationen med den andre 

- känsla; vad man känner inför vad den andre säger 

- behov; uttrycka de behov som känslorna kommer ur 

- begäran; be om förtydligande, få behoven uppfyllda av den andre.  

(Bodil Weirsoe 2005, s 25) 

I giraffspråket skiljer man mellan värderingar och moraliska fördömanden. 

Vargspråk är en benämning på negativa omdömen. Det är fel på den andre, man accepterar inte 
motpartens behov, förklarar Weirsoe benämningen. 
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 Kompissamtal mellan elever – och mellan vuxna 

 
 Kompissamtal är en modell, som har utvecklats för att lösa konflikter med ord istället för 
tystnad eller våld. Syftet är att förebygga mobbning, ge övning i att tala inför andra, lyssna, 
utveckla empati och förstå sin egen roll i det sociala samspelet. Edling (1994 ) berättar att 
metoden kan användas redan i förskolan. 

- Eleverna får berätta om de har gjort något fel mot en kamrat. 

- De får berätta om de själva har råkat ut för något. 

Ibland använder man rollspel. Barnen visar en situation, som har hänt. Om två stycken är oense 
kan de få byta roller och få varandras perspektiv på händelsen.                                                 
För att kunna utföra kompissamtal måste en ledare själv ha redskap och medvetenhet, menar 
Edling. 

Forumspel 

 En mycket använd form av rollspel är forumspel, skapat av regissören Augusto Boal på 1970-
talet. 

Dramapedagogen Katrin Byréus (2001) menar att forumteaterns mål är att förvandla åskådaren 
från passiv till aktiv; själv ta del och bli en huvudroll i samspel med andra.  

Med hjälp av ett antal övningar arbetar deltagarna för att tydliggöra maktpositioner i relationer 
mellan människor och inom dem själva. Dessa har Byréus utvecklat och anpassat för skolor och 
andra arbetsplatser i Sverige. 

Själva spelet går till så att gruppens deltagare väljer diskussionsämnen samt delar in sig i olika 
grupper, som tillsammans konstruerar ett spel. I detta finns den valda problematiken med tydlig 
konflikt och en person som kämpar med något och misslyckas. Slutet är därmed olyckligt och 
där kommer åskådarna in.  

Ett uppspel till görs och då får vem som vill i publiken ropa stopp! Personen ifråga byter ut en 
roll mot sig själv och visar en mindre eller större förändring av dennes beteende. Särskilt den 
man tycker synd om, som har det besvärligt i spelet kan bytas ut men även andra. 

Det väsentliga är, enligt Byreus,  att lösningarna är realistiska och nya förslag är välkomna. Man 
utgår ifrån att omedvetenhet kan vändas även hos en förtryckare/mobbare.  

 Statusspel 

En annan typ av rollspel för att belysa maktförhållanden är statusspel. Dessa utgår ifrån en 
hierarkisk ordning i gruppen. Denna kan vara av olika karaktär såsom yrkesmässig, social eller 
psykologisk. Regissören och pedagogen Keith Johnstone (1985) har utarbetat spel och övningar. 

Ett exempel på statusspel kan vara att dela in gruppens roller i en statusordning 1-4. 

Ettan är starkast och fyran är svagast. 

En situation spelas och aktörerna håller hela tiden statusförhållandet i relationerna. 

Åskådarna avläser statusordningen och analyserar på vilket sätt personerna är starka och svaga. 
Man kan fördjupa spelen med att en hög yrkesstatus kan ha en låg social status osv. 
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På detta vis skapas olika konstellationer som belyser mänskligt samspel och vad konflikterna 
består av. Därmed sker ett medvetandegörande och nya spel kan konstrueras, där man prövar 
lösningar genom nya förhållningssätt och ändring av status. 

Ord, betoning, känsla, kropp, ansiktsuttryck – alla en människas uttrycksmöjligheter undersöks 
och avläses.  Johnstone talar också om hur vi blockerar oss själva och varandras tänkande, tal 
och beteende genom att vi ska göra ”rätt” utifrån fostran, förväntningar och det vi uppfattar som 
rådande värderingar i situationen.  

Hans spel innebär alltså mer analys än deltagande av publiken men fokuserar liksom forumspel 
på maktrelationer. 

  

 Dracon 
Anita Grünbaum & Margret Lepp (2005) har utvecklat en metod, där de kombinerar 
konfliktteorier med dramapedagogik. Namnet Dracon är en sammansättning av drama och 
konflikt och författarna har utarbetat ett skolprojekt med denna metod. Det är delvis en variant 
av forumspel men istället för att endast koncentrera sig på en utvecklad konflikt  så lägger 
författarna fokus på  tre steg i en konflikt: När den  är latent, uppblossande och manifest. Det 
innebär att deltagarna  identifierar en situation som skulle kunna bli en konflikt, därefter vad 
som kan få den att blossa upp eller neutraliseras och sist den utvecklade konflikten.  Här 
använder man sig liksom i forumspel av rolltagande och rollbyte för nya perspektiv, som 
utvecklar empati och förståelse. 

Målet är att komma fram till ett utrymme för olika åsikter och en förlikning. 

Grupperna utgår ifrån personliga berättelser samt kan även ha ett konflikttema. 

Ingen ska spela sig själv, alla ska ändra namn  och miljö – alltså göra berättelsen allmängiltig. 
Spelet avslutas när det är som värst. 

Ledaren frågar publiken efter lösningar. Tillsammans avläser gruppen förtryck och status. 

Åskådarna kan också stoppa spelet med förslag  på en person, som skulle kunna ingripa. 

Därmed är man inne på tredjeparts-ingripanden, vilket innebär att en utomstående person kan gå 
in i spelet och medla mellan de parter som är i eller på väg in i en konflikt.   

Dracon är främst tänkt som förebyggande redskap, som ska föras vidare genom 
kamratundervisning, vilket åter förstärker tilltron till elevens kapacitet. Givetvis kan det 
anpassas för vuxna också, menar Grünbaum och Lepp. 

 Värderingsövningar 

 Byréus (2001)  beskriver värderingsövningar, som kan användas fristående eller som viktiga 
moment  både före och efter forumspel (eller andra rollspel). Dessa övningar har som mål att 
deltagaren  tänker efter och tar ställning, tränar att uttrycka sina åsikter, motiverar sina 
ståndpunkter, tränar att lyssna på andra, reflekterar och bearbetar attityder.  
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Exempel på övningar kan vara: 

- att skriva en lista på anledningar till att en människa gör fel, smågrupper diskuterar och 
redovisar, storgrupp diskuterar. Det kan också handla om en själv, vad man är nöjd med eller 
vill förändra. 

- 4 hörn; ett problem ges tre alternativ till handlingssätt samt ett fritt val. Varje hörngrupp pratar 
ihop sig om sina argument. Ur detta kan ett rollspel komma. 

Givetvis kan man använda och utveckla detta utan samband med rollspel i vilken lokal som 
helst, borta som hemma, menar Byréus.  

Barbro Esbjörnsdotter (1999) tar upp olika personlighetstyper på arbetsplatsen. Dessa kan vara 
t.ex. den dominanta, den tysta, den överslätande, den ignoranta, den skämtsamma etc. Hon 
beskriver egenskaper, värderingar och möjliga orsaker till varje persons beteende.  Syftet är att 
läsaren ska finna en analys av ett konfliktbeteende i förhållande till en personlighetstyp. Läsaren 
placerar sedan sig själv på en skala i förhållande till  personlighet, beteendetyp och grad. 
Esbjörnsdotter arbetar själv på detta sätt med grupper  och rekommenderar ett praktiskt 
grupparbete. 

 Medling  

Medling handlar om att finna en överenskommelse som en naturlig följd av den förståelse man 
kan uppnå genom samtal, övningar och rollspel. Att vinna är också att låta den andra vinna. Att 
se sin egen vinst även i det. 

 ”Medling börjar aldrig med att man har en förutfattad mening om hur lösningen ska se ut. 
Detta är det kardinalfel som många lärare och pedagoger begår, och det beror säkert både på 
tidsbrist och brist på kunskap om konflikthantering,” säger  Gunilla Wahlström. (1996 s 124)  

Wahlström beskriver en medlingsprocess i fyra steg, som syftar till förlikning, lösning eller ett 
sätt att hantera problemet på som båda parter kan acceptera. Det finns ju problem som inte går 
att lösa, menar hon. Men man bör lägga en grund för medlingen genom att skapa en vänlig och 
icke dömande atmosfär. Medlaren bör också förklara sin egen roll, som innebär vägledning så 
att de inblandade kan hitta sin egen lösning. 

Steg 1 innebär att definiera problemet.  

Steg 2 innebär att parterna i jag-form ska säga hur de känner. 

Steg 3 handlar om att skapa möjligheter till en förlikning.  

Steg 4 handlar om att hjälpa de tvistande att komma fram till en rättvis och realistisk lösning.  

Den tidigare nämnda Barbro Esbjörnsdotter (1994)  tar i sin teori om  människans 
konfliktbeteende upp den djuriska aspekten. Hon beskriver attacken, vinnaren och förlorarens 
beteende att blotta strupen och buken. Det hon vill komma åt är att även vi människor har ett 
signalsystem att använda oss av vid medling. Försonande signaler, som får aggressiviteten att 
minska. Medlingens andra ingrediens är flyktimpulsen, som medlaren ska förhindra. 
Medlingens tredje del är en avvägt tyst medlare. 

Medlaren har därmed tre huvuduppgifter:  

- Förhindra undandragande, stötta försoningsgester och vänta ut resultatet. 
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- Medlaren ska se till att parterna verkligen talar med varandra om problemet, 

- Dra uppmärksamheten mot försoningstecknen och se till att processen har sin gång.  

Dag Hareide (2006)  tar upp elevmedling/skolmedling, som 

”ett av de mest nyskapande program som har introducerats i nordiska skolor under de senaste 
tio åren” (ibid. s 125) 

Han visar också de fyra steg, som används:   

-  Sanktion 

-  Medling med elev eller lärare 

-  Konflikthantering där man själv är part 

-  Samarbete som bygger på självförtroende, empati och kommunikation 

Dessa steg bildar en konfliktpyramid, som är bredast i botten, vilket indikerar att den mest 
omfattande insatsen sker där.  Hareide menar, att pyramiden var omvänd i den auktoritära 
skolan, vilket visar en tonvikt på sanktioner, straff. 

 Skolans styrdokument i ämnet drama – teater 
Här gör jag en jämförelse mellan regeringens direktiv om betydelsen av konflikthantering och 
kulturens roll för alla elever i skolan, när det gäller lärande samt den inriktning som drama- och 
teaterutbildningen har på gymnasiets estetiska program. Dessa innefattar bl.a bild, musik, teater, 
film och dans och ca 80 utbildningar finns på ett femtiotal gymnasier runtom i Sverige. 

Min frågeställning kring hur lärare identifierar konflikter i skolan och hanterar dessa jämförs 
därmed med, vilken kompetens man önskar av drama- och teaterlärare.  

Skolverkets hemsida definierar ämnet enbart som teater med följande lydelse:  

”här kan man fördjupa sig mot skådespeleri. Man får dels lära sig uppträda, men även hur 
man arbetar med sceniska projekt från idé till färdig föreställning.” (SKOLFS 2001:22) 

Ämnets syfte är att ge breda teoretiska och praktiska kunskaper inom teaterområdet, som 
utvecklar elevens skapande- och upplevelseförmåga samt analytiska tänkande. Man strävar 
också efter samverkan mellan olika estetiska uttrycksformer och övriga ämnen. 

Skolverkets författningssamling tar i SKOLFS 2001:22 upp dramats ursprung med inriktningen 
teaterns framväxt och Grekland som grund. Styrdokumenten menar att gestaltning och 
kommunikation är centrala begrepp med analys och arbete i grupp som väsentliga aspekter. 
Ambitionen är att bli en mötesplats även för lärande. (min kursiv.) 

Ämnet består av tio kurser: Röst och rörelse, fysisk teater, ljus- och ljudteknik, scenisk 
produktion, sceniskt karaktärsarbete, sceniskt ledarskap, scenografi, mask och kostym. De två 
förstnämnda är gemensamma kurser, övriga är valbara. 

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs i Scenisk gestaltning A är enligt SKOLFSS 
2001:22 att 

ha kunskap om och kunna använda teaterns olika uttrycksformer 

ha kunskap om teaterns samhällsfunktion 
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ha kännedom om teaterns uttrycksformer som medel för kommunikation 

kunna arbeta med textanalys och tolkning av olika dramatiska texter 

kunna göra en föreställningsanalys 

ha kännedom om teater som kollektivt arbete 

kunna arbeta praktiskt med enklare former av gestaltningsarbete 

Kursen har en fortsättning i en B- och en C-del. 

I kursen Röst och rörelse betonas avspänning och anatomi samt träning och användning i 
scenisk gestaltning. Fysisk teater betonar kroppspråkets uttryck medan sceniskt karaktärsarbete 
innebär fördjupning av en roll. Scenisk produktion ser till helheten vid arbete med en 
föreställning och specifika delkurser som ljud och ljus liksom scenografi koncentrerar sig på 
scenbilden. Mask och kostym berör skådespelaren men är också en del av scenografi och 
helhetsbild. Teatern som arbetsplats fokuseras: 

”För att ge insikt i arbetslivets villkor och därmed konkretisera utbildningen finns inom 
programmet möjlighet till arbetsplatsförläggning av delar av utbildningen.”  

(SKOLFS 200:115)   

  
Myndigheten för skolutveckling (Ds 1998:58) beskriver hur FN´s barnkonvention stadgar 
barnets rätt till yttrandefrihet och ett deltagande i det kulturella och konstnärliga livet med full 
integritet. Lpo 94, Lpf 94 och proposition 1996/97:3 genomsyras av dessa tankar. Myndigheten 
citerar regeringens proposition: 

”För att den rätt till kulturell yttrandefrihet som slås fast i FN´s barnkonvention skall kunna 
realiseras krävs att också barn och unga har tillgång till språkliga och kulturella verktyg.” 
(Ds 1998:58) 

Lärarutbildningen 1997:54 formulerar följande ambition:  

”Kulturens roll i skolan och lärarutbildningen behöver förstärkas. Detta kan ske genom att i 
skolans läroprocesser utnyttja kulturformer och konstnärliga uttryck.”  

 Som avslutning kan nämnas en motion av politikern Tasso Stafilidis (1999/2000 ub488), där 
han tar upp dramapedagogutbildningens problematiska mellanläge i förhållande till folkbildning 
och högskola. Examensrätten för 80 poäng fanns vid denna  tid inte och han begär en 
omprövning av denna samt även att utbildningen ska bli treårig med högskolestatus.  

Han hävdar på så sätt skolans behov av välutbildade dramapedagoger för både inlevelse och 
bearbetning av verkligheten samt dramats helhetssyn på inlärning. Han menar att fortbildningen 
av lärare i drama på lärarhögskolorna är eftersatt pga bristande resurser. Näringslivet klagar på 
att skolan inte utvecklar elevers kreativitet och samarbetsförmåga. Dramats potential efterfrågas 
även i personalutbildningen. Drama utvecklar demokratin och jämställdheten mellan människor. 

Motionen avslogs, trots de regeringsdirektiv som skulle kunnat underbygga en sådan satsning. 

Sedan dess har dramapedagogprogrammet fått denna högskolestatus men endast på Västerbergs  
folkhögskola i Sverige; man kan läsa upp till 120 poäng – en filosofie kandidatexamen.  
Den innehåller dramapedagogikens teori och praktik med kunskapssyn och didaktik samt 
forskningsmetodik. Teaterns teori och historia samt scenisk produktion ingår också. 
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Antalet examinerade motsvarar inte behovet hos landets skolor. 
Kompetensfrågan vad gäller kulturens roll i skolan kvarstår.  
 
Tidigare forskning 
 
Någon exakt parallell studie till min egen har jag inte lyckats finna. 
Med hjälp av olika sökord såsom främst konflikter i skolan har jag letat både i litteraturen och 
bland examensuppsatser utan framgång. De flesta undersökningarna fokuserar enbart på elever, 
några tar upp lärarrollen i sammanhanget men utan att göra någon fördjupning av konflikter 
bland skolpersonalen. Läraryrket avhandlas utifrån den förändrade lärarrollen men inte i relation 
till skolledning eller regeringsdirektiv. Det innebär att det finns intressant material, som skulle 
kunna jämföras och ligga till grund för en större undersökning än mitt lilla format. 

Metod 

 Kvalitativ undersökning med kvantitativ del 
Jag valde att använda en kvalitativ metod kombinerad med en kvantitativ metod i form av en 
enkät i min undersökning, då jag främst ville få fram lärarnas definitioner av begreppet konflikt, 
deras egna erfarenheter samt vars och ens attityder till konflikter och konflikthantering. Det 
kändes viktigt att inspirera till samtal genom ett antal frågor men inte låta dessa vara styrande, 
då lärarnas aspekter skulle ha  möjlighet till fritt spelrum. Enkäten kunde sedan ge en mer 
generell uppfattning och underbygga eller motsäga intervjuresultaten. Enkätsvaren finns därmed 
representerade som jämförelsematerial i huvudstudiens resultat av intervjuerna. 

Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (1994) beskriver hur kvalitativa respektive kvantitativa 
intervjuer har olika mål: 

”Kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har som mål att upptäcka företeelser, 
egenskaper eller innebörder. /-/ Kvantitativa intervjuer används som medel för den forskning 
som har som mål att bestämma omfattningen av någonting som är på förhand bestämt.”     
(ibid. s55) 

Det innebär att den kvalitativa intervjun är icke –standardiserad, den kräver att intervjuaren 
utvecklar och anpassar sina frågor till den situation som uppstår.  Den kvantitativa intervjun är 
istället standardiserad med frågor som är lika för alla individer samt med vidhängande 
svarsalternativ. I min undersökning är enkäten standardiserad med  formuleringar, som ska 
besvaras med ett ja eller ett nej. 

I en förstudie intervjuade jag tre (3) lärarutbildare. Med utgångspunkt i resultaten från denna, 
använde jag samma intervjufrågor på en gymnasieskola samt utformade en enkät. 

I huvudstudien intervjuade jag sex (6) gymnasielärare på en innerstadsskola samt delade ut 
enkäten till ett trettiotal (30) av deras kollegor. 

förstudie – intervjuer  /  huvudstudie – intervjuer och enkät  
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 Förstudie 
Lärarutbildarna i förstudien 
För att få någon insikt i hur tankegångarna hos lärarutbildare förhöll sig till konflikthanteringens 
pedagogik, så valde jag ut tre (3) verksamma personer i tjänst på en högskola. Jag provade mina 
frågor i syfte att höra deras reaktioner och val av svar utifrån erfarenheter och arbetssätt, som 
genomsyrade deras syn på lärarutbildningen. 

Då fick jag också omdömen och förhållningssätt till frågorna, vilka stärkte mig angående deras 
tydlighet och igångsättande av tankar samt urval av svar med påföljande associationer och egna 
intresseinriktningar. Samtalen blev olika samtidigt som jag genom följdfrågor försökte anknyta 
till mitt syfte. 

Nedan presenteras deras respektive ämnesområde: 

Lärarutbildare A       Arbetade som adjunkt och forskare och föreläste om konflikthantering 

                                  för lärarkandidater samt skolpersonal. Man                           

Lärarutbildare B       Arbetade som utbildare av vårdlärare och med konfliktbearbetning i  

                                   grupp samt ledarskapsutveckling med drama. Kvinna 

Lärarutbildare C       Arbetade som  forskare i kommunikation och konflikthantering, 

                                   Var utbildare på magisternivå samt hade kurser för olika 

                                   yrkeskategorier i konflikthantering, kommunikation och etik. Man 

                         

 

 

  

Frågor/frågeområden 
De frågor jag ställde till lärarutbildarna var en test av de frågor jag ville ställa till lärarna, alltså 
samma. Jag ville se, att de fungerade och kunde som följd av detta använda dem med lärarna 
samt få ett jämförande material. Se bilaga 1. 
Varje intervju genomfördes under ett och samma tillfälle i enrum. 
Den avtalade tiden var en timme, vilket i alla tre fallen utsträcktes ytterligare en halvtimme. 
De tre personerna fick frågorna skickade till sig med e-post en vecka i förväg. 

 Huvudstudie 
Skola 

Jag valde att genomföra min studie på en gymnasieskola. Den skola, där jag genomförde 
undersökningen, valdes därför att  den hade både teoretiska och praktiska program. Den valda 
skolan erbjöd det samhällsvetenskapliga programmet med inriktningar som  bild och design, 
flera yrkesinriktningar såsom hotell och restaurang, hantverk och barn och fritid samt ett 
individuellt program. Elevunderlaget var mycket blandat vad gällde social bakgrund och 
etnicitet.  
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 I sammanhanget vill jag påpeka att valet att genomföra studien vid en gymnasieskola också ska 
ses mot bakgrund av det faktum, att gymnasieskolan är en frivillig undervisningsform. Det 
medför att inga direktiv genom regering och riksdag ges om konflikthantering eller ett 
förebyggande arbete.  

Lärarna (intervjuerna) 
De intervjuade lärarna valdes efter principen att ett flertal av skolans program skulle kunna 
representeras. Lärarna arbetade alltså på en eller flera inriktningar. Detta urval gav mig en 
inblick i om olika program uppvisade olika behov av konflikthantering och hur lärarna arbetade 
med detta. 

Nedan redovisas tjänstgöring och kön: 

Lärare 1       Arbetade på det individuella programmet med svenska. Kvinna 

Lärare 2       Arbetade på det samhällsvetenskapliga programmet inriktning bild med                                                  

                     svenska och engelska. Kvinna 

Lärare 3       Arbetade på barn och fritid samt omvårdnadsprogrammet med drama och  

                     livskunskap. Kvinna 

Lärare 4        Arbetade på det estetiska programmet med svenska och historia. Kvinna 

Lärare 5        Arbetade på hotell och restaurang med svenska och historia. Man 

Lärare 6        Arbetade på hotell och restaurang med religion och samhällskunskap. Man 

 Intervjuerna 

Bakgrund 
Jag började med att fundera över definitionen av ordet konflikt. Det kändes inte relevant att 
använda litteraturens olika benämningar, för att få fram hur lärare identifierade konflikter i en 
gymnasieskola. Jag ville att de skulle beskriva med egna ord, när de tyckte att det uppstod 
konflikter i skolan. 

Mina frågor skulle alltså inte besvaras direkt utan vara en inspiration för den intervjuade, när 
och om samtalet började uttömmas. Då jag ville ha en möjlighet att göra jämförelser mellan 
lärarna, så var frågorna viktigare för mig än för dem. Jag kunde se i vilken grad varje lärares 
berättelse och reflektioner besvarade mina frågor och inflika de frågor som återstod i samtalet. 

Istället för  konfliktbenämningar i allmänhet skulle mina frågor vara koncentrerade på skolan 
som arbetsplats och de människor som befann sig där. Det betydde enskilda personer och 
grupper, elever och annan skolpersonal. Det betydde också främst ämnesarbete och kollegialt 
arbete i skolan. 

Jag förstod att ett samtal kring konflikter kunde bli känsligt och personligt och borde vara fritt. 
Det bekräftade att frågorna var viktigare för mig som en ram. Då jag ville ha ett jämförande 
underlag, skulle jag också kunna bedöma informationen på ett mer rättvist sätt. 

Det kändes väsentligt, då svaren från intervjupersonerna inte skulle kunna anses som rätt eller 
fel, utan skulle tolkas av mig. 

Detta var mina utgångspunkter vid formulerandet av intervjufrågorna. 
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Då omfånget av min studie inte skulle bli alltför stort att bearbeta, ville jag välja ut sex lärare att 
intervjua. Dessa skulle vara representativa för olika program på skolan.  

Då uppkom tanken på en enkät, som skulle ge min intervjutolkning en stadigare grund. 

Jag måste formulera frågor, som kunde anknyta till intervjuernas inriktning och kunde besvaras 
med ja eller nej. Alltså ämnes- och personrelaterade frågor, vilka jag konstruerade i förhållande 
till intervjufrågorna. 

Jag undrade därefter, hur lärarutbildare skulle besvara mina frågor och beslutade att testa dessa  
på tre yrkesverksamma personer på högskolenivå. De tre lärarutbildarna skulle undervisa i 
konflikthantering. Jag ville se hur deras svar på frågorna gav mig möjlighet att tolka deras 
respektive inställningar till identifikation och hantering av konflikter, vilket de ju kan förväntas 
föra vidare till sina lärarkandidater. Deras svar skulle också visa mig om frågorna fungerade 
tillfredsställande utifrån mitt syfte. 

Den skola jag därefter vände mig till, kändes representativ med sina olika program och 
kategorier av elever. 

Frågor/frågeområden (se bilaga 1) 
De frågor som jag ställde till lärarna var alltså samma frågor som till lärarutbildarna. 

Varje intervju genomfördes under ett och samma tillfälle i enrum. 

Den avtalade tiden var en timme, vilket i ett par fall utsträcktes med ytterligare en halvtimme. 

De sex personerna fick frågorna skickade till sig med e-post en vecka i förväg. 

Då förebyggande arbete samt konflikthantering  främst består av metoder i samtal och 
dramapedagogiska rollspel enligt forskningen, så frågade även jag efter metod och drama men i 
kombination med frågor, som inbjöd till helt egna förhållningssätt. 

 

Jag valde att ha tio frågor för att dels ringa in olika aspekter och sätta igång ett tänkande men 
också för att låta intervjupersonen dröja vid någon fråga och kanske välja bort en annan som 
mindre viktig. På det viset ville jag få personerna att koncentrera sig och inte efteråt komma på, 
vad de borde ha pratat om. Dock hängde frågorna ihop och innebar en viss upprepning för att 
inte kännas alltför omfattande. Ordningen behövde inte följas och jag strävade efter en 
semistruktur. 

Frågorna handlade om den yrkesmässiga erfarenheten av konflikter, målgrupper, den egna 
definitionen, metod och förhållningssätt samt motivationen. 

Det fria samtalets form innebar också följdfrågor för att få förtydliganden kring detaljer och 
attityder och få fram svar, som anknöt till samma frågor. Det var frågor som jag ställde och som 
uppkom under intervjuernas gång utifrån deltagarnas reflektioner och åsikter. 

Mikael Alexandersson (Starrin & Svensson 1994) tar upp intervjun som den vanligaste metoden 
i kvalitativa undersökningar. En central utgångspunkt är att det inte finns ett rätt eller lämpligt 
svar. Intervjupersonerna måste utifrån den egna förståelsen ha möjlighet att själva avgränsa och 
definiera innehållet. På så vis kan forskaren vid analys identifiera innebörder av olika 
uppfattningar. Denna bok ger exempel på frågor samt förhållningssätt till intervjuer, vilket jag 
har använt mig av i mitt eget arbete. 
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 Enkäten  

Enkätens femton frågor var rena ja- och nejfrågor, som följde intervjufrågornas mönster. 

Jag valde att göra så för att underbygga de svar jag fick vid intervjuerna. 

Lärarna valdes ut efter principen att representera de arbetslag, som de sex intervjuade lärarna 
företrädde programmässigt. De undervisade alltså i olika ämnen på samma program som dessa.  

Jag ringde eller mejlade och bad en lärare på varje program att dela ut mina enkäter vid ett 
arbetslagsmöte, förklara syftet samt fråga om kollegorna ville besvara enkäten helt frivilligt. 
Därefter samlade läraren in dem och lade dem i ett och samma överenskomna lärarfack. Denna 
lärare lade alla enkäter på sitt skrivbord, där jag kunde hämta dem, när det passade mig. 

Totalt 32 lärare fick enkäten. Samtliga besvarade denna men två föll bort som ofullständiga. 

 Motivering av metod 
Genom att spela in intervjuerna kan undersökaren höra ord, attityder och känslor upprepade 
gånger; det finns kvalitativa skillnader att uppfatta och tolka.  

Jag bokade en ledig sal på skolan för varje intervjuperson. 

En diktafon spelade in allt som sades utan att utesluta något. Därmed fanns intervjupersonens 
berättande, rättningar av sig själv, förtydliganden, invändningar mot en fråga, oro kring 
sekretess samt mitt eget sätt att fråga och söka förtydliganden kring det som intervjupersonen 
sade. 

Varje inspelad intervju lyssnade jag igenom flera gånger för att få ett intryck av känslor, åsikter, 
stämningar och förhållningssätt. Jag lyssnade alltså inte bara till orden utan även hur de sades. 
Däri fanns också ett kritiskt förhållningssätt till min egen roll, som jag försökte hålla så neutral 
som möjligt. 
 
Därefter skrev jag ut varje intervju och lade till mina egna kommentarer utifrån min tolkning av 
det sagda.  
På så sätt försökte jag fördjupa ordens innebörd, där detta var möjligt. 
  

Etiska aspekter 
I samband med att jag kontaktade mina tilltänkta intervjupersoner, så var jag noga med att utgå 
ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. (2001) 

Dessa är formulerade i åtta regler och handlar om intervjupersoners villkor och rättigheter i en 
intervjusituation. 

 Då jag inte var närmare vän, bekant eller stod i annat beroendeförhållande till 
intervjupersonerna, så ansåg jag det säkrat att dessa inte skulle känna sig styrda eller på något 
sätt tvingade att avge svar eller frångå sina personliga ramar för intervjun. Dock informerade jag 
dem om deras frihet i förhållande till svar och tidsram. 
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Det handlade om deras frivilliga medverkan, som de när som helst kunde avbryta. Jag upplyste 
dem om att allt de sade, skulle behandlas och redovisas anonymt, detta var också viktigt i 
samband med användningen av diktafon och därmed igenkänningsbar röst. Mina inspelningar 
skulle jag radera, mina anteckningar skulle ingen annan få läsa. Jag lovade total tystnadsplikt 
från min sida. 

Jag informerade om mitt syfte med intervjun och erbjöd också intervjupersonerna att få ta del av 
mitt arbete innan publicering via Universitetet. 

 Reflektion kring forskningsprocessen 
En kvalitativ undersökning med semistrukturerade frågor och svar bearbetas på ett tolkande sätt. 
Det gör att resultatet aldrig kan bli objektivt, vilket inte heller är syftet.  

Det var intressant att se, hur jag som person kunde inbjuda till ett öppet samtal. 

Jag tänkte på min egen lärarroll, hur jag vill vara personlig på ett yrkesmässigt sätt för att få 
kontakt med alla elever.  

Efter att ha intervjuat de tre lärarutbildarna, utvärderade jag svaren och fann att mina frågor 
hade fungerat just som inspiration för dem. Själv hade jag haft det stöd av frågorna jag hade 
ansett mig behöva, då de hade talat fritt. 

Med den erfarenheten mötte jag lärarna på gymnasieskolan och fann en likartad form av 
intervju. Som intervjuare ville jag inte lyfta fram min egen personliga stil och bakgrund utan 
hålla en neutral men personlig öppenhet. På så sätt ville jag välkomna varje intervjuperson på 
dennas egna villkor för att den kvalitativa metoden skulle fungera lika för alla. 

Jag tyckte, att denna inställning fungerade väl och fick intervjupersonerna att slappna av. 
Samtliga tog en titt på mina intervjufrågor men började inte besvara dem. Istället tog de fasta på 
någon självvald fråga eller började prata om konflikter utifrån en egen tankegång. 

Jag fick därmed rätt i mitt förmodande att frågorna skulle bli viktigare för mig, som en ram att 
utgå ifrån för mina inflikanden och följdfrågor. 

Två problem blev tydliga. 

Det ena handlade om att få intervjupersonerna att besvara mina frågor utan att de bröt eller 
förändrade sin egen tankegång. Det fordrades en lyhördhet av mig för att uppnå detta. En 
uppmärksam närvaro med personen samtidigt som jag följde min mall var nödvändig. Det andra 
problemet handlade om personlig integritet. Några av de intervjuade uttryckte oro inför att deras 
berättelser och åsikter skulle nå ledningen och kollegor med annan inställning. Jag fick 
återkommande lova absolut anonymitet vid sammanställandet av min undersökning. Dessutom 
kontrollerade vi att dörren var ordentligt stängd. 

Den fria intervjuformen och min medvetet personliga neutralitet lockade fram ett öppet samtal, 
ibland förmodligen öppnare än intervjupersonen riktigt tänkt sig. Själv kände jag en 
tillfredsställelse inför de engagerade och självutlämnande redogörelserna och var angelägen om 
att visa mitt ärliga uppsåt.  

Mina följdfrågor syftade till förtydliganden och då jag hade allt material samlat på diktafon, så 
var det möjligt att via upprepanden få bekräftat att jag uppfattat informationen  på ett riktigt sätt. 
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Jag hade heller inga uttalanden av dessa lärare att jämföra med utan var helt hänvisad till analys 
av materialet i min undersökning.  

Därmed drar jag slutsatsen att mina frågor i kombination med mitt fria förhållningssätt har 
fungerat väl för intervjupersonerna. 

Jag kan inte se, att en annan metod skulle ge samma uttömmande svar. 

En rent kvantitativ metod skulle begränsa svarsmöjligheterna betydligt men den fick här som 
jämförande metod via enkäten funktionen av att förstärka eller försvaga resultatet av de 
kvalitativa intervjuerna. 

I min kvalitativa metod blir summan av delarna större, helhetsbilden mera klar och detaljerad. 
Varje lärare har själv fått formulera vad en konflikt kan vara för personen på arbetsplatsen och 
möjligheten eller förmågan att hantera de konflikter man tar upp. 

När jag lyssnade igenom intervjuerna, insåg jag den stora fördelen med att ha tillgång till röster 
med alla nyanser. Jag såg varje person framför mig med ansiktsuttryck och kroppsspråk. Jag 
kunde lyssna flera gånger och märka, hur jag upptäckte ord och tonlägen allt tydligare. Min 
förmåga att tolka materialet stärktes. Jag kände mig allt säkrare på mitt resultat. 

Min fråga besvaras olika av lärarna men har gemensamma nämnare. 

 

 

Resultat 

 Resultat- förstudien  
Jämförelsen mellan de tre slumpvis valda lärarutbildarna/forskarna på en högskola gav olika 
infallsvinklar och svar på mina frågor. 

Två av dem har arbetat som lärare på grundskola och gymnasium, den tredje inom sjukvården 
med psykiatrisk inriktning. 

Det visade sig under intervjuerna att  de intog mycket olika förhållningssätt till konflikters 
orsaker samt hur ett konfliktlösande arbete borde bedrivas. 

Jag har kunnat urskilja följande tematiska motsättningar mellan dem: 

a, Läraren ska fostra eleverna kontra läraren ska undervisa. 

b, Läraren ska ge redskap och medvetenhet för kunskap kontra läraren ska ge konkret kunskap. 

c, Metoder i konflikthantering kontra egen känsla, självinsikt och erfarenhet. 

d, Inkludering kontra exkludering av elever. 

e, Skolans marknadsanpassning kontra vuxenvärldens abdikering som huvudorsak till 
ungdomars bristande demokratiska kompetens. 
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f, Det mångkulturella samhället som konfliktskapare är en gemensam utgångspunkt men 
klassaspekten betonas kontra begreppet lässvårigheter. 

Å ena sidan ska skolan ge redskap och medvetenhet för kunskap men släppa det låsta 
innehållskravet. Man kan ställa frågan vad som är legitim kunskap. Läraren ska fokusera på ett 
bra arbetsklimat med elever och kollegor. Skolan ska fostra. 

Å andra sidan ska lärarens uppgift vara att undervisa, kunna sitt ämne grundligt och i arbetet ge 
redskap och medvetenhet. Mål- och resultatstyrning är viktigt. Skolan ska inte fostra. 

Därmed blir inställningen till konflikthantering helt olika. 

De metoder i konflikthantering, som tas upp är värderingsövningar, forumspel, playback, 
psykodramateknik, dynamisk pedagogik, konfliktanalys, kommunikation. 

När det gäller egen erfarenhet talas det om att avläsa en grupp och en person rätt, se 
förtryckarstrukturer och ojämlikhet, ha kontakt med sina egna känslor och magkänslan, 
observera sina egna signaler och andras, gripa in konkret i nuet, prata om vad man ser, hjälpa en 
person bort från sin förtryckarroll.  

Begreppen exkludering och inkludering tas upp men utifrån helt olika aspekter. 

Det framkommer att eleven idag kan välja skola men också att skolan kan välja elev. Det skapar 
konkurrens och konflikt. Konsekvensen kan bli en exkludering istället för den önskade 
inkluderingen. 

I motsats till detta menas istället att det är helt orealistiskt att tro på en lyckad inkludering av 
alla i en skolklass. Problematiken blir för stor och omfattande att klara av. 

Frågan ställs om samhällets förändring med en tydlig marknadsanpassning avgör 
demokratibegreppet. Det anses då viktigt att  undersöka demokratins möjligheter i denna 
marknadsanpassning eller om funktionen av motpol är det väsentliga. Två motpoler innebär 
konflikt. Dagens människa identifierar sig alltmer som en konsument, vilket innebär artefakter 
via både media och produktionsindustrin för en uppbyggd identitet. 

 Det visar sig att en sådan definition ställs emot en fokusering på vuxenvärldens abdikering som 
en problematisk aspekt för demokratins bevarande och utveckling. Ungdomar hamnar i ett 
tomrum utan tydliga värden som vägleder dem. Föräldrarna har inte tid med eller kan inte ta 
hand om sina barn i många fall, de känner skuld över detta. Det finns också en rädsla för att tala 
om detta samt om de ökande konflikterna. 

Alla tre är överens om att det mångkulturella samhället är en konfliktskapare mellan människor. 
Här betonas klasskillnaderna som orsak i den rådande skolformen eller de språkliga 
svårigheterna som aggressionsskapande. 

Möjligen kan orsakerna förknippas med varandra men ingen går djupare in på detta. 

Det blir här tydligt, att lärarutbildarna har olika inställning till vad som orsakar konflikter. 

De diskuterar kunskap som något konkret eller relativt, där den konkreta kunskapen exkluderar 
elever med bristande bakgrund i klass och kultur. Kunskap kan istället vara att bli kompetent att 
skaffa sig denna själv, då blir kunskap detsamma som att ha redskap för att lära sig att lära. Det 
ingår i lärarens fostrande uppgift, vilket kan bli ett demokratiskt arbete. Denna vill ta ställning 
till rådande marknadsform, alltså den nämnda marknadsanpassningen. Man kan också se på 
demokrati utan att tala om klassamhälle. Då fokuseras familjen som den samhällsbevarande 
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kraften med givna värden som ska överföras. Dessa värden definieras inte men föräldrarna anses 
ha svikit sin uppgift.  

Metoderna för konflikthantering tolkas ur psykologisk synvinkel, någon gång ur social men  en 
politiskt grundad förklaring ges inte. 

Den egna erfarenheten ställs emot metoderna, som inte anses tillförlitliga. Här visar sig en 
förklaring av konflikter utifrån politiska termer som förtryck och ojämlikhet i ett klassamhälle. 

Därmed blir det intressant att jämföra lärarutbildarnas synpunkter med några lärares inställning 
och erfarenhet av den skola, som de har som arbetsplats. I detta fall en gymnasieskola i 
Stockholms innerstad. 

 Resultat - huvudstudien 
Utifrån de samtal jag har haft med de olika lärarna kan jag jämföra svar och dela in dem i olika 
grupper utifrån identifikation av konflikter och hanteringen av dem. Enkätsvaren kompletterar 
min jämförelse. 

 (se bilaga1)  

 

 Identifikation av konflikter 

 Konflikter i elevgrupper  

Lärarna beskriver följande typer av konfliktorsaker: 

 a, språkbruk 

b, utstötning 

c, informella ledare 

d, fraktionsbildningar 

e, mångkulturen 

f, dåliga betyg. 

g, psykosociala problem. 

 

Konflikter beskrivs av samtliga sex som mest förekommande i gruppkonstellationer. 

Man tar upp det grova språket i kombination med en utstötning av några andra elever.  

Aggressiva och nedvärderande kommentarer används samt sexfixerade ord – det språkbruket 
har blivit förstärkt via ett antal invandrarkulturer, menar flera lärare.            

Man nämner informella ledare, som kan vara svåra att komma åt och tar upp fraktionsbildningar 
i elevgrupperna.  

Det kan vara stora konflikter mellan olika invandrargrupper; de använder då aktuella nyheter 
och anklagar varandra för hedersmord och könsstympning osv. 
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De kulturella konflikterna har ökat de senaste fem åren. 

Enkätsvaren visar, att hälften av lärarna instämmer i detta. 

 Konsekvenserna av dåliga betyg kan innebära att flickorna istället hävdar sig genom en 
utseendefixering samt gör bröstförstoringar. Pojkarna kan ta till droger och bli kriminella. 

Viss mobbning anges på IV-programmet men annars inte. 

Barnsliga beteenden finns men ses som symptom på psykosociala problem samt att det även kan 
handla om  språkliga problem för invandrarungdomar, vilket kan ge upphov till 
konfliktbeteenden. Det gäller främst IV-programmet. 

 Konflikter mellan elever – lärare 

Lärarna tar följande begrepp riktade mot dem själva:  

a, ifrågasättanden 

b, mobbning 

Hälften av lärarna tycker, att det förekommer, att de blir utsatta för detta av eleverna.  

Orsakerna definierar man inte men nämner relationer och personkemi. 

 Enkätsvaren visar, att hälften av lärarna känner en positiv auktoritet i elevgrupperna, vilket 
tyder på att den andra halvan kan känna en utsatthet. 

 Ämnesrelaterade konflikter i undervisningen 

Lärarna urskiljer flera svårigheter i sitt pedagogiska arbete med eleverna: 

a, bristande motivation i skolarbetet 

b, konkurrens om hjälp, uppmuntran och betyg 

c, stora kunskapsskillnader i en grupp 

d, begåvningen hindrad av sociala eller språkliga faktorer 

Flera lärare beskriver hur konflikten har ökat de senaste fem åren, vad gäller att motivera 
eleverna i skolarbetet. Det handlar både om arbetssätt och innehåll.  

Enkätsvaren visar, att nästan 2/3 av lärarna uppfattar motstånd och konflikter med eleverna i 
ämnesarbetet. 

Ett par tycker, att det  finns en konkurrens om hjälp, uppmuntran och krav på ett godkänt betyg. 
Det är en konflikt att det så stora skillnader i samma elevgrupp. Elever godkänns i grundskolan 
men kan ligga på en nivå för årskurs 5. Andra elever får då inte utveckla sin kapacitet, eftersom 
läraren inte räcker till. Det skapar missnöje och konflikter främst mellan eleverna men också 
med läraren. Alla håller inte med om detta. 

Man tar också upp att begåvade elever ofta inte kan utveckla sig pga av sin situation hemma 
eller de språkliga hindren, då de är invandrare. Det blir en frustration. 

 Konflikter i förhållande till kollegor  

Lärarna uppfattar varandra både positivt och negativt i yrkesrollen vad gäller: 
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a, elevsyn 

b, pedagogik 

c, personalkonflikter 

 

Några lärare anger sina kollegor som största orsak till konflikt både vad gäller elevsyn och 
pedagogik. 

Enkätsvaren visar att knappt en tredjedel av lärarna instämmer i detta. Här framkommer också 
en oenighet kring betygskriterierna, en dryg tredjedel anger detta, vilket inte nämns i 
intervjuerna. 

 Några talar istället om lojalitet mellan kollegor och 

tycker att kollegorna är stöttande genom arbetslagen. 

Enkätsvaren visar en tredjedel som överens i inställningen till konflikter, medan hälften inte vet. 

 Konflikter i förhållande till skolledningen 

Lärarna uttrycker en klar konflikt i förhållande till ledningen om följande: 

a, förhandlingsbara betyg 

b, ifrågasatt kompetens 

c, lönesättningens villkor 

Det finns ett krav på att godkänna eleverna från skolledningen, då skolan numera ska vara ett 
vinstdrivande företag. Man ska behålla eleverna till varje pris, då blir det inga likvärdiga betyg, 
vilket förespråkas från Skolverk och regering. Istället förhandlar man om betygen. 

Till följd av detta kan lärarens kompetens ifrågasättas. Flera och högre betyg tolkas som att man 
är en bra lärare, vilket inte behöver vara fallet. 

Lönesättningen grundar sig på betygsättningen och inte på reella resultat. 

Samtliga säger, att det är svårt att prata om detta. Man är rädd för konsekvenser, om uttalandena 
kommer fram och ett par lärare försäkrar sig återigen om min tystnadsplikt. 

 Konflikthantering 

 Hantering av konflikter i elevgrupper - målinriktad 

Lärarna uttrycker mycket olika förhållningssätt till konflikthantering: 

a, dramaövningar 

b, drama som fostran och förklaringsmodell 

c, giraffspråket 

d, text som inledning till konfliktsamtal 

e, gripa in direkt i konflikter 

f, anlita antimobbningsgruppen 
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g, hårdare tag 

Några lärare har använt dramaövningar på det individuella programmet och menar, att det är bra  
pga koncentrationssvårigheter och konflikter där. 

Man menar också att det är lika väsentligt på det nationella programmet utifrån konflikter och 
att det förbättrar gruppstämningen. 

Nämnda dramametoder är forumspel, värderings - och tillitsövningar samt olika dramalekar. 
Dessa kan också ha en fostrande effekt. 

Enkätsvaren visar, att  nästan två tredjedelar av lärarna inte känner till att drama finns som 
metod vid konflikthantering på skolan, tre visar kännedom medan övriga inte vet. 

Giraffspråket tas upp av en lärare som viktigt vid kommunikation, detta för att inte låta de egna 
känslorna drabba eleverna  och inte heller sätta etikett  på elever. 

Några lärare tycker, att en lämplig text kan vara ett sätt att sätta igång ett samtal om en aktuell 
konflikt. Då ska det ske på ett naturligt sätt i förhållande till ämnet. 

Hälften av lärarna har själva gripit in i konflikter, då de har skaffat sig utbildning i det medan 
övriga funnit det svårt. De har avvaktat, försökt göra något indirekt men i några fall sett det 
nödvändigt att kontakta antimobbningsgruppen. En av lärarna sitter med där. 

Enkätsvaren visar, att mer än hälften av lärarna känner sig kompetenta att ta hand om konflikter, 
trots att inte alla är utbildade. Nästan alla känner till att det finns en antimobbningsgrupp på 
skolan. 

Hälften av lärarna vill öka kraven på eleverna och deras eget ansvar. Här vill de ha uppbackning 
av skolledningen, vilket har börjat ske. Åtgärder som dessa lärare har gjort och ska göra om 
nödvändigt är att dra in på studiestöd och lån från CSN vid hög frånvaro och oacceptabel 
livsföring. De talar om daltandet med eleverna, som då inte kan ta eget ansvar. 

 Hantering av konflikter i elevgrupper - indirekt  

Lärarna försöker använda olika arbetssätt för att neutralisera konflikter: 

a, avleda konflikter 

b, meditation 

c, nya samarbetsformer 

d, undvika vissa texter 

Att avleda konflikter kan vara ett sätt att få undervisningen att fungera. Man vill vara pedagog 
och skapa lugn och god stämning i klassrummet så att eleverna glömmer aktuell konflikt.                                           
Alla tycker inte att de vill eller kan hantera konflikter och söker då andra sätt, någon har använt 
meditation i elevgrupperna för att finna ro.  
Nya samarbetsformer är ett annat sätt och det kan bryta gruppmönster och statusbeteenden. Det 
är heller inte säkert att elever väntar sig att läraren ska vara en konfliktlösare.  
Ibland undviker man vissa texter för att uppnå och behålla en hållbar arbetssituation. En 
majoritet anser att arbetssättet påverkar elevgruppens konflikter. 

Enkätsvaren visar, att mer än två tredjedelar av lärarna har bestämda pedagogiska strategier för 
att få undervisningen att fungera. 
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 Hantering av konflikter mellan lärare/kollegor  

Lärarna är inte överens om konflikthantering sker eller är möjlig: 

Ingen konflikthantering har förekommit i personalgruppen. 

En person har använt sina kunskaper i konflikthantering i arbetslaget med framgång, ett 
förtroende fanns som möjliggjorde arbetet. Här handlade det om relationen lärare-elev. 

En person med kunskaper tror inte att man kan jobba med sina kollegor utan någon utifrån 
måste komma. 

Enkätsvaren visar istället, att en tredjedel av lärarna tycker att personalkonflikter tas om hand, 
medan hälften inte vet. 

 Utbildning i konflikthantering  

Lärarna uttrycker intresse men skolledningens attityd är oklar: 

a, eget initiativ 

b, skolan ointresserad 

Hälften av lärarna har någon form av utbildning i konflikthantering – samtliga på eget initiativ. 
De har en sådan inriktning på sin utbildning att de har haft intresset för att vidareutbilda sig. Det 
handlar om specialpedagogik, drama och teologi. De tar upp metoder som giraffspråket, 
forumspel, dynamisk pedagogik, värderingsövningar och meditation. 

Skolan har inte efterfrågat deras kunskaper och en menar att det inte finns någon estetisk 
inriktning som uppmanar till sådant tänkande på skolan. Personen hade Livskunskap tidigare 
och fann det väsentligt för ungdomarna men det är borta nu.  

De övriga tre uttrycker frånvaron av fortbildning i konflikthantering och redskap i 
undervisningen på skolan, en tycker dessutom att den egna ämnesutvecklingen har minskat i 
och med arbetslagens tillkomst. 

Enkätsvaren visar istället, att en tredjedel av lärarna har utbildning i konflikthantering och att 
skolan erbjuder en sådan.  

 Förhållningssätt som ledare i ett konfliktfyllt arbete  

Lärarna uttrycker en kluvenhet inför sin yrkesroll: 

a, coach 

b, anticoach 

c, frånvaro av stöd i yrkesrollen 

d, formativt och summativt arbetssätt 

 

Jag kan konstatera att hälften av de intervjuade lärarna anser sig vara coachande/stöttande i sin 
lärarroll och menar, att det är självklart i yrkesrollen. 

Enkätsvaren visar, att fyra femtedelar av lärarna uttrycker det. 
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De andra intervjuade lärarna känner sig tvingade att vara det och är missnöjda med sina 
undervisningsresultat. 

De pratar om coacha som att dadda och menar att det är en alldeles för stor fokusering på 
elevernas bakgrund och hur de mår. Somliga är duktiga för att de alls kommer. Dessa lärare 
tycker, att det blir för lite tid till själva ämnet. De försöker ändå undervisa och visa, att ämnet är 
intressant genom att de har stora kunskaper i det. Detta kombineras med att hitta 
frågeställningar som kan engagera eleverna på ett personligt plan. Två av dem tar upp begreppet 
curling och tycker att barnen curlas från dagisåldern av alla vuxna inklusive föräldrarna. Därför 
kan de inte se sin egen del i ett skolmisslyckande. Ett betalt jobb motiverar många elever men 
inte skolan. Dessa lärare känner en frustration över att gymnasieelever inte kan ta ansvar för 
sina studier. De försöker tala med dem som vuxna människor och uppmuntra den egna 
kapaciteten. 

En majoritet menar, att många elever inte vet vad de vill och borde få göra något annat 
praktiskt. 

KomVux borde kunna vara en lösning senare. De menar, att det är en stor konflikt för läraren att 
försöka jobba med elever, som bara går dit för att de måste. Många sätter i system att bara gå dit 
så mycket att de behåller CSN. Det blir ett stöttande och coachande som inte ger mycket 
resultat. Detta anser även de lärare som tar den coachande rollen som självklar. 

18-åringar gör som de vill men nu ska lärarna börja ringa  hem och se till att de kommer. Helt 
fel förhållningssätt.  De vill ställa krav på eleverna istället. Detta är ett återkommande tema 
angående eleverna som studerande. Lärarna arbetar för att motverka ansvarslösheten genom att 
fokusera på skolan som en arbetsplats, vilken ger träning inför ett framtida jobb. De påminner 
eleverna återkommande om detta och tar upp sitt eget ämne med det perspektivet, vad ämnet 
innebär konkret och som allmänbildning.  

Ett par lärare tar upp sina egna behov i yrkesrollen och menar att det är ”skottpengar” på lärare 
idag. De får inget positivt för sitt förhållningssätt utan får ta emot kritik, uppfattas inte som 
tillräckliga auktoriteter. De tycker inte att lärarna stöttas alls i den coachande roll, de förväntas 
ha. Alla sex anser att de jobbar både formativt och summativt med betygskriterier och 
utvärderingar. 

En säger att om man känner antipati för en elev, så är man benägen att dra upp betyget. 

Det beror på att den coachande rollen ger dåligt samvete för sådana känslor.  

En annan säger att man drar ner på kraven för att få en harmonisk elevgrupp och menar, att de 
flesta kollegor gör så. 

Jag kan konstatera, att det är lärarna med utbildning i konflikthantering som anser en coachande 
lärarroll vara självklar, medan de andra ifrågasätter denna roll. Däremot varierar åsikten om 
högre krav på att eleverna tar mer eget ansvar, här följer lärarna inte samma mönster. 

Hur man motiveras att bli en bra lärare, som förebygger konflikter i 
studierna 
 
Samtliga lärare uttrycker åsikter om, vad som motiverar dem själva att bli bra lärare. Det visar 
sig främst i  tre avgörande faktorer. 

a, små homogena grupper 
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b, arbetssättet 

c, ämnesfokusering 

De flesta tycker att intresserade elever är motiverande för dem själva men har svårt att 
uppmuntra och täcka in alla i dagens heterogena klasser. Kursupplägget blir en tung och omöjlig 
uppgift. 

Man förespråkar mindre elevgrupper eller en nivåindelning, som eleven kan plugga sig vidare 
ifrån. 

 Hälften av lärarna anser att arbetssättet är avgörande för gruppkänsla och arbetsklimat. 

De andra skulle vilja koncentrera sig mer på innehållet – det är svårt med tråkiga böcker och 
mindre fortbildning i ämnena idag. 

Alla sex anser relationer viktiga men hälften tycker att undervisningen får stå tillbaka för dessa, 
medan andra halvan anser att relationerna är inbakade i arbetssättet. 

Återigen visar det sig att lärarna med utbildning i konflikthantering betonar arbetssätt och 
relationer, medan övriga betonar undervisningen. 

 Hur man vill motivera eleverna till mindre konflikter i studierna 

Lärarna beskriver olika syn på motivation: 

a, tydlig undervisning                                                                                                                    
b, mer stimulans och gensvar                                                                                                       
c, betyg                                                                                                                                      
d, medvetandegörande 

Alla lärarna förespråkar tydlighet i undervisningen och menar, att ämnesinnehållet är viktigt.                                     
Hälften skulle vilja stimulera samtliga elever mer men menar, att de svaga tar mest kraft. Det 
skapar konflikter istället. Hälften har varit på IV-programmet och anser att korta uppgifter med 
gensvar är viktigt för motivationen och harmonin.                                        
Ett par talar om betyg och uppmuntran samt bekräftelse som motiverande medan ett par talar 
om medvetandegörande av eleverna så att de växer i självförtroende.                                                         
Det är lärare utan utbildning i konflikthantering, som förespråkar betyg som motivation och 
lärare med sådan utbildning, som förespråkar medvetandegörande. 

 Konfliktarbetets karaktär och villkor  

Lärarna är oeniga om konflikters existens och orsaker. 

a, ökning av konflikter                                                                                                                    
b, språkbruk                                                                                                                                
c, föräldrarnas frånvaro                                                                                                              
d, skolan griper in vid elevkonflikter                                                                                           
e, skolan griper inte in i personalkonflikter 

En majoritet av lärarna tycker att de kulturella konflikterna har ökat i elevgrupperna de sista fem 
åren. Enkätsvaren underbygger inte helt detta, då hälften av lärarna tycker så.                                                             
En majoritet av lärarna skyggar inför elevernas tuffa attityd och språk, känner sig osäkra om hur 
de ska hantera det.                                                                                                                           
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Hälften tycker att det är en stor konflikt, att föräldrarna har abdikerat från sitt ansvar. 
Konfliktarbete blir då skolans ansvar och läraren får ta kritik även för beteenden som har med 
hemmiljön att göra.                                                                                                                                                          
Majoriteten menar att man är snabba på skolan med samtal via skolledningen samt att koppla in 
antimobbningsgruppen för att reda ut saker med elever.                                                                               
En majoritet menar, att personalkonflikter inte tas om hand.                                                 
Enkätsvaren visar dock en oklarhet genom att en tredjedel talar emot detta men hälften uttrycker 
att de inte vet. 

 Resultat – en jämförande slutsats  
 Lärares identifikation och hantering av konflikter i skolan -
huvudstudien 
Det finns två klart olika förhållningssätt till eleverna, vad gäller lärarens yrkesroll. 
Man tar å ena sidan fasta på  en stöttande attityd, där elevens psykosociala problem står i 
förgrunden. Här räknar man också in en mångkulturell problematik med språksvårigheter. Dessa 
lärare kan och använder gärna metoder i konflikthantering för att få harmoni i grupperna och ett 
bättre studieklimat. Man vill både fostra och finna klargörande lösningar. 
Det andra förhållningssättet innebär en vilja till fokusering på kunskapsundervisning. Man 
beklagar att man är outbildad i konflikthantering och försöker få harmoni och bättre 
studieklimat genom avledande åtgärder. Ibland kan man använda ämnet för att fokusera på ett 
problem.                                                                                                                     
Samtliga lärare ser en ökning av konflikter de senaste fem åren, det handlar om brist på 
motivation i studierna, ett grövre språk gentemot varandra samt större kulturella konflikter. 
Andra konflikter är språksvårigheter, fraktionsbildningar utifrån psykosociala problem eller 
intresseinriktningar, vilka också kan ge statusindelningar mellan ungdomarna. 
Dåliga betyg är en konfliktskapare, som hänger nära samman med språkproblem och sociala 
problem men inte alltid behöver vara ett begåvningsproblem. Här beskriver lärarna de 
heterogena grupperna som en svårighet, vilket förhållningssätt man än har.  
Samtliga önskar mindre och homogenare elevgrupper och vill alltså bort från de inkluderande 
klasserna. Men den första gruppen lärare, som vill arbeta stöttande, är mer inriktad på att ge 
eleverna redskap för att själva kunna skaffa sig kunskap. Den undervisningsinriktade vill ge 
konkret kunskap.                                                                                                                                 
Det finns ingen enhetlighet, när det gäller förhållningssättet inför elevansvaret.  
Även om man jobbar stöttande, konfliktlösande och fostrande så kan man förespråka hårdare tag 
mot eleverna respektive inte alls önska det. Detsamma gäller de undervisningsinriktade. Här 
skär sig åsikterna. 
Lärarna har också olika åsikter om varandras inställning till pedagogik och elevsyn. Somliga 
anser, att deras kollegor skapar konflikter , medan andra ser sina kollegor som lojala och 
stöttande. Uppdelningen stämmer inte med den pedagogiska attityden  gentemot eleverna utan 
är fristående från denna. 
Samtliga ser betygsättningen som ett problem, då man vill följa Skolverkets riktlinjer och anser 
att man försöker arbeta  med elevens utveckling och med studieresultatet. Men man vill vara 
både rättvis och bussig mot eleverna samtidigt som man känner en press från skolledningen om 
godkännanden av elever. Detta späs på av både elever och deras föräldrar. 
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 När det gäller ansvaret för studierna och omhändertagandet av konflikter och problem, anser 
lärarna att föräldrarna mycket lyser med sin frånvaro. Här saknar lärarna stöd från 
skolledningen.  

  Lärares identifikation och hantering av konflikter i skolan- en 
jämförelse mellan huvudstudien och enkäten 

 a, Enkätsvaren underbygger till hälften att det finns konflikter mellan elever i skolan och att de 
mångkulturella konflikterna har ökat mellan eleverna de sista fem åren.                                                                       
b, De förstärker också intrycket av att hälften av lärarna känner en positiv auktoritet, medan 
hälften känner en utsatthet gentemot eleverna. 
c, Det framkommer  att en majoritet instämmer i intervjuernas beskrivning av ökande konflikter 
i skolarbetet, vad gäller bristande motivation hos eleverna. 
d, Enkätsvaren  underbygger ett intryck av oenighet mellan lärarna om både pedagogik och 
synen på eleverna. Dessutom förstärks kluvenheten inför om kollegorna är lojala mot varandra 
eller inte. 
e, När det  gäller konflikthantering med elever avviker enkätsvaren från intervjuerna. Hälften av 
de intervjuade lärarna har utbildning  och anser sig kompetenta till detta. En tredjedel av 
enkätsvarens lärare har utbildning men hälften av dem känner sig kompetenta. 
f, En klar avvikelse gäller om skolan erbjuder lärarna utbildning i konflikthantering. De 
intervjuade lärarna säger, att en sådan inte erbjuds, medan knappt en tredjedel av enkätsvarens 
lärare menar motsatsen. 
g, En klar majoritet har pedagogiska strategier för att få undervisningen att fungera, vilket 
bekräftas vid en jämförelse med de intervjuade lärarna utan utbildning i konflikthantering.                                         
h, Däremot visar de intervjuade lärarna en större kunskap och kännedom om drama som metod i 
konflikthantering. Här förnekar en majoritet av enkätsvaren att det alls finns på skolan.                                              
i, En självklar kännedom om antimobbningsgruppens existens på skolan underbyggs av 
enkätsvaren.                                                                                                                                     
j, Vad gäller hanteringen av personalkonflikter avviker enkätsvaren från intervjusvaren. En 
tredjedel av enkätsvaren  menar att konflikter tas om hand, vilket intervjusvaren helt motsäger. 

Slutsats: 

Enkäten har godtagbart fyllt sin funktion att förstärka eller motsäga det, som de intervjuade 
lärarna har lyft fram om identifikation och hantering av konflikter på en gymnasieskola. Den har 
med sina begränsade svar endast kunna bidra med vissa generaliseringar, som dock förtydligat 
svaren som undersökningen velat klarlägga. 

 Lärares och lärarutbildares åsikter om orsaker till konflikter samt 
arbetssätt och mål i skolan – en jämförelse mellan huvudstudien 
och förstudien 

Viss överensstämmelse i tematiska motsättningar finns mellan lärarna och lärarutbildarna:                    
a, Läraren ska fostra eleverna kontra läraren ska undervisa. 
b, Läraren ska ge redskap och medvetenhet för kunskap kontra läraren ska ge konkret kunskap.                                 
c, Metoder i konflikthantering kontra egen känsla, självinsikt och erfarenhet. 
I det sistnämnda fallet avviker lärarna från lärarutbildarna genom att beklaga sin brist på 
utbildning i konflikthantering.                                                                                                   
d,Inkludering kontra exkludering av elever.                                                                                 
Här avviker lärarna genom att samstämmigt välja exkludering. De kallar det dock inte så utan 
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förespråkar små homogena grupper av omtanke om elevernas möjlighet till en inkluderande 
grupp, som läraren kan omfatta med sin undervisning.                                                                                                   
e, Skolans marknadsanpassning kontra vuxenvärldens abdikering som huvudorsak till 
ungdomars bristande demokratiska kompetens. 
Lärarna avviker genom att fokusera betygen i samband med marknadsanpassningen och elevens 
brist på ansvar i förhållande till föräldrarnas abdikering. 
 f, Det mångkulturella samhället som konfliktskapare är en gemensam utgångspunkt men 
klassaspekten betonas kontra begreppet lässvårigheter. 
 Lärarna är samstämmiga om den mångkulturella problematiken men talar inte i termer av klass 
utan om psykosociala och språkliga svårigheter. Här syftar man även på svenska ungdomar 

Analys och kommentarer 

Här kommer jag att analysera intervjusvaren och lyfta fram väsentliga slutsatser och åsikter. 

 Därpå jämför jag med enkätsvarens mer generella bild för att sedan göra en återblick på 
lärarutbildarnas inställningar. 

 

 Identifikation av konflikter och hantering av 
dessa i skolan – huvudstudien 

 Identifikation:  

Jag kan se att ökade konflikter och grövre språk i elevgrupperna tycks påverka motivationen till 
studier i skolan i ett ömsesidigt samspel.    

  Det verkar också som om detta går ut över lärarna likaväl som eleverna. De förstnämnda 
uppvisar en ifrågasatt auktoritet både från elever, skolledning och föräldrar. Eleverna blir 
otrygga, om de inte redan är det, och kan enligt lärarna utsätta dem för mobbning.  

Fyra av sex lärare tycker att svårigheterna har ökat i att motivera eleverna och tre har en konflikt 
med kollegor om pedagogiken, detta kan tyda på en splittring och behov av en pedagogisk 
förnyelse eller process 

Det finns en viss aspekt av detta i de kunskapsskillnader som ett par lärare anger på nationella 
programmet, samtidigt som två lärare menar att 50% av eleverna på individuella programmet 
borde klara ett nationellt program. Dåliga betyg ger en dålig motivation och hur bryta detta? 
Lärarna anser att de själva arbetar utifrån betygskriterierna men ifrågasätter grundskolans 
arbete.      

Skolledningen har en dubbel funktion; stötta lärare och ta hand om konflikter med elever i 
samarbete med antimobbningsgruppen men också kräva resultat av lärarna, vad gäller betyg och 
nivåer, vilket är en löneaspekt. Det är konfliktskapande för lärarna, som känner sig utlämnade. 
Kan detta vara en bidragande orsak till att personalkonflikter inte fokuseras, då det skulle 
inbegripa skolledningen?                                                                                                 
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 Hantering:  

 Jag  kan se att utbildning i någon typ av konfliktlösande metod ger en större benägenhet att 
gripa in vid konflikter med elever. En av lärarna har övat sitt arbetslag i situationer lärare-elev.  
Man ser sin styrka att själv kunna gripa in istället för att få en reaktion av skrämsel och vanmakt 
inför tuffa elever. 

Arbetslagens roll uppfattar jag som oklar; stöttar de lärarna eller tar de fram konflikter, som 
förblir obearbetade? Alla söker fungerande metoder i förhållande till eleverna men är mer 
oklara, då det gäller kollegorna. 

Samtal kring antimobbningsgruppen gäller bara eleverna. 

 En attitydfråga kommer fram som delar lärarna; Ska ansvaret för studier och beteende ligga  på 
eleven eller har läraren en coachande och fostrande roll? Meningarna går isär angående 
funktionen som ämnesförmedlare respektive personlig elevcoach.                                                                                 

 Även om alla sex tycker att relationerna med eleverna är viktiga, så är hälften missnöjda med 
att undervisningen får stå tillbaka. Det visar sig här att det inte självklart är de metodutbildade 
som vill coacha och de andra som vill ha hårdare tag. Den åsikten finns även om man har 
utbildning i konflikthantering, vilket kan göra att man känner sig otillräcklig.  

När det gäller trygghet och en coachande attityd, så är betygskraven mindre viktiga. Men bland 
förmedlingsförespråkarna finns en slags skuldkänsla och frustration över coachningstvånget och 
därmed en vilja till att ge högre betyg. Dessa anser också att föräldrarna inte tar sitt ansvar. Då 
inte heller eleverna gör detta, blir pressen på lärarna stor. Där känner de andra lärarna inte 
samma sak, då de har sänkt sina betygskrav.   

 Tydlighet är ett återkommande ord, vad man än väljer för attityd till eleverna. Detta för att 
förstärka ett ämnesinnehåll, även om ambitionen skiljer sig. Förmedlingspedagogerna talar om 
kunskap och bildning medan de coachinriktade talar om fungerande elever med självförtroende. 
Här kommer olika lösningar med mindre grupper upp.           

Alla vill jobba formativt, då ingår elevens självbedömning, och summativt, vilket innebär en 
bedömning av elevens kunskaper, men de har olika mål med det och tycks därmed tolka 
betygskriterierna olika. Att klara sig i samhället innebär då olika saker för de sex personerna. 

 Identifikation av konflikter och hantering av 
dessa – en jämförelse med enkätsvaren 

 Identifikation:  

 Hälften av lärarna tycker, att det finns konflikter, som de behöver ingripa i. Drygt hälften anser 
också att kulturella konflikter har ökat de senaste tio åren. Bristen på motivation hos eleverna 
kommer upp även här, då nästan två tredjedelar av lärarna upplever motstånd i undervisningen. 

Dock känner drygt hälften av lärarna, att de är en positiv auktoritet i elevgruppen, vilket även 
hälften av de intervjuade ger intryck av. Därmed kan det vara så att hälften av lärarna inte 
känner av eller bättre klarar motstånd och mobbning från eleverna, då en sådan finns enligt 
intervjupersonerna.                                                   
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Mindre än en tredjedel har pedagogiska konflikter med kollegor, jämfört med hälften i 
intervjusvaren. Därmed kvarstår ändå att en splittring finns, som behöver utredas.   

 Drygt en tredjedel anger oenighet med kollegorna kring betygskriterierna, vilket skiljer sig från 
de intervjuade, som angav att de jobbade utifrån dessa utan att ta upp någon oenighet. Här kan 
jag jämföra de intervjuade lärarnas olika mål med betygskriterierna och undra om den här 
angivna oenigheten kan ha att göra med en förmedlande respektive coachande inställning till 
lärarrollen. 

 Hantering: 

  Jag kan i enkätsvaren se att en tredjedel av lärarna har någon utbildning i konflikthantering och 
att något mindre än hälften känner sig kompetenta, att ta hand om konflikter själva. Det tillför 
en aspekt av egen beredskap i en mindre grupp, som inte är definierad. Kan det handla om 
personliga egenskaper och självförtroende?       

Detta avviker från intervjusvarens beredskap. Där såg sig hälften inte rustade att ta hand om 
konflikter själva pga brist på utbildning. Därmed uppkommer den intressanta frågan, hur lärarna 
hanterar konflikter  utifrån utbildning respektive inte.           

23 av 30 lärare säger sig ha bestämda pedagogiska strategier, och en knapp tredjedel har 
pedagogiska konflikter med kollegor jämfört med hälften av de intervjuade lärarna. Hur många 
som diskuterar sin pedagogik framkommer inte och därmed går det inte att dra någon slutsats 
kring faktisk oenighet.  En intressant frågeställning är hur mycket kluvenheten kring den 
coachande läraren respektive den förmedlande spelar in här. 

24 av 30 lärare betecknar sig som coachande lärare, där vet jag alltså inte hur många som ser det 
positivt jämfört med de intervjuade, där hälften kände sig påtvingade den rollen. 

Önskemålen om hårdare tag hos hälften av de intervjuade blir inte bekräftad eller förnekad i 
enkäten. Det kan också jämföras med att drygt hälften av enkätsvaren ändå känner en positiv 
auktoritet i elevgrupperna, vilket även hälften av de intervjuade gav intryck av. 

 Drygt en tredjedel av lärarna menar, att personalkonflikter tas om hand av någon på skolan men 
hälften uttrycker att de inte vet, hur det förhåller sig. Det avviker något från intervjusvaren, där 
personerna inte kände möjlighet till hantering av konflikter. Nästan alla kände till att det finns 
en antimobbningsgrupp på skolan. Denna tar hand om elevkonflikter men frågan är om den 
också tar hand om personalkonflikter, fastän många lärare inte känner till det.  Information om 
möjligheten till hantering av personalkonflikter är således bristfällig av någon anledning. 

 Enkätsvaren anger en tredjedel av arbetslagen som överens om inställningen till konflikter. 
Frågan kan vara  om samma tredjedel av lärarna känner stöd både från skolledning och 
arbetslag, medan övriga inte gör det eller är osäkra. De intervjuade lärarna kände blandat stöd. 
Här uppkommer en följdfråga om hur många det är som har haft behov av att söka sådant stöd. 

Få känner till eller förnekar att drama finns som metod vid konflikthantering på skolan. Det 
finns alltså resurser hos ett fåtal lärare i detta, som inte används respektive det finns andra 
metoder, som inte heller delges mellan kollegorna. Skulle det vara möjligt att lärare fortbildar 
varandra inom arbetslagen och samtidigt bearbetar  skiljaktigheter på ett förtroendefullt sätt eller 
behöver man även ta in en kunnig utomstående? Om man begränsar sig till relationen elev-elev 
och lärare-elev, så missar man utvecklingen av det kollegiala samarbetet. Samtidigt är detta mer 
laddat också i förhållande till skolledningen. 
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 Identifikation och hantering av konflikter –                     
en jämförelse med lärarutbildarnas inställning 

 Identifikation: 

 Det som framkommit i min undersökning får en resonansbotten i lärarutbildarnas olika 
attityder. Även hos dessa finns delade meningar om lärarrollens funktion; en fostrare som ska ge 
redskap och medvetenhet utan låst innehållskrav eller en ämnesförmedlare som i sitt arbetssätt 
ger redskap och medvetenhet och följer mål och resultatstyrning. Lärarrollen tycks oklar och 
frågan är, hur mycket det orsakar konflikter och påverkar inställningen till konflikter både i 
ämnesarbetet och i förhållande till elever, kollegor och skolledning. 

Konflikter med mångkulturella orsaker anger alla och ifrågasättandet av en inkludering i 
elevgrupperna är också uppenbar genom att problematiken blir för stor för en lärare. Där kan jag 
se kopplingen mellan studiesvårigheter, stor studieprestation, social problematik och kulturell 
sådan. 

Marknadsanpassningen tas upp ur en demokratiaspekt med frågan om dessa två begrepp är 
förenliga. Här konstaterar jag , att ett politiskt ställningstagande finns hos ett par av 
lärarutbildarna  men också frågan om, vem människan blir under sådana villkor. Lärarna tar inte 
upp den aspekten utan resonerar på ett mänskligt plan. Jag kan undra, hur konfliktskapande 
både  psykologiskt och socialt det är för elever, lärare och skolledning att en ekonomisk 
värdering ligger över ett skolarbete, som officiellt ska vara stöttande, coachande. Hos lärarna 
uppkommer en kluvenhet och skepticism, där de diskuterar betygsättningens förutsättningar och 
där likvärdigheten frångås av ett antal. 

 Föräldrarnas abdikering påpekas och det tomrum, som frånvaron av vuxna skapar. Lärarna tar 
upp det som ännu en börda, de ska ha ansvar för. Jag konstaterar att gymnasieskolan är en 
frivillig utbildning med elever som under sin skoltid fyller 18 år, då uppkommer en problematik 
med ansvarsfrågan för studierna. Den går från föräldrarna till eleverna och möjligen är det en 
process som behöver fokuseras av dessa i samråd med skolan, ingen gör detta. 

 Hantering:  

Konflikter mellan elever ska lösas med specifika metoder, alltså utbildning medan en person av 
tre förespråkar den egna personliga erfarenheten. Här kan man alltså diskutera, vilken typ av 
kompetens man vill efterfråga och vad de icke metodbundna innebär – coachning eller hårdare 
tag? De nämnda metoderna återkommer delvis hos lärarutbildarna respektive lärarna, det finns 
ett släktskap som pekar mot samtalets form och dramaanvändning. Ingen av lärarna uttryckte 
konkret den egna erfarenheten utan använde formuleringen egna pedagogiska strategier. 

Det finns en åsikt om inkluderingens svårigheter hos lärarutbildarna , som understöds av 
lärarnas åsikter. En lärare ska klara att bena ut och stötta flera nivåer i samma elevgrupp , så en 
majoritet av dem förespråkade små elevgrupper och frångick därmed det officiella direktivet om 
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inkludering. Det visar på ett troligt förhållande mellan de ökande konflikterna och 
elevsammansättning samt gruppstorlek. 

Lärarutbildarna anger ingen lösning på förhållningssättet till marknadsanpassningen.   Här kan 
jag se, att lärarna istället diskuterar betygsättningens förutsättningar med en skepticism. De har 
kravet på inkludering och godkännande, vilket medför att likvärdigheten frångås av ett antal.  

Diskussion    

När jag tittar på undersökningens resultat och den använda litteraturen kan jag urskilja, att 
konflikter och deras hantering handlar mycket om behov och värderingar hos den enskilde och i 
samhället.  Orsaker till konflikter kan vara avhängigt social, mångkulturell och klassmässig 
plats i skolan och samhället men också rent psykologiska och genetiska faktorer spelar in. Allt 
detta medför en tolkningsfråga inför, hur man identifierar konflikter i skolan och därefter 
hanterar dem på ett riktigt sätt. Resultatet från intervjuer och enkät om en enskild 
gymnasieskola får ställas i förhållande till en större samhällsbild förmedlad i viss mån av de 
intervjuade lärarna och lärarförmedlarna men också i förhållande till litteraturen.  

  Identifikation och hantering av konflikter i en gymnasieskola: 

 Många lärare uttrycker i resultatdelen att det finns konflikter på skolan och ett behov av 
konflikthantering i olika grad på skolan. Det handlar både om relationer och ämnesarbetet med 
eleverna. Det framkommer att konflikter uppstår mellan elever men också mellan elever och 
lärare samt mellan lärare och även i förhållande till skolledning och föräldrar. I de sistnämnda 
fallen, som endast gäller vuxna, är det inte självklart med någon hantering av dessa. Samtliga 
hänvisar till antimobbningsgruppen på skolan samt skolledningen, när det gäller elever. Några 
har blivit fortbildade genom skolan men flera har själva skaffat sig någon form av kunskap och 
metod.  

Här går direkt att se, vilka av litteraturens metoder, som använts  aktivt och även riktas mot bl.a. 
lärarna som målgrupp. Det är den av Bodil Weirsoe (2004) beskrivna empatiska 
kommunikationen, även kallad giraffspråket enligt Marshall Rosenbergs modell, det är 
värderingsövningar utifrån forumteaterns modell, beskrivet av Katrin Byréus (2001), Anita 
Grünbaum och Margret Lepp (2005), det är medling enligt Eleonore Lind (2001), Dag Hareide 
(2006), Gunilla Wahlström (1996) och de tidigare nämnda. Rollspelets betydelse betonas som 
en upplevande metod utifrån forumspelet. Lars Edling (1995) tar även upp den raka och 
problemlösande kommunikationen, där rollspelandet visar, vad som hände samt sätter igång 
problemlösande samtal, vilket även Eric Horning (1988) tar upp.  

 Identifikation och hantering av konflikter utifrån behov: 

Behov är något mångfacetterat, som återkommer både i undersökningen och i litteraturen. 
Elevgrupperna uppvisar ett antal behov med brett spektra, lärarna uttrycker också sina egna 
behov. Dessa är bakomliggande orsaker till konflikter och påverkar också åsikten om, hur 
konflikter ska lösas. 
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 Den litteratur som jag har valt som referens här fokuserar på självkännedom och 
konflikthantering av elever och vuxna i arbetslivet, vilket inbegriper lärare. Jag kan se att 
begreppet behov inte självklart betyder samma sak utan kan vara pedagogiskt, psykologiskt och 
socialt, där inbegriper jag klass och mångkultur. De olika behoven hos en elevgrupp tycks ha 
stor inverkan på hur en lärare vill tolka sin arbetsuppgift. Uttrycket att ”undervisa en 
medelgrupp som inte finns” har använts, viket anger att lärare måste göra val, som kan innebära 
olika tyngdpunkter. Utifrån mål och betygskriterier försöka uppnå en tillfredsställande 
studiesituation eller att utifrån elevgruppens sammansättning försöka uppnå en fungerande 
grupp som kan utvecklas socialt och se sina möjligheter. Konflikthanteringen får här lägga sig 
på en anpassad nivå utifrån de metoder som finns.            

 Konflikthantering utifrån mångkulturella behov: 

Definitionen  av ordet behov är omdiskuterad utifrån ett mångkulturellt perspektiv, där även en 
människas grundbehov kan anses se olika ut. Därmed kommer den västerländska synen på 
behov utifrån Abraham Maslows tankemodell in i diskussionen. Bodil Weirsoe ( 2004) 
kritiserar Marshall Rosenbergs teorier om den empatiska kommunikationen för att inte ha någon 
övergripande samhällssyn, då han lutar sig mot Maslows modell. Behov ger tänkande och 
strategi, menar Weirsoe, vilka behöver förtydligas i det västerländska samhället. Här kommer 
både Espen Jerlang ( 2005) och Dag Hareide (2006) in på att behov kan se annorlunda ut i andra 
kulturer, vilket man bör ta hänsyn till i dagens mångkulturella samhälle 

De intervjuade lärarna ger också uttryck för en kulturell konflikt, vilken de saknar redskap för 
att hantera. De uppvisar en kluvenhet inför sin lärarroll både kulturellt och socialt, där befintliga 
metoder tycks sakna tydliga uttryck i sin riktning. Det är upp till utförande ledare att kunna 
applicera metod på aktuell problematik. Jag ställer då frågan om vilka behov skolan ska 
prioritera eller om man vill satsa på att lärare ska kunna samordna sin förmedlande funktion  
med en socialiserande. Då krävs uppenbarligen tydligare redskap, så att lärare känner att de inte 
behöver välja utan att flera ska kunna använda studiearbetet på ett socialiserande sätt, där behov 
kan tillgodoses och konflikter lösas samt i bästa fall bli en tillgång. 

 Konflikter och konflikthantering i den psykologiska litteraturen: 

Ordet konflikt har i undersökningen fått en bredd, som också anknyter till litteraturen, även om 
jag har haft svårt att hitta sådan som tar upp lärarens del och beredskap utifrån sin egen person. 
De konflikter som lärarna beskriver finns inte upptagna  med samma termer i litteraturen. 
Arbetslivets problematik får representera även lärarkollegors problematik utan att därför 
specificera konsekvenser för de elever, som ska kunna få hjälp av sina lärare i 
konfliktsituationer. 

Lärarna tar upp utstötning, informella ledare och fraktionsbildningar mellan elever samt 
oenighet och konflikter mellan kollegor utan att gå in på personlighet, det handlar om elevsyn 
och pedagogik. Man för göra sina egna översättningar och appliceringar till litteraturen. Barbro 
Esbjörnsdotter (1999) tar upp konflikter i förhållande till hem och arbetsplats främst utifrån 
biologisk grund medan Ingela Thylefors (1999) avhandlar begreppet syndabockar, vilket även 
Lasse Brännlund (1991) tar upp, det bör vara användbart vid hantering av utstötning. Den 
sistnämnde diskuterar människors olika behov som avgörande för åsikter om rätt och fel, vilket 
inte tas upp av lärarna alls. Andrzej Szklarski (1996)  instämmer med Brännlund men vill 
diskutera frågan, om ett rättvisebegrepp kan vara medfött eller bör ingå som en 
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socialisationsprocess för då främst barn. Denna fråga är betydelsefull vid konflikthantering då 
en socialisation ställs emot ett biologiskt beteende, som Barbro Esbjörnsdotter anser vara 
faktiskt bidragande till konflikters upptrappning. Den coachande läraren får då en betydelsefull 
roll. Beteendet attack kontra motattack kommer enligt Esbjörnsdotter som en medfödd reaktion. 
Isåfall bör man vid konfliktförebyggande arbete ta hänsyn både till ett genetiskt beteende likaväl 
som till uppmärksamhet inför  graden av medvetet socialt beteende och var detta erhållits. Jag 
vill här peka på den mångkulturella aspekten men också typen av klassamhälle med tradition 
och värderingar. De av Eleonore Lind (2001), Ingela Thylefors ( 1999) och Eric van Slyke 
(2001) nämnda projektionerna är då inte bara psykologiska, vilket dessa författare stannar vid 
utan bör enligt mina slutsatser också kunna vara socialt inlärda av en familj i ett specifikt 
samhälle. 

 Konflikter och konflikthantering i ett demokratiskt och/eller 
marknadsanpassat samhälle: 

Donald Broadys (2001)  farhågor kring ett allt mer differentierat samhälle, där näringsliv och 
kultur profilerar skolorna får ett indirekt stöd i detta av de intervjuade lärarna. De känner både 
ett krav på att klara av varje elev med minst godkänt i betyg och att samtidigt visa sig som 
duktiga lärare värda sin lön. Deras resultat är skolans ansikte utåt med mer eller mindre 
attraktionskraft på sökande elever och deras föräldrar. Intervjuerna uppvisar elever med 
svårigheter i samma grupp som målinriktade elever, vilka kan anta en högre status. Det blir 
fraktionsbildningar i samma klass, då inkluderingen inte fungerar och utifrån att skolan ska vara 
vinstdrivande och elever samt föräldrar ha medinflytande, kan differentieringen bli en följd av 
ett missnöje. Man söker sig till en skola som passar eleven och familjens attityd och värderingar 
bättre. Lärarna vill ha en exkludering i samma skola, som ger dem bättre möjligheter att hjälpa 
och inkludera alla elever i mindre grupper. Det är en lösning, som går emot de statliga 
direktiven men som också är ett alternativ till den av Broady befarade  riktningen. 

Broadys beskrivna differentiering innebär en motsättning till inkluderingen, sådan den ser ut 
idag. Om denna fortsätter visar sig dock en vansklig fördel enligt mig: Konflikthantering och 
även demokratisering vilar på en mer likartad grund i en profilerad skola. Läraren som har 
denna arbetsplats har lättare att urskilja elevunderlaget och förhålla sig till detta. En 
demokratiseringsprocess blir möjlig i den specifika skolan med sina förutsättningar men inte i 
förhållande till andra skolor eller ett differentierat samhälle. Man accepterar då ökande klyftor 
mellan olika grupper av människor, vilket i sig är konfliktskapande. Jag vill här ställa frågan om 
högskolans lärarutbildning utifrån detta kommer att behöva avsätta mer tid till undervisning i 
konflikthantering dels på en mellanmänsklig nivå och dels utifrån aktuella kulturella kapital 
även med internationell anknytning. 

 Samhällets värdegrunder för definitioner av konflikter och 
konflikthantering: 

Björn Nilsson (1988) ger i sin översikt av människosyn möjligt diskussionsunderlag om, hur vi 
idag definierar en människa. Vilka tolkningar anser det svenska samhället som sanna och vilka 
representerar samhället i förhållande till individen? Regering, Riksdag och Myndigheten för 
skolutveckling har att ta ställning till en sådan tolkning då man vill utvärdera, som man 
uttrycker det, befintliga metoder för en utveckling av elevers kompetens i ett demokratiskt 
förhållningsätt till varandra.  
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Keith Johnstone (1985) talar om vår fostran som grund för våra värderingar och Niclas 
Rönnström (2006) benämner vårt förhållande till omvärlden som förtolkad. Därmed kommer 
fokus på socialiseringen och vad den består av samt vad en eventuell omsocialisering ska syfta 
till enligt antagen värdegrund. Hur kan vi få veta, att vi talar om det som vi tror oss tala om? 
Strategier för självkännedom måste, enligt mig, ligga mycket nära det gruppdynamiska arbetet. 
Ett personligt utvecklingsarbete förespråkas av framförallt Ingela Thylefors (1999), Eleonore 
Lind (2001) och Eric van Slyke (2001) utifrån deras utgångspunkt att omedvetna människor 
projicerar sina känslor på andra.       

Om man ska arbeta enligt företrädarna för de ovan nämnda konflikthanteringsmetoderna, menar 
jag, man har att ta ställning till, vilken värdegrund, som det svenska samhället genom 
Myndigheten för skolutveckling efterlyser. Det går inte att ta för givet att en medfödd eller 
fullgången socialiseringsprocess enligt svensk standard är utgångsläget. Definitionen av en 
sådan socialiseringsprocess kvarstår också, då jag läser Lpo94 – räcker det att vilja diskutera det 
svenska samhällets värdegrund, redovisa skiljaktiga värderingar och utveckla känslan för 
samhörighet, solidaritet och ansvar? Måste man inte gå djupare i angivna befintliga metoder för 
konflikthantering och konfliktförebyggande arbete och konstatera vad effekten blir med olika 
utgångslägen? Jag menar då typerna av differentierade klasser, i den mån dessa går att 
etikettera. Annars måste arbetet grundas på en allmänt hållen inställning till människors 
inneboende, medfödda godhet, istället för att sätta aktuella konflikter i sitt rätta sammanhang. 
En sådan svårighet visar sig ju också i resultatet av min undersökning med lärarens val av 
förhållningssätt utifrån en förmedlingsattityd eller en social funktion,  vilka anges som svåra att 
förena och få att fungera. 

 Medinflytande och värderingar som konflikt: 

Jag har nämnt skolans differentiering, som en följd av missnöje med en icke fungerade 
inkludering. Här vill jag förtydliga två viktiga begrepp i sammanhanget. Därmed vill jag 
återkomma till föräldrarnas roll i sammanhanget, då deras medinflytande i skolan också måste 
handla om de värderingar, de besitter. När vi  talar om gymnasieskolan, så har undersökningen 
påvisat abdikerande föräldrar med barn som fyller 18 år under studietiden och själva enligt lag 
ska ta ansvar för sina studier. Därmed kommer ungdomar med värderingar hemifrån, som de bär 
med sig utan att skolan diskuterar dessa med föräldrarna. Medinflytandet har stor betydelse för 
den demokrati, som skolan med Lpo 94 bakom ryggen har som uppgift att genomdriva. Det kan 
vara svårt för föräldrar, ungdomar och lärare att finna gemensamma lösningar, då man kanske 
inte har en gemensam värdegrund. Föräldrarnas medinflytande uppfattas också som indirekt och 
frånvarande av lärarna. Jag undrar om Broadys beskrivning av de nya elitskolorna också är en 
konsekvens av medinflytande utan värdegrund. Här kommer vi naturligt in på även lärares 
värderingar; kommer utvecklingen att leda mot alltmer profilerade skolor med både elever och 
lärare av samma kaliber, alltså med gemensamma grundvärderingar? Friskolor med tydligt 
politisk värdegrund har fått nej vid ansökan om bildande, vilket fått igång en jämförande 
diskussion med andra typer av friskolor såsom religiösa. Skolornas horisontella profileringar 
kan vara specifika värdegrundsstärkande processer i en pågående underström i ett 
marknadsdominerat samhälle. 
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 Betygskriteriernas konflikt i förhållande till demokrati och 
marknadsanpassning: 

Lärares syn på betygskriterier måste kopplas till dessa två begrepp, då elevgruppens behov ställs 
emot kraven från mål och betygskriterier. En diskussion bör i sammanhanget också ske kring 
vad betygskriterierna grundar sig på och syftar till. Likvärdigheten och delaktigheten från elever 
och föräldrar hamnar i en oklar diskussion, där frågan uppkommer om man samtalar om studier, 
social utveckling eller behov. Förhandlingar om betyg har tagits upp av lärarna och jag kan 
ställa frågan om det bara är lärare som har valt en fokusering på studierna , som känner ett 
dilemma, medan de socialt inriktade har lättare att förhandla med sig själva i allmänhet. Min 
undersökning antyder detta. Skolledningen har också hamnat i ett svårt mellanläge, där 
chefskapet handlar om att främst stötta kreativa medarbetare, som ska vara produktiva och 
premieras utifrån detta. Dock handlar produktionen inte om varor utan om den delikata 
uppgiften att utveckla materialet hos nästa generation. Därmed vill jag väcka frågan om hur 
kriterierna för kunskap ska sättas i olika nationella program samt vad den sociala kompetensen 
består av. Jag menar, att angivna betygskriterier kan tolkas utifrån en demokratisk grund men 
likaväl utifrån en marknadsekonomisk. I det sistnämnda fallet behöver man inte se till 
utvecklingen av en fungerande människa i ett  demokratiskt samhälle utan kan lägga en 
produktiv disciplin på social utveckling. Därmed kan även mänskliga behov riskera att hamna i 
en värdering, vilkens konsekvens kan bli ett urskiljande av ”rätt” behov. Det som ett 
demokratiskt samhälle vill värna om, alltså människors tolerans och förståelse för varandras 
behov, skulle kunna utvecklas till att istället gälla att finna lämpliga mätinstrument för 
önskvärda behov i socialiserad form. Går det att förena demokrati och marknad i skolan? Jag 
anser, att det är en stor och avgörande fråga, som hör ihop med den definition av ett 
demokratiskt samhälle, vilken diskuteras. Arbetslivet vill ha socialt kompetenta och kunniga 
unga människor från utbildningsinstitutionerna men är de demokratiska? 

 Konflikt och klassyn: 

Niclas Rönnström (2006)  talar om kommunikationsstörningar som stabilisatorer av ojämlika 
maktförhållanden. Han menar att kommunikation alltid äger rum i en förtolkad värld, vilket jag 
direkt vill anknyta även till definitionen av behov enligt ett västerländskt respektive 
mångkulturellt sätt att se med åtföljande konsekvenser för förhållandet mellan lärare och elev 
samt synen på studiers metod och syfte. Här uttrycker mina intervjuade lärare en problematik, 
som har att göra med en förståelse av, vad elever med annan social och kulturell status än 
skolans kan förväntas uppfatta av de krav och förväntningar, som skolan uttrycker. Donald 
Broady tillägger även en svensk dimension utifrån en ökande social segregering där han 
urskiljer både den traditionella klassaspekten men alltså även den horisontella differentieringen. 
Det innebär de facto att definitionen av konflikter och pedagogiska metoders effektivitet 
ifrågasätts av lärarna, som också uttrycker önskemål om någonting att använda, som kan anses 
under omständigheterna tillräckligt bra.  

 Diskuterande reflektioner kring litteratur och Lpo 94: 

Det är oerhört intressant att titta på vad man menar med en socialt kompetent människa utifrån 
litteraturens inriktning. Där finns psykologiska sidor, som poängterar de ovan omdiskuterade 
behoven eller varje människas bakgrund i en familj med roll och erfarenhet, som appliceras 
vidare på arbetsplatsen och i den nya familjen. De intervjuade lärarna talar om sina svårigheter 



 

 43

att bemöta föräldrar, som med sitt nya medinflytande för fram en personlig tolkning av sig 
själva och sitt barn i förhållande till synen på skolan. Detta kommer fram i en specifik situation, 
då föräldrarna lämnar sin frånvarande position och för fram åsikter utan att ha deltagit i en 
kontinuerlig process kring sina barns skolgång. Det finns en genetisk sida, som talar om en 
kulturell påbyggnad och en kluvenhet hos den moderna människan, då instinktivt beteende inte 
längre har rätt funktion i olika situationer. Här kommer jag återigen in på, vilken kulturell 
påbyggnad som gör sig gällande i skolan både hos lärarna och eleverna. Barbro Esbjörnsdotter 
(1999) tar upp denna sida men gör ingen mångkulturell, klassmässig eller social koppling. Hon 
koncentrerar sig på en psykologisk sådan, vilket också Ingela Thylefors (1999) begränsar sig 
till. Det finns en klassaspekt och en kulturell aspekt men dessa aspekter sammanförs inte 
nämnvärt.  

Ambitionen om en utveckling av lärares kompetens för att handha de olika individerna i en 
elevgrupp har alltså att ta ställning till frågan om hur mycket man behöver vara överens och hur 
mycket det handlar om att respektera var människas egenvärde och trots olika åsikter ändå bistå 
en medmänniska. Allt enligt Lpo94s uttalade direktiv. Det är en stor uppgift för en lärare, menar 
jag, att ha den självkännedom som krävs för att kunna se och bemöta de 
kommunikationsstörningar, vilka är strategier pga avvikande vilja och åsikt, som kan ha sin 
grund i ett avvikande kulturellt eller klassmässigt tänkande. Allt är ju inte så tydligt utan spelet 
mellan människor pågår på olika plan antingen det handlar om ungdomar eller vuxna. Vi måste 
lita på lärares ambitioner att ha fungerande klasser och se konflikter samt ha eller önska redskap 
att lösa dem med. Dock anser jag mig inte vara säker på, vad de intervjuade lärarnas tolkningar 
och förhållningssätt grundar sig på värderingsmässigt. Deras önskemål om fortbildning, vilka 
somliga själva ordnat, visar dock på en vilja att hitta en bättre förståelse samt en möjlighet till 
ett första gemensamt språk på området. 

 Funktionella metoder för konflikthantering oklara: 

De olika metoderna för samtal och rollspel tar inte ställning och kan i dagsläget inte heller ta 
ansvaret för något heltäckande språk eller givna tolkningar, även om de ska vila på den 
demokratiska värdegrund, som stat och skolverk går ut med och vilken jag ifrågasätter och vill 
dissekera, då den kan tolkas både socialt och kulturellt olika. Istället överlåter metoderna till 
deltagarna att finna och pröva olika förhållningssätt och lösningar. Det är den möjliga första väg 
som finns.  Då måste de vila på en tillit till människans inneboende godhet och förmåga att 
upptäcka och själva ta ställning till sina egna destruktiva beteenden i förhållande till vad 
kulturen i vårt samhälle uttrycker. Regering och riksdag uttrycker att människor allmänt anser 
att Sverige är en demokrati och censurerar vissa avarter, som inte passar in eller för en 
diskussion om dessa offentligt utifrån yttrandefriheten. Det kan handla om ytterligheter som 
t.ex. nynazism och pedofili. Då vi även anses förknippa demokrati med just yttrandefrihet, så är 
uppgiften än större att vidarebefordra en demokratisk hållning i skolan. Regeringens beslut om 
ett antimobbningsprogram kan då ses som något avhängigt vuxenvärldens syn på vad demokrati 
ska vara. Alla de nämnda sidorna finns givetvis med vid konflikter och mobbning i skolorna, det 
går inte att avgränsa barn och ungdomar från övrigt samhälle. I min använda litteratur tas 
ambitionen upp att rusta ungdomar till medarbetare som kan samarbeta och lösa konflikter samt 
föra med sig detta ut i vuxenlivet, då mobbning är ett stort problem även bland vuxna. Därmed 
måste regering och Skolverk ta ställning till, vilka som är bäst lämpade att hålla i fortbildningen 
av lärare och blivande lärare. Är det samma typ av yrkeskategorier som också ska arbeta direkt 
med elever och personal på skolorna? Samtal och /eller rollspel är i fokus med frågan om 
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samverkan mellan intellekt, sinnen, känslor och kroppslig upplevelse för en 
verklighetsförankring. Där nämner jag åter drama som redskap och undrar över neddragandet av 
utbildning och resurser till denna kompetens, när nu konflikthantering ska bli obligatorisk i 
lärarutbildningen.  

 Konflikt mellan kulturell utbildning och förebyggande åtgärder mot 
mobbning: 

 Angående det estetiska programmets nuvarande inriktning i skolan, så kan jag 
sammanfattningsvis dra slutsatsen att en inriktning mot yrkeslivet betonas enligt 
formuleringarna i SKOLFS (2000, 2001). Dock beskriver man där skolans ansvar för det 
estetiska programmet i ett vidare perspektiv, där man menar att eleven ska ha kännedom om 
historiska och kulturella förhållanden i Sverige och andra länder förr och nu, kan kommunicera 
på svenska och engelska samt använda informations- och kommunikationsteknik inom 
verksamhetsområdet, har kunskap om hälsa, säkerhet och arbetsmiljöfrågor inom berörda 
verksamheter, har insikt om kretsloppstänkande inom området samt har kännedom om 
bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för området. Allt  detta efter 
fullföljd treårig utbildning. Vart tar då den dramapedagogiska ambitionen vägen med sin 
funktion av icke-presterande personlighetsutveckling och förebyggande konflikthantering?                                         
Jag uppfattar två olika budskap via regeringen. Man ville i budgetpropositionen för 2008 
presentera en långsiktig strategi för att stärka barn- och ungdomskulturen, vilken ska bidra till 
att eleverna bättre når kunskapsmålen i skolan. Detta enligt Kulturdepartementets 
pressmeddelande 16 april 2007. Detta kan jämföras med Utbildningsdepartementets från 15 
februari 2007, där man tillkännager ett beslut att satsa 10 miljoner om året på förebyggande 
åtgärder mot mobbning.  

”Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan”, säger Jan Björklund.      
(Utbildn.dep. 15/2 2007) 

Metoderna ska vara dokumenterat fungerande eller forskningsbaserade. Björklund anser, att 
man i dagens läge inte vet om skolornas olika mobbningsprogram fungerar. Myndigheten för 
Skolutveckling ges  i uppdrag att göra en sammanställning och utvärdering av befintliga 
metoder samt kvalitetssäkra dessa.         

Vilka kriterier kommer att gälla för att en metod ska anses vara fungerande samt vem kommer 
att anses kompetent att kvalitetssäkra dessa?  

Då flera men inte alla metoder innehåller rollspel vill jag återkomma till dramalärarens 
funktioner: Den konstnärliga inriktningen respektive  den medvetandegörande och 
förebyggande delen av konflikthantering och antimobbningsprogram. Frågan är dock vilken 
kompetens hos dramapedagogen respektive teaterläraren, som behöver synliggöras. Ska samma 
utbildning omfatta dessa båda inriktningar eller ska en uppdelning ske?  Det kan vara väsentligt 
för både utbildare och skolor att veta vilka kunskaper, som efterfrågas och vad skolornas egna 
dramalärare faktiskt kan, när man nu från regeringshåll gör en så markant uppdelning av 
funktionerna. 

 Den coachande läraren respektive den kunskapsförmedlande får här inte någon tydlig 
definition. De intervjuade lärarna visade på en uppdelning, vad gällde kunskap i  
konflikthantering i kombination med en coachande attityd. De var mer beredda och rustade att 
själva gripa in i konflikter. De lärare som kände en brist på metoder var mer kunskapsinriktade i 
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skolarbetet men efterfrågade fortbildning. Då regeringen väljer att yrkesinrikta det estetiska 
programmet , så förlorar skolan en möjlighet att själv ha resurser att använda vid 
konflikthantering och utomstående personer måste anlitas.  

 Lära sig rätt eller lära sig för livet: 

Myndigheten för skolutveckling hävdar (Ds 1998:58) att förskola och skola ska ge barn och 
elever möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.  
Det kan innebära vägar att nå kunskapsmålen men om vi anlägger ett sociokulturellt perspektiv, 
så innebär ju lärandet ett samspel mellan barnet och samhället, vilket gör lärandet till något 
större än kunskapsmålen. Innefattar då kunskaper och erfarenheter både skolämnen, konflikter, 
samhällssyn – hela barnets liv?  Vygotskijs teorier fann sin plats i ett leninistiskt samhälle 
utifrån den då starkt poängterade relationen mellan samhället och individens utveckling. Är vi i 
det västerländska, moderna samhället beredda att ta konsekvenserna av ett sådant synsätt helt 
och fullt eller måste dessa teorier falla mellan två stolar; den demokratiska och den 
marknadsanpassade? Jag finner mig tvungen att ställa frågan, då problematiken kommer upp 
både hos de intervjuade lärarna och lärarutbildarna samt i någon mån litteraturen. Den 
likvärdiga och delaktiga skolan – en skola för alla, blir endast en populäranpassning med 
individualkonsumistiska förtecken, om demokratin av regering och skolmyndighet anses 
befinna sig inom marknadsekonomins anpassade ramar.  

Samma frågeställning uppstår kring direktiven: 

”Kulturens roll i skolan och lärarutbildningen behöver förstärkas. Detta kan ske genom att i 
skolans läroprocesser utnyttja kulturformer och konstnärliga uttryck.”          
(Lärarutbildningen 1997:54) 

Vad vill man uppnå och vad menar man här med kultur? Återigen uppkommer frågan om 
kulturens roll i samhället, som kan vara allmänbildande och målrelaterad utifrån önskvärda 
åsikter eller fria diskussioner alt. direkt personlighetsutvecklande enligt de funktioner jag nämnt 
i samband med dramapedagogens kompetenser.                                                                                       
Dramapedagogprogrammet har fått högskolestatus på Västerbergs folkhögskola i Sverige – och 
endast där; man kan läsa upp till 120 poäng, en filosofie kandidatexamen. Den innehåller 
dramapedagogikens teori och praktik med kunskapssyn och didaktik samt forskningsmetodik. 
Teaterns teori och historia samt scenisk produktion ingår också.                                                                                    
Utifrån detta vill jag än en gång diskutera skolans tillgång på teaterlärare samt dramapedagoger 
utifrån behov, som behöver klargöras.                                                                                       
Denna tillgång hänger givetvis nära samman med vilken kompetens Myndigheten för 
skolutveckling söker angående både den kulturella och den sociala utvecklingen av skolan 
respektive lärarutbildningen. Vilka metoder vill man använda vid identifiering och hantering av 
konflikter och vilka yrkeskategorier vill man anlita; psykologer, beteendevetare och liknande 
utomstående? Lärarna kan efter sin lärarutbildning besitta mindre kunskaper men skolans egna 
lärare i främst psykologi, drama och livskunskap skulle kunna vara en viktig resurs på skolan. 
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Avslutning 

 Avslutande reflektioner  
Det ska utifrån min undersökning bli mycket intressant att se, hur den av regeringen beslutade 
satsningen på ett omfattande antimobbningsprogram integreras i skolans arbete. Kommer detta 
att enbart bli en tidsbunden fristående del med kompetens hämtad utifrån eller som hälften av 
mina intervjupersoner uttryckte sitt arbetssätt: också en del av ämnesarbetet. De talade dessutom 
i ett större perspektiv om konflikthantering, där inte bara elever var målgruppen. Jag noterar att 
en av tre intervjuade lärarutbildare förespråkade konflikthantering i ämnesarbetet, medan övriga 
två talade om en sådan kompetens via metoder men inte definierade användningen i skolan. 

Därmed ser jag antimobbningsprogrammet som ett första steg, även om den bara riktar sig till 
grundskolan. Nästa steg måste då vara att skapa och behålla en resurs på skolorna i 
förebyggande och hantering av konflikter och mobbning. Då regeringen har beslutat om en 
delkurs i konflikthantering i lärarutbildningen, så kommer denna kompetensutveckling att 
påverka lärarna som personer i yrkesrollen respektive som kollegor och i förhållande till 
skolledningen. Jag påstår att alla insatta utövare av konflikthantering i samtal, rollspel och 
medling vet, att teori är en sak men i den praktiska utövningen sker förändringen. Det är med 
andra ord viktigt att ta fasta på processdelen i metoderna, annars blir de intressanta teorierna 
bara ord på lagom distans. Här handlar det om förtroende och mod i kombination med vilja till 
förändring. Min undersökning visar på att viljan finns. 

Vidare forskning 
Ovanstående reflektioner får mig att betona en forskning som undersöker vad som händer med 
elevgrupper inbördes och i förhållande till lärarna samt vad som händer  i personalgruppen vid 
en kompetensutveckling i konflikthantering.  

Jag har tagit upp en problematik, som har att göra med demokratibegreppet kontra 
marknadsanpassningen. Där kopplar jag både psykologi, socialisation och mångkultur till vårt 
samhälles officiella värdegrund. Forskningen behöver definiera vilka tolkningar som anses rätt 
vid identifikation och hantering av konflikter. Frågan är vilken plats genetiken kan eller bör ta, 
då omfattningen inte ska bli alltför stor. En konflikt kan ha flera bottnar att titta på och läraren 
behöver kunna identifiera den viktigaste för att få en fungerande konflikthantering. 

Den nya lärarrollen har ännu inte visat sig men hur utbildningen i konflikthantering utformas 
avgör lärarnas möjliga redskap och förhållningssätt. Sedan kommer givetvis den individuella 
läraren att anpassa sina kunskaper, erfarenheter och egna åsikter i den skola, där han eller hon 
arbetar. Denna har betydelse för vilket förhållande läraren ska ha till både elever, ledning och 
föräldrar. Jag förordar en tvärvetenskaplig grund som får med de aspekter, jag har pekat på vid 
utbildningens utformning. Det underbyggs av mina intervjuer samt enkäten, där det 
framkommer, att konflikter uppstår av psykologiska, sociala och mångkulturella skäl. Min 
undersökning har inte fokuserat på handikapp men den aspekten är givetvis också väsentlig. 
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Det finns en vaghet i den allmänna viljan att alla ska respektera alla, medan differentieringen 
ökar i skola och övrigt samhälle. En politisering finns i och med denna, vilken behöver synas 
och ställas i förhållande till, vad vi idag ska mena med demokrati. Jag efterlyser en sådan riktad 
forskning för att konflikthantering inte bara ska innebära att respektera varandra utifrån en 
demokrati , som egentligen fortsätter en marknadsanpassad individualisering, där det gäller att 
ha en mätbar kunskap och social kompetens, som kan värderas i ett samarbete för 
lönsamhet.Om inkludering ska ingå i demokratibegreppet så uppstår ett dilemma, om skolan ska 
hjälpa alla kategorier av elever till en anpassning till de marknadskrafter, som vill utbilda nästa 
generation till goda producenter och konsumenter som enda alternativ. Konkurrensen blir 
uppenbar och vad ska den förordade respekten för individen innebära för de grupper av elever, 
som har sämre förutsättningar i någon form?  

Donald Broady tycks mig vara den forskare i min undersökning som tydligast försöker titta på 
vad som händer med skolan i samhället och vad det är uttryck för. Kanske skulle Barbro 
Esbjörnsdotter vilja dra in flockmentalitet och rädsla att bli utanför i denna process.                 
En tvärvetenskaplig forskning blir mycket intressant. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor – konflikthantering/drama. 
 
1, Vilken erfarenhet har du av konflikter i 
a, en grupp 
b, en person? 
 
2, Vilka målgrupper har du arbetat med? 
a, elever 
b, lärare/blivande personal 
c, annan skolpersonal 
d, andra grupper 
 
3, Hur definierar du konflikt ämnesspecifikt? Vad kan det handla om? 
    Lärare-elev, elev-elev, lärare-lärare, annan personal, andra 
a, arbetssätt 
b, innehåll 
c, relation 
d, annat 
 
4, Hur har du själv arbetat/löst konkreta situationer? Ex. 
 
5, Har du genomgått någon utbildning/metod i konflikthantering/med drama?  
    Annat liknande? Egen blandning/metod? 
 
6, Är ditt förhållningssätt närmast pedagogiskt, coachande, terapeutiskt, annat? 
    Du själv som ledare/redskap i en process du vill lösa/lotsa. 
 
7, När du lägger upp en kurs – vad är värdefullt och motiverande för dig? 
a, arbetssätt 
b, innehåll 
c, relation 
d, annat 
 
8, Vad tänker du är värdefullt och motiverande för deltagarna? 
 
9, Har konfliktarbete/med drama ändrat karaktär genom åren eller är det sig likt? 
a, typer av konflikter 
b, gruppsammansättning 
 
10, Vad känns viktigt att få fram/förmedla i din verksamhet? 
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Bilaga 2 
 
Lärarenkät 
ang. konflikthantering i skolan.                               
Sätt ett kryss under JA eller NEJ                                                              JA                     NEJ 
som svar på följande frågor: 
 
1, Anser du dig kompetent att ta hand om konflikter i en                 __________/___________ 
elevgrupp själv? 
 
2, Har du någon utbildning/fortbildning i konflikthantering?           __________/___________ 
 
3, Erbjuder skolan någon sådan fortbildning?                                   __________/___________ 
 
4, Är det vanligt med konflikter mellan elever, som läraren             __________/___________ 
behöver ingripa i? 
 
5, Har kulturella konflikter ökat mellan elever de sista tio åren?      __________/___________ 
 
6, Finns det en antimobbningsgrupp på skolan?                                __________/___________ 
 
7, Har arbetslaget en överenskommen inställning till konflikter i    __________/___________ 
skolan? 
 
8, Finns drama som metod vid konflikthantering i skolan?               __________/___________ 
 
9, Finns det konflikter mellan lärare om pedagogiska metoder?       __________/___________ 
 
10, Finns det oenighet kring kriterier för betyg?                                __________/__________ 
 
11, Finns det någon/några som tar hand om personalkonflikter?       __________/__________ 
 
12, Kan du få motstånd/konflikter med eleverna i ämnesarbetet?      __________/__________ 
 
13, Har du bestämda pedagogiska strategier för att få din                  __________/__________ 
undervisning att fungera? 
 
14, Känner du en positiv auktoritet i alla elevgrupper?                       __________/__________ 
 
15, Kan du beteckna dig som en coachande lärare?                            __________/__________ 
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