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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: 

Vår studie syftar till att undersöka orsaker till konflikter i idrott och hälsa. 

 

1. Hur ser fördelningen ut i antal konflikter mellan de olika konfliktorsakskategorierna i 

ämnet idrott och hälsa för år 1-2? (Princip, objekt och situation) 

2. Vilka är de vanligaste konfliktorsakerna inom ämnet idrott och hälsa för år 1-2? 

3. Skiljer sig konfliktorsaksfördelningen under samlingar jämfört med under aktivitet i 

ämnet idrott och hälsa för år 1-2, i så fall på vilket sätt? 

 

Metod 

Med observation som metod observerades åtta lektioner. Ett observationsschema utvecklades 

utifrån tidigare forskning och innehöll tre huvudrubriker: Princip-, Objekt- samt 

Situationsrelaterade konfliktorsaker, dessa kompletterades med underrubriker. För att kunna 

registrera samtliga konflikter under lektionen fördelades de två observanterna på två olika 

platser på idrottsarenan. 

 

Resultat 

Resultatet visar att mer än varannan konflikt beror på principrelaterade orsaker (53.5%), ca 

var tredje konflikt grundar sig i objektrelaterade orsaker (32.5%) och ca var sjunde i 

situationsrelaterade (14 %).  Vi kan se att det sker fler konflikter under aktivitet än under 

samling och vi ser även att konfliktorsakerna skiljer sig dem emellan. De tre mest 

förekommande konfliktorsakerna var om uppgifter, maktutövning samt om personer. 

 

Slutsats 

Genom denna studie har vi kunnat undersöka vilka orsaker det är som ger upphov till konflikt 

under en idrottslektion. Vi har fått ett tydligt resultat som bl.a. visar att vissa konfliktorsaker 

är mer förekommande än andra. Detta är intressant för vidare forskning. 
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1. Inledning 

1.1 Varför är konflikter och konfliktorsaker i skolan intressant att 

undersöka? 

Konflikter är något som tillhör vardagen för elever och personal. Men genom att förstå hur 

konflikter uppstår samt konkret kategorisera dem kan man lättare skapa verktyg för att 

hantera dem. 

 

”Alla mänskliga beteenden måste läras in”, detta är något som Torbjörn Stockfelt konstaterar i 

sin bok Idrottspsykologi. Med det menar han att vi måste lära oss att bli medmänniskor. Att 

bemöta varandra med respekt och förståelse är inte något som är så logiskt som vårt 

klappande hjärta eller vår lungkapacitet. Att öva på mänskliga beteenden är något som 

människor måste göra för att kunna skilja på rätt och fel. Mänskligt beteende lärs in från 

barnsben men sätts på ännu större prov då vi börjar skolan och på så sätt är skolan den främsta 

och viktigaset arbetsplatsen och utvecklingsmiljön (Stockfelt, 1970, s. 35). 

 

Skolan kan dock bli en plattform där många konflikter uppstår då det är en plats där olika 

tankar och åsikter tillåts. Det sistnämnda kan dock vara en förklaring till att skolan är så fylld 

med alla dess olika konflikter. Vad läraren kan göra för att lösa konflikter inom skolan, då en 

av skolans uppgifter är just att förebygga konflikter, frågar sig Ellmin då han anser att alldeles 

för lite forskning har gjorts på detta ämne (Ellmin, 1988, s. 111). Konflikter men framförallt 

konflikthantering är något som det skrivs och diskuteras väldigt mycket om idag och där är 

skolan inget undantag, snarare tvärtom (Ellmin, 1988, s. 111).  

 

Ett av skolan uppdrag är att motverka konflikter av olika slag. Detta ser vi tydligt beskrivet i 

skolans värdegrund. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etniskt 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Sådana tendenser skall aktivt motverkas. (Utbildningsdepartementet 2011 s.7) 

 

Genom verksamhetsförlagd utbildning på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm kom 

vi i kontakt med konflikter dagligen, ibland genom att vara medlare elever emellan men även 

flera gånger genom att vara en del av konflikten. Utifrån egna erfarenheter går det mycket tid 



 

åt att belysa konflikter, hantera konflikter och att reda ut konfliktorsaken. Om man ser ett 

tydligt mönster på hur konflikter uppstår och vilken den vanligaste konfliktorsaken är kan 

man som lärare kan få en tydligare bild av hur vi skall arbeta som framtida idrottslärare.  

2. Bakgrund 

2.1 Vad är en konflikt? 

I den befintliga forskningen idag handlar det om att definiera vad en konflikt är. Svaren blir 

närmast filosofiska. Svenska författares definitioner har lagt grunden för denna studies 

teoretiska utgångspunkt. Nedan följer de definitioner vi funnit:  

 

”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, 

intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (Maltèn, 1998, s. 

145) 

 ”Konflikter kan ha flera bottnar och handlar ofta inte om det man först tror” (Svedberg, 

2007, s. 226).  

”När man tittar på konflikter så finner man alltid svaret till konflikten i dess ursprung” 

(Brännlund, 1991, s. 55).  

 

Likt Maltèn (1998) har vi tolkat en konflikt som en kollision eller sammanstötning mellan två 

eller flera personer. Vi tolkar Brännlunds definition som att det finns ett behov av att finna en 

konflikts orsak för att kunna lösa den. Svedbergs definition visar på hur komplext detta ämne 

är och vi tolkar även den som understrykande av att en konflikt har ett djup och att det är av 

intresse att finna dess ursprung för att förstå den. 

 

Det gemensamma för dessa definitioner är att de ger en bild av att konflikter är komplexa och 

att de kan uppstå på väldigt många sätt och resultera i mängder av mänskliga uttryck. 

Samtliga definitioner pekar på att det krävs en uppdelning av begreppet konflikt för att 

närmare kunna förstå det och hantera det. Precis som definitionerna skiljer sig åt mellan 

författarna så skiljer sig även dessa kategorier/konflikttyper ifrån varandra.  

 

Denna studie utgår ifrån Maltèns definition av en konflikt. Den kan lätt appliceras på skolans 

miljö där barnens åsikter och viljor ofta krockar. Han beskriver samtidigt att dessa kollisioner 

kan uppstå ur många olika orsaker vilket är denna studies syfte att belysa. Svedberg samt 



 

Brännlund bidrar till förståelsen kring detta ämnes komplexitet och understryker enligt oss att 

man bör finna en konflikts ursprung/orsak för att förstå den. 

3. Forskningsläge 

3.1 Är konflikter vanligt inom ämnet idrott och hälsa?  

  

Studier som gjorts i skolmiljö har undersökt om det förekommer mer konflikter i de praktiska 

ämnena jämfört med de teoretiska. Tidigare forskning visar på att idrott och hälsa är ett av de 

ämnen i skolan med mest antal konflikter. En uppsats vid GIH på avancerad nivå som 

genomfördes 2003 vittnar om detta. Sex lärare som alla undervisade i två ämnen, ett teoretisk 

samt inom idrott och hälsa, svarade att konflikter var mer förekommande inom ämnet idrott 

och hälsa jämfört med i deras teoretiska ämnen. Studiens resultat visar också att samtliga 

lärare tyckte att konflikterna tog mycket tid från undervisningen (Clementsson & Matic, 2003, 

s. 23). Ur detta resultat väcks vår nyfikenhet att jämföra teoretisk och praktisk undervisning 

inom ämnet idrott och hälsa (frågeställning 3). 

 

I en intervjustudie har man undersökt hur barn påverkas av tävling och föreningsidrott. I 

denna lyfter man bl.a. fram att barnens förmåga att samarbeta med andra och kunna skapa 

något tillsammans utvecklas (Karp, 1990. s.37).  

 

Detta kan vara en sak som skiljer idrott och hälsa ifrån många av dem teoretiska ämnena där 

man många gånger arbetar var för sig. Detta kan då vara en förklaring till att det uppstår 

många konflikter i ämnet idrott och hälsa. Utifrån denna vetskap blir det intressant för oss att 

studera konfliktorsaker inom ämnet idrott och hälsa. 

 

3.1.2 Vilken är den vanligaste konfliktorsaken i skolan? 

 

För att få reda på den vanligaste konfliktorsaken i skolan så utförde Johnson, Johnson, 

Dudley, & Acikgoz, (1994) en enkät- samt observations studie innefattade 92 elever i 

klasserna 1-6 för att få en tydligare bild av denna problematik. De kom fram till att physical 

aggression or fight (aggression) var den mest förekommande konflikorsaken (se bilaga 2). 



 

En annan studie gjord av Ramani & Zhimin,(2010) kom fram till att discrimination from the 

top student leadership (diskriminering) var den mest förekommande konfliktorsaken (se 

bilaga 3). 

 

Andrzej Szklarskis (1996) studie ”Barn och Konflikter” svarar på vilken som är den 

vanligaste konfliktorsaken för svenska respektive polska barn. Den mest förekommande 

konfliktorsaken för svenska barn var lögn. För polska barn var det anklagelse, aggression 

samt härmning som var mest förekommande. Resultatet av Szklarskis mest frekventa 

konfliktorsaker kategoriserades i ett schema med rubriker (se bilaga 4). 

 

Alla tre studier har belyst att konflikter i form av aggression, disskriminering eller retsamhet 

är något som förekommer i skolan och då i stor skala. Resultatredovisningen i Johnsons och 

Ramanis forsking skiljer sig från Szklarskis då Szklarski har kategoriserat resultaten i fyra 

kategorier, Princip-, Objekt-, Individ- samt Situationsrelaterade konflikter med tillhörande 

underkategorier. Genom att se vilka resultat (konflikter) som hamnar under olika kategorier så 

får man en överblick vilken slags konflikt det är som har skett. För att överskådligt kunna 

jämföra dessa tre studiers resultat har vi kategoriserat in Johnsons och Ramanis resultat i 

Szklarskis konfliktorsaksschema. På detta sätt kan Szklarskis schema appliceras på liknande 

studier. 

 

Enligt Szklarskis definition handlar principrelaterade konflikter om att ett förtroende sviks 

eller att en persons integritet och självkänsla utmanas. Objektrelaterade orsaker innebär att en 

konflikt ursprungligen uppstår ur en oenighet om någonting utanför ens egen kropp, oftast om 

någonting fysiskt som man kan ta på eller se. Situationsrelaterade orsaker beskriver Szklarski 

som någonting som kan förklaras utifrån den miljö eller situation man befinner sig i 

(Szklarski, s. 83-107). 

 

Ramanis samt Johnsons konfliktorsaker har kunnat placeras in i Szklarskis färdiga 

konfliktorsakskategorier. Ett exempel på detta är diskriminering som placerats in under 

integritetsrelaterade orsaker. Både Ramani och Johnson hade funnit diskriminering som en 

konfliktorsak, med det menas att någons integritet ifrågasätts och att det är besläktat med 

maktutövning som Szklarski placerat under denna rubrik. 

 



 

Ett annat exempel på detta är att äganderätt (Johnson) samt materiella/personella förmågor 

(Ramani) bedömts höra hemma under objektrelaterade orsaker då det tydligt handlar om 

föremål, uppgifter samt personer som Szklarski placerat under denna kategori. 

 

Johnson (et al, 1994) har valt att döpa en av sina kategorier till playground dispute, 

(skolgårdsdispyt). Denna kategori visar på en grov indelning av konfliktorsaker. Det som då 

innefattar inom denna kategori är konflikter som sker på skolgården, inte vilka dem är och 

heller inte vad som var orsaken bakom konflikten. 

 

Noterbart är att den mest förekommande konfliktorsaken i samtlig presenterad forskning 

hamnar under principrelaterade konfliktorsaker. Forskning av Johnson (et al, 1994) och 

Ramani (et al, 2010) är på engelska, för att lättare kunna jämföra dessa har samtliga 

konfliktorsaker översatts till svenska (se bilaga 3).  

 

Resultatet av vår sammanställning presenteras nedan. 

 

Tabell 1 

Principrelaterade orsaker                                

Förtroenderelaterade orsaker Integritetsrelaterade orsaker 

 

S: Svek, Förtal, Fusk, Fjäsk, Trots 

R: Lärare som favoriserar 

J: Skolgårdsdispyt(under alla rubriker) 

S: Retsamhet, Maktutövning, Utnyttjande 

R: Diskriminering, Överlägsenhet 

J: Kösystemsdispyt, Diskriminering 

S: Lögn S: Anklagelse, Aggression, Härmning 

J: Aggression,  

S: Orättvisa (tillagd) 

R: Individer blir behandlade utifrån sin 

person, inte enbart utifrån betyg 

 

 

 

  



 

Objektrelaterade orsaker 

S: Om föremål, Om uppgifter, Om personer 

R: Materiella/personella förmågor. Religiös tro, Beroende av skolarbete. Klasskillnad 

från hemmet. Konflikter som kan relateras till skolarbete. 

J: Äganderätt, Skolrelaterade dispyter 

 

Situationsrelaterade orsaker 

S: Missförstånd 

R: Missförstånd 

 

S: Olycka (tillagd) 

 

S: Szklarski 

R: Rhimin 

J: Johnson 

 

 

4.1 Sammanfattning 

Sammanställning visar att de mest förekommande konfliktorsakerna i Johnsons (et al, 1994) 

samt Ramanis (et al, 2010) studie kan kategoriseras som principrelaterade konfliktorsaker. 

Detta följer Szklarskis resultat om att principrelaterade konfliktorsaker är mest förekommande 

i skolan. 

5. Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Vår studie syftar till att undersöka orsaker till konflikter i idrott och hälsa. 

1. Hur ser fördelningen ut i antal konflikter mellan de olika konfliktorsakskategorierna i 

ämnet idrott och hälsa för år 1-2? (Princip, objekt och situation) 

2. Vilka är de vanligaste konfliktorsakerna inom ämnet idrott och hälsa för år 1-2? 

3. Skiljer sig konfliktorsaksfördelningen under samlingar jämfört med under aktivitet i 

ämnet idrott och hälsa för år 1-2, i så fall på vilket sätt? 



 

6. Metod 

För att uppnå studiens syfte har observation valts som metod. Med observation får man 

möjlighet att direkt registrera vad eleverna gör till skillnad vad eleverna säger att de gör i till 

exempel en intervju. I metodsättet enkät eller intervjuform är risken stor att de inte riktigt 

minns eller att deras egna känslor kring händelsen påverkar deras sätt att svara vilket minskar 

reliabiliteten, (Denscombe, s. 208). Undersökningen blir objektiv utan subjektiv påverkan i 

form utav någons tankar, värderingar eller åsikter. Svaret på antalet konfliktorsaker och 

fördelningen dem emellan blir kvantitativ. Resultatet säger ingenting om det kvalitativa 

förhållandena i form av elevernas egna upplevelser och tankar kring detta resultat. 

Studien utgår ifrån en systematisk observation dvs. ett observationsschema har skapats för att 

följas under hela observationen. Det ger oss som observatörer möjligheten att observera 

samma aktivitet och då notera samma data. Insamlingen av data blir systematisk och grundlig 

och det skapar förutsättningar för andra att göra en likadan studie och då registerar samma typ 

av data. (Denscombe, s. 274).  

 

6.1 Procedur 

 

För att få en säkerhet i studiens metod konstruerades ett observationsschema utifrån 

Szklarskis konfliktorsaksresultat och en pilotstudie genomfördes (Szklarski, 1996, s. 108). 

Pilotstudien gav mycket information att analysera i form av förkodad data som var redo för 

analys, (Denscombe, s. 280). Nästa steg blev att definiera vad en konflikt är. Maltèns 

definition var passande för studien, (1998, s 145). 

 

Observationerna ägde rum under en veckas tid med två observatörer. Antalet genomförda 

observationer är åtta stycken à 40 minuter. Det var hela tiden två som observerade samtidigt 

med varsitt likadant observationsschema. Observatörerna stod på olika platser för att få en bra 

överblick av gruppen. Efter avslutad lektion jämfördes och sammanställdes insamlad data. 

Vid de få tillfällen som det ej noterats samma antal konflikter inom en viss kategori valdes 

konsekvent det högst noterade antalet. Data summerades från samtliga åtta observationer för 

att få fram vilken konfliktorsak som fått flest noteringar. Det gjordes en sammanställning om 

hur många konflikter som skett inom varje konfliktorsakskategori under varje observation och 

sedan en sammanställning för att kunna se vilken konfliktorsakkategori som är mest 

representerad. 



 

 

6.1.2 Utformning av observationsschema 

Andrzeij Szklarskis resultat resulterade i ett användbart konfliktorsakschema, (Szklarski, A. 

s.108), se bilaga 6. I själva observationsschemat valdes att ha Szklarskis huvudrubriker kvar, 

på så viss skedde en direkt kategorisering av de konflikter som observerades. Lektionerna 

numrerades från ett till åtta, det noterades vilken tid på dagen det var, antalet elever, samt att 

lektionen delades in i två tidsaspekter; samling och aktivitet.  

 

Det har gjorts förändringar i Szklarskis konfliktorsaksschema för att anpassa den efter denna 

studie. En förändring som gjordes var att ta bort kategorin individrelaterade egenskaper helt 

och hållet. Anledningen till det var svårigheten med att observera individuella egenskaper då 

det förutsätter att man känner eleverna. Då tiden varit knapp har det inte varit möjligt att göra 

detta vilket motiverar uteslutandet av denna kategori. 

 

Det har inte enbart tagits bort utan även lagts till, under rubriken situationsrelaterade orsaker 

har det lagts till en underrubrik, olycka. Just olycka bedöms vara situationsrelaterat, ett 

exempel på detta är då någon springer in i en annan utan avsikt, men som kan vara ingången 

till en konflikt. Missförstånd innefattar inte detta, därav detta tillägg av en underrubrik. På 

integritetsrelaterade orsaker lades underrubriken orättvisa till, då maktutövning samt 

utnyttjande inte innefattar denna orsak till konflikt. Till exempel om eleverna får rösta om en 

läraktivitet kommer några att uppleva känslan av orättvisa när deras val röstas ner. Det är 

ingen maktutövning som uppstår då det är en demokratisk röstning som sker och det är heller 

inget utnyttjande då alla elever har varsin röst och röstningen sker där och då.  

 

När man tittar på de olika konfliktorsakskategorierna kan man snabbt notera att de inte 

innehåller samma antal underkategorier. Principrelaterade konfliktorsaker har hela tretton 

underkategorier att jämföra med objektrelaterade som har tre och situationsrelaterade som har 

två. Detta är något som vi behöver ta hänsyn till när vi analyserar vårt resultat.  

Bra att känna till är att de objektrelaterade samt situationsrelaterade konfliktorsakerna 

innefattar en mängd olika scenarion t.ex. så kan en olycka ske på många olika sätt eller en 

konflikt om ett föremål handla om oändligt många olika ting men de faller alla under samma 

kategori. 

 



 

6.2 Urval  

Utifrån pilotstudien noterades skillnader på karaktären av konflikter baserat på årskurs samt 

läraktivitet. Valet av årskurs ett och två motiveras med att det gav störst mängd data vid vår 

pilotstudie. 

 

Valet av skola motiveras utifrån att samtliga årskurs ett och två skulle ha samma 

lektionsupplägg. Klasserna undervisades även av samma lärare och lektionerna ägde rum i 

samma miljö vilket passade vår studie bra då vi fick färre variabler som påverkar vårt resultat.  

6.5 Reliabilitet   

 

Genom att vi har varit två observatörer under observationerna så har vi tillsammans kunnat stå 

och bocka av under samlingar och helklassaktiviteter. Under själva aktiviteterna har vi stått 

ifrån varandra för att få en bättre överblick. Under vissa delar av lektionen delas klassen in i 

två grupper och då har vi observerat en grupp var. Efter lektionerna har vi diskuterat vad det 

var vi såg och jämfört våra anteckningar. I de allra flesta fall har vi haft identiska resultat. 

När systematisk observation sker på ett riktigt sätt ger det en hög tillförlitlighet mellan 

observatörerna, i den bemärkelsen att två observatörer som det var i detta fall använder 

samma schema och registrerar närmast identiska data (Denscombe, s.208). 

 

För att stärka reliabiliteten strävar studien efter så få variabler som möjligt som skulle kunna 

påverka resultatet åt olika håll. Det innebär att barnen är i samma ålder (åldersaspekt), 

samtliga lektioner sker tidig förmiddag (tidsaspekt), lektionsinnehållet har varit det samma 

(aktivitetsaspekt), samtliga lektioner har genomförts på samma fotbollsplan (miljöaspekt) och 

samma lärare har undervisat (ledarskapsaspekt). 

 

Tidigare har metodvalet motiverats utifrån syftet. Dock behöver det också nämnas vilka 

reliabla svagheter som finns i denna studie.  

I och med att observatörerna kommer att vara synliga i den miljö som observeras kan det 

diskuteras hur mycket det påverkat resultatet. Detta medför självklart en påverkan på den 

”naturliga miljön” och kan därför också sänka reabiliteten. ”Kan en forskare med en 

skrivskiva och ett observationsschema verkligen undgå att störa den naturliga 

miljön?”(Denscombe, M. s.281).  



 

6.6 Validitet 

 

Det finns en risk att vårt observationsschema förenklar allt för mycket. Öppna beteenden ska 

kunna placeras in i relativt enkla och oproblematiska kategorier. Risken finns att man som 

observatörer och de som observeras inte delar samma förståelse för det öppna beteendet. Det 

kommer att uppstå konflikter som observatören har svårt att kategorisera och som i flera fall 

är mera komplexa än att de går att placera i endast en kategori. Systematiska observationer 

riskerar att förbigå eller förvanska subtiliteter i situationen, (Denscombe, M s.281). Vid dessa 

fall kommer den kategori som bedöms ligga närmast till hands att användas. 

 

Generaliserbarheten i denna studie bör ifrågasättas. Detta är en liten studie som endast 

observerar ett fåtal klasser på en och samma skola. Den kan t.ex. inte tala för en generell bild 

av hur konfliktorsaksfördelningen ser ut i årskurs ett och två nationellt. Men på just denna 

skola och för dessa grupper med denna lärare skapar den en tydlig bild av hur det ser ut. 

Då Szklarskis hela konfliktorsaksschema icke var relevant för vår studie så valde vi att 

modifiera det. De åtgärder som vidtagits vid utformandet av observationsschemat säkerställer 

studien undersöker det som den ämnar svara på, (Hassmèn, et al s.136).  

 

Observationsschemat eliminerar även risken att eventuella emotioner eller personlig bakgrund 

påverkar resultatet. De områden samt kategorier som finns i observationsschemat är endast de 

som datainsamlingen kommer att fokusera kring, oavsett om observatörens individuella 

intressen och åsikter, (Denscombe, s. 208). 

 

6.7 Forskningsetik  

 

Samtliga deltagare i denna forskningsstudie är anonyma. Det samma gäller skolan som 

observationerna utförs på. Skolan informerades om vår studie och rektorn godkände vår 

närvaro. Innan varje observerad lektion har vi presenterat oss för klassen och informerat om 

vad vi gör och att alla deltagare är helt anonyma, deltagarna har alltså varit medvetna om att 

de blivit observerade.  

 

  



 

7. Resultat 

7.1 Hur ser fördelningen ut i antal konflikter mellan de olika 

konfliktkategorierna under en idrott och hälsa lektion? (Princip, 

objekt och situation) 

 

Diagram 1 

 

 

Ovan presenteras det sammantagna resultatet i ett cirkeldiagram, det visar tydligt att 

principrelaterade konfliktorsaker dominerar kraftigt.  

Av sammanlagt 352 noterade konflikter är 189st principrelaterade (blått) det motsvarar 53.5% 

av det totala. Objektrelaterade konfliktorsaker (rött) noterades 115 gånger vilket motsvarar 

32.5% av det totala. Det noterade 48 situationsrelaterade (grönt) konfliktorsaker, vilket 

motsvarar 14 % av det totala. 

 

Principrelaterade orsaker: 189st (53,5%) 

Objektrelaterade: 115st (32,5%) 

Situationsrelaterade: 48st (14 %) 

Sammanlagt: 352st 

 

Ovanstående resultat är en sammanställning av samtliga åtta lektioners data. En intressant 

frågeställning är om detta resultat stämmer överens med varje enskild lektions 

konfliktfördelning, hur stora skillnader finner man om man jämför enskilda lektioner? Här 

nedan presenteras varje enskild lektions resultat. 

53% 32% 

14% 

 Konfliktorsaksfördelning 

Princip

Objekt

Situation



 

 

Diagram 2    

 

Det man kan se utifrån detta diagram är att det sammantagna resultatet i stora drag ger en 

rättvis bild av hur konfliktfördelningen ser ut under varje enskild lektion.   

Det är Lektion 4 som kan tyckas sticka ut något då den ligger längst ifrån genomsnittet. Under 

denna lektion uppstår 65 % av alla konflikter ur principrelaterade orsaker vilket är denna 

kategoris högsta värde över de åtta lektioner. Under samma lektion står objektrelaterade 

konfliktorsaker för 19 % vilket är den lägsta procenten för den kategorin samtidigt som 

situationsrelaterade orsaker hamnar väldigt nära sitt totala snitt på 16 %.  

 

Sammantaget stod principrelaterade konfliktorsaker för 53.5% av de totala. Tittar man på 

dessa diagram kan det konstateras att spannet för principrelaterade konfliktorsaker ligger från 

50 % (Lektion 1,8) till 65 % (Lektion 4) men majoriteten ligger vid dryga 50 %. Snittet på 

53.5% skulle kunna ses som generellt för samtliga av dessa åtta lektioner och skulle kunna ses 

som ett troligt resultat vid ytterligare genomförande av samma studie.   

 

Objektrelaterade konfliktorsaker står för 32.5% av alla konflikter. Resultatet för de enskilda 

lektionerna visar på ett spann från 19 % (Lektion 4) upp till 40 % (Lektion 7). Denna kategori 

är den med störst differens mellan högsta och lägsta värde med 21 %. Med ett genomsnitt på 

44 konflikter per lektion innebär en differens på 21 %, som det är i detta fall, att det kan skilja 

upp till nio konflikter under en lektion jämfört med en annan inom just denna kategori. Detta 
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skulle kunna ses som en för stor differens för att genomsnittet ska få ses som något 

allmängiltigt. 

 

Situationsrelaterade orsaker representerar mellan 9 % (Lektion 7) och 17 % (Lektion 5) av 

orsakerna till konflikt när vi tittar på varje enskild lektion, detta ligger väldigt nära snittet på 

14 %. 

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån diagram 2 konstatera att vid samtliga åtta observationer 

så är principrelaterade orsaker mest förekommande följt av objekt och situation vilket då 

stämmer överens med vårt sammantagna resultat.  



 

7.2 Vilka konfliktorsaker är mest förekommande i ämnet idrott och 

hälsa för år 1-2? 

Diagram 3

 

 

I detta stapeldiagram finns samtliga konfliktorsaker som noterats under observationerna. Här 

kan man utläsa vilken konfliktorsak som är mest förekommande. Konfliktorsakerna är 

uppradade på Y- samt X-axeln och på X-axeln kan man utläsa antalet noteringar varje 

kategori fått. 

 

Man kan se vilken kategori varje konfliktorsak tillhör på dess färg och man kan med en snabb 

överblick notera att spridningen är stor. Om man vill veta mera ingående vad varje kategori 

innebär t.ex. vad vi bedömt som en aggression så hänvisar vi till bilaga 4.  
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Här visar resultatet att den vanligaste konfliktorsaken handlade om vem som skulle göra vad, 

om uppgifter (18 %). På andra plats kommer maktutövning (11 %) tätt följt utav konflikter 

som handlar om personer (10 %). 

 

Tittar man på vilken konfliktorsak som är vanligast inom varje kategori så ser man att 

principrelaterade orsaker domineras av maktutövning och fusk. Noterbart är att den mest (Om 

uppgifter) samt tredje mest (Om personer) förekommande konfliktorsaken inte ingår i 

kategorin principrelaterade orsaker utan tillhör kategorin objektrelaterade orsaker. En 

förklaring till det skulle kunna vara att huvudkategorierna har olika många underkategorier. 

Resultat beskriver den sammantagna konfliktorsaksituationen, det visar att konfliktorsaken 

om uppgifter är mest förekommande.  

 

När man tittar på varje lektion var för sig blir svaret på frågeställningen inte lika tydlig som 

när man tittar på det sammantagna resultatet. Konfliktorsaken om uppgifter är en av dem 

kategorier som är mest representerad under lektionerna.  Men den är ensamt störst endast vid 

tre av sammanlagt åtta lektionstillfällen (Lektion 1, 5 och 7). En viktig iakttagelse är att vid 

lektion ett sticker denna konfliktorsak iväg otroligt och drar upp dess total. Faktum är att hela 

sex kategorier är mest eller delat mest representerad vid något av dessa åtta lektionstillfällen. 

Dessa sex konfliktorsaker är om uppgifter (Lektion 1,5, 7), om personer (Lektion 6,8) 

retsamhet (Lektion 4), aggressioner (Lektion 2), maktutövning (Lektion 3) samt fusk (Lektion 

2). 

 

Resultatet visar hur en kategori kan vara en av de mest representerade under en lektion för att 

i en annan knappt existera. Ett sådant exempel finner man i en jämförelse mellan lektion två 

och lektion åtta där man ser hur fusk kan dominera en lektion till att knappt förekomma i en 

annan. Ett ytterligare exempel på detta finner man i kategorin aggressioner. Under lektion två 

är denna konfliktorsak dominant för att under övriga sju lektioner endast noteras enstaka 

gånger eller inte existera alls.  

 

Svaret på denna frågeställning blir att de mest förekommande konflikterna hade sitt ursprung 

ur om vem som skulle göra vad eller vad som skulle göras. Dock visar resultatet samtidigt att 

detta inte gäller alla lektioner utan snarare ger en bild av att denna konfliktorsak är en av dem 

mest förekommande tillsammans med flera.  

 



 

7.3 Skiljer sig konfliktorsaksfördelningen under samlingar jämfört 

med under aktivitet i ämnet idrott och hälsa, i så fall på vilket sätt? 

 

Diagram 4 

 

 

Insamlad data har sorterats in i tre konfliktorsakskategorier vilket ger en möjlighet att utläsa 

skillnader i antalet konflikter under aktivitet och samling inom varje enskild konfliktkategori. 

Här ser man fördelningen mellan samtliga 352 noterade konflikter under samling respektive 

aktivitet. Sammantaget står noterade konflikter under samlingar för 21 % av det totala antalet 

förekomna konflikterna. Således finner man resterande 79 % av konflikterna under aktivitet.  

Noterbart är att konflikter under aktivitet har samma inbördes förhållande inom 

konfliktkategorierna som den sammantagna fördelningen i frågeställning ett (Diagram 1), 

alltså principrelaterade orsaker som mest förekommande med objekt och situationsrelaterade 

på andra respektive tredje plats. 

 

Tittar man på konflikter under samlingarna framkommer det att objektrelaterade orsaker är 

mest förekommande tätt följt av principrelaterade, situationsrelaterade är ytterst få. 

Sammanfattningsvis visar detta diagram att det sker tre gånger fler konflikter under aktivitet 

jämfört med under samlingar och att sker mest principrelaterade konflikter under aktivitet 

medan det sker mest objektrelaterade konflikter under samlingar.  
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Detta diagram visar resultatet av samma data som ovan men här presenteras fördelningen av 

konflikter under samling respektive aktivitet inom varje enskild konfliktorsak vilket kan ge en 

djupare förståelse. Ur detta diagram kan man utläsa om en konfliktorsak är mest 

förekommande under aktivitet eller samling.  

 

Under samlingarna är det konfliktorsakerna om uppgifter (26 %) och trots (19 %) som 

utmärker sig. Under aktivitet är konfliktorsaken om uppgifter (16 %) mest representerad. 

Därefter är det ganska jämn fördelning mellan konfliktorsakerna om personer (10 %), 

maktutövning (11 %), fusk (10 %) samt olycka (9 %). 

 

Resultatet ovan understryker att konfliktproblematiken tar sig olika uttryck beroende på om 

det är aktivitet eller samling som pågår. Noterbart är att det i endast två kategorier finns flera 
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noteringar under samling jämfört med under aktivitet, dessa kategorier är fjäsk och trots. 

Alltså är fjäsk och trots något som enligt resultatet bör ses som typiskt för just samlingar. 

Svek, fusk, härmning samt utnyttjande noterades å andra sidan endast under aktivitet och kan 

då ses som något specifikt för aktivitet i denna studie. Övriga kategorier spred sig olika över 

samling och aktivitet beroende på vilken lektion man tittade på, precis som resultatet om mest 

förekommande konfliktorsak gjorde i frågeställning två. 

 

 

8. Diskussion 

Studien syftade till att öka förståelsen kring konfliktorsaker i idrott och hälsa. Utifrån 

resultatet kan man dra vissa slutsatser: Principrelaterade konfliktorsaker är dem mest 

förekommande. Det sker fler konflikter under aktivitet än under samling och 

konfliktorsakerna skiljer sig dem emellan. Det finns ett par konfliktorsaker som kan sägas 

vara mer frekvent förekommande under idrott och hälsa än andra. 

 

I Ramanis (2010, s.252) och Johnsons (1994, s.809) forskningsresultat finner man deras 

respektive studies mest förekommande konflikt inom ramen för principrelaterade konflikter. 

Detta styrker då att principrelaterade konfliktorsaker är mest förekommande hos barn i 

skolan. 

 

Utifrån detta resultat skulle man då kunna hävda att skolan/idrottsläraren skulle ha mycket att 

vinna på att arbeta med de principrelaterade konfliktorsakerna, elevernas attityder, deras 

förmåga att respektera och visa respekt inför andra under en idrott och hälsa lektion.  

Tidigare forskning visar tydligt att kunskap om konflikter och hur man kan hantera dem ger 

goda resultat på skolans arbetsmiljö vilket i sin tur leder till välmående elever och lärare 

(Johnsond, et al. 1994).  

 

Något som är värt att diskutera utifrån resultatet är det stora antalet konflikter som noterats 

och som understryker Clementssons (et al. 2003) slutsats om att idrott och hälsa kanske är det 

ämne som det förekommer mest konflikter i, under 8 lektionstillfällen à 40 minuter har 352 

konflikter noterats i studien. Med insikten om att idrott och hälsa är ett så pass konfliktfyllt 

ämne inser man samtidigt vilken utvecklingsmiljö det blir för barnen att faktiskt träna på 

konflikthantering och utveckla sin förmåga till respekt och empati för oliktänkande likt det 



 

arbetssätt man finner i Johnsons studie (Johnson, et al 1994, s.806). Här ser man alltså två 

sidor utav samma mynt. 

 

Likt Ellmins konstaterade om den bristande forskningen kring konflikthantering och att lärare 

i dagens skola får hantera så pass många konflikter utan vidareutbildning,  kan man utifrån 

resultatet se vikten av att ha lärare som är välutbildade inom konflikthantering. Utan en stabil 

ledare i en så pass konfliktfylld miljö kan möjligheten för eleverna att lära sig något istället 

bytas ut mot ett oorganiserat kaos (Ellmin, 1988.s.111). 

 

Det är dock orimligt att en ensam lärare, oavsett utbildning, ska hinna uppfatta och hantera 

alla dessa konflikter. Och det säger sig självt att detta tar tid ifrån den pedagogiska 

undervisningen. Vad blir egentligen en lärares huvuduppdrag när så många konflikter uppstår 

hela tiden? I läroplanen kan man läsa om skolans värdegrund och uppdrag, där finner man att 

alla typer av destruktiva konflikter på en skola måste arbetas med, följas upp och förebyggas, 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s.7). 

 

Resultatet pekade på att den vanligaste konfliktorsaken handlade om vem som skulle göra 

vad. Det vill säga, om uppgifter (18 %). På andra plats kommer maktutövning (11 %) tätt följt 

utav konflikter som handlar om personer (10 %).  

 

Vid enstaka lektionstillfällen visar resultatet på att de mest förekommande konfliktorsakerna 

hamnade under andra kategorier, trots att om uppgifter var den mest frekventa.  

 

Johnson kom fram till att aggression var den vanligaste konfliktorsaken, (Johnson et al, 1994). 

Ramani, (et al, 2010) fann att diskriminering var vanligast och Szklarski hittade två svar, 

svenska barns konflikter startade oftast ur en lögn medans polska barn hamnade i konflikt ur 

en aggression, (Szklarski, A. 1996.s 108). 

 

Om man börjar med att titta på aggression som både Johnson och Szklarski funnit som 

vanligaste konfliktorsak kan man konstatera att det var en kategori som i denna studie 

pendlade mellan att vara den mest förekommande till att inte förekomma alls, vilket är 

intressant i sig. Sammantaget hamnade denna kategori som sjunde mest förekommande av 

våra arton. Att aggressioner inte hamnade högst upp på listan i denna studie skulle kunna 

förklaras utifrån Szklarskis resultat då han i sin studie fick två olika resultat beroende på 



 

vilket land han tittade i. Hans forskning visade att svenska barn inte upplevde aggressioner 

som mest förekommande till skillnad ifrån polska barn som gjorde det. Detta väcker en 

nyfikenhet kring varför det skiljer sig. Resultatet tyder beroende på i vilket land man gör 

denna typ av undersökning kan man finna olika svar. Man skulle, utan någon tyngre forskning 

bakom, kunna tänka sig att detta resultat visar på att polska (Szklarski) och amerikanska 

(Johnson, et al) barn har lättare till aggressioner än svenska barn. Detta är som sagt bara 

spekulationer men något som skulle vara mycket intressant att forska vidare i.  

En annan mycket intressant detalj är att Szklarski fann att lögn var den vanligaste 

konfliktorsaken hos svenska barn. 

 

I denna studie noterades inte en enda lögn som konfliktorsak, hur kan detta förklaras? 

Slutsatsen som dragits är att denna kategori praktiskt taget varit omöjlig att observera. Studien 

hade behövt kompletterande intervjuer precis som Szklarski gjorde för att kunna få svar på 

om någon ljugit. Lögner har med största sannolikhet förekommit under lektionerna och de i 

sin tur har resulterat i konflikter. Det kan vara så att lögner har noterats som andra 

konfliktorsaker. Noterat fusk skulle lika gärna kunna noterats som en lögn då någon svarar 

oärligt på en fråga för att få en fördel i t.ex. spel, detta gäller även anklagelser som skulle 

kunna tas som en lögn. Med facit i hand kunde denna kategori uteslutits. 

 

Ramani, (2010) fann att diskriminering är den vanligaste konfliktorsaken i skolan. 

Diskriminering anses vara nära besläktad med maktutövning utifrån Szklarskis definition 

(Szklarski, s. 91). Ramanis resultat blir intressant då maktutövning var den kategori som var 

näst mest förekommande i studien. Ramanis fynd styrker resultatet om maktutövning som en 

mycket vanligt förekommande konfliktorsak inte bara i skolmiljö i stort utan också under 

idrott och hälsa specifikt. 

 

Två av de tre vanligaste konfliktorsakerna i denna studie är objektrelaterade konfliktorsaker, 

om uppgifter samt om personer. Resultatet visar att principrelaterade konfliktorsaker 

tillsammans står för över hälften av alla konflikter vilket motiverar varför man skulle börja 

med att arbeta med den problematiken först i ett förebyggande syfte. 

 

Med resultatet om vilka konfliktorsaker som är vanligast kan det konstateras att det 

effektivaste och snabbaste sättet att minska konflikter under idrott och hälsa lektioner skulle 



 

vara att ta tag i de objektrelaterade, då endast två av dem (om uppgifter, om personer) 

tillsammans står för hela 28 % av samtliga konflikter, dvs mer än var fjärde konflikt. 

 

I denna studie handlade konflikter om uppgifter väldigt mycket om synpunkter på 

lektionsinnehållet. Eleverna protesterade verbalt när de inte gillade den uppgift de blev 

tilldelad. Under de observerade lektionerna med lagsportstema uppstod många konflikter om 

vem som skulle ha vilken uppgift på plan, allt ifrån vem som står i mål till vem som ska kasta 

inkast. 

 

Konflikter om personer handlade oftast om lagindelningar, vem som skulle vara med vem.  

Dessa konfliktorsaker stod alltså för ca en fjärdedel av alla konflikter som noterades och som 

lärare har man stora möjligheter att minska detta genom en pedagogisk planering. Dock är 

detta ett ämne för andra studier att belysa, det kan genom resultatet påvisas att det såg ut på 

ett visst sätt men det svarar inte på varför. 

 

De åtta lektionerna skiljde sig mycket åt i denna frågeställning. Denna studie eftersträvar så 

likvärdiga ramfaktorer som möjligt men fick ändå stor spridning i resultatet. Det som kan 

konstateras var att det vid något tillfälle var tydligt att en enskild elev kunde vara en del av 

väldigt många konflikter tråkigt nog handlade det närmast om mobbing i detta fall. Vid ett 

annat lektionstillfälle kunde man känna att det fanns en vinnarkultur i gruppen vilket gjorde 

att det blev ett stort fokus på tävling. Detta ledde i sin tur till att fokus höjdes på regler, fusk, 

lagindelningar och orättvisor vilket orsakade flera konflikter. Fotboll är en utpräglad 

tävlingsidrott (Karp, 2000 s, 175) och i tävling utses det en vinnare och en förlorare. 

Vinnarkulturen i en grupp kan vara förklaringen till att antalet konflikter kunde skilja så pass 

mycket mellan lektionerna.  

 

Sammantaget står noterade konflikter under samlingar för 21 % av det totala antalet 

förekomna konflikter. Således finns resterande 79 % av konflikterna under aktivitet.  

 

En förklaring till varför det sker mer konflikter under aktivitet kan vara att orsakerna under 

aktivitet är, fusk, missförstånd samt olyckor och att det är dessa kateogorier som noterats mest 

som orsaker. Dessa har inte förekommit lika mycket, eller inte alls, under samlingar.  

 

Den stora och avgörande skillnaden mellan aktivitet och samling är den interaktion som sker 

elever emellan och det tävlingsmoment som tillkommer under aktivitet. Det är även detta som 



 

skiljer idrott och hälsa ifrån skolans övriga ämnen. Detta skulle även kunna ses om en 

förklaring till den tidigare forskning som visar att idrott och hälsa är ett av de mest 

konfliktrika ämnena i skolan, (Clemensson, et al. 2003). 

 

Utifrån resultatet dras slutsatsen att det förekommer fler konflikter under aktivitet än under 

samling. Samtliga åtta lektioner visade på en klar övervägande fördel av konflikter under 

aktivitet. Detta är det klart tydligaste resultatet som framkommer i hela studien. 

Under aktivitet dominerade principrelaterade konfliktorsaker, här fanns majoriteten av 

konflikter som handlade om att elever ger sig på varandra direkt, de attackerar varandras 

självkänsla och integritet genom olika handlingar.  

 

Under samlingar fanns det ett stort inslag av detta också men flest konflikter noterades under 

objektrelaterade orsaker. Under samlingar så handlar således flest konflikter om någonting 

som kommer emellan t.ex. en uppgift eller ett föremål. Intressant är att konflikter under 

samling oftare uppstod mellan elev och lärare jämfört med under aktivitet.  

 

Resultat visar att det är olika typer av konflikter som är mest förekommande beroende på om 

det är samling eller aktivitet. Fjäsk och trots är något som enligt resultatet bör ses som typiskt 

för just samlingar. Svek, fusk, olycka, härmning samt utnyttjande noterades å andra sidan 

endast under aktivitet och kan då ses som något specifikt för aktivitet i denna studie. 

Även här finns det ett tydligt resultat som visar att konfliktorsaksfördelningen skiljer sig 

mellan aktivitet och samling. Det förekommer övervägande fler konflikter under aktivitet än 

under samling och studien har också visat att det är olika typer av konflikter som är mest 

framträdande beroende på om det är aktivitet eller samling. Tidigare forskning saknas i denna 

fråga vilket å ena sidan blir en svaghet då det inte finns något att jämföra med samtidigt som 

det vittnar om att relativt lite forskning är gjord inom konfliktorsaker under idrott och hälsa 

lektioner.  

9. Förslag på vidare forskning 

Denna studie kan bidra till inspiration till vidare forskning på ämnet. Resultaten understryker 

det som tidigare fastställt om konflikter, det är ett komplext område. Studien visar också att 

ämnet idrott och hälsa är ett ämne fyllt av konflikter, mer än vi själva hade trott. Många nya 

frågor har väckts hos oss under resans gång. Hur kan en konfliktorsak gå ifrån att vara mest 

förekommande en lektion för att i nästa lektion inte förekomma alls när ramfaktorerna var så 



 

pass identiska? Vad gör man med kunskapen om vilka konfliktorsaker som är mest 

förekommande? Detta var en kvantitav studie som gav oss en bild av hur det ser ut men den 

svarar inte på varför. Varför är principrelaterade konfliktorsaker mest förekommande under 

idrott- och hälsa?  

 

Det bör forskas mera om tävlingsmomentets vara eller icke vara under idrottslektioner, vilka 

fördelar och nackdelar har det egentligen på barns inlärning och arbetsmiljö under en lektion i 

idrott och hälsa. I studien kunde man ana att det är tävlingsmomentet som i flera fall triggar 

fram konflikter. Det vore intressant att göra en ny studie som jämför undervisning med och 

utan tävlingsmoment för att kunna mäta antalet konflikter och gärna också elevernas 

möjlighet till utveckling. 

 

Hur ska man arbeta för att minska principrelaterade konfliktorsaker på idrott och hälsa? 

Denna studie har som nämnts tidigare bara konstaterat likt tidigare forskning att 

principrelaterade konfliktorsaker är mest förekommande. 

 

Det skulle vara mycket intressant att bygga vidare på Szklarskis studie och titta på varför lögn 

var den mest förekommande konfliktorsaken för svenska barn och aggressioner var den mest 

förekommande konfliktorsaken för polska. Finner man svaret på en sådan fråga har man 

förmodligen också hittat roten till ett visst beteende vilket skulle vara kunskap som kan 

utvecklas till en konfliktförebyggande skolmiljö. Tidigare studier visar på att skolor med 

kunskap och beredskap inom konfliktområdet skapar ett bättre arbetsklimat på en skola, 

(Johnson, et al. s.816). 

 

Det resultat som framkommer i denna studie skulle kunna vara en start i en forskningsprocess 

som slutligen kan fylla den kunskapslucka som Ellmin, liksom vi själva funnit i dagens 

forskningsläge kring konfliktorsaker i skolan.(Ellmin, 1988.s .111) 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 

forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 

uppsats. 

 

Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 

dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 

läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 

om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  

 

Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 

 

Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Vilka sökord har du använt? 
Konfliktorsaker, Konflikt, konflikthantering, trots, retsamhet, fusk, regelbrott, regler, Physical 

education and conflicts* Elementary  school, effects of conflicts, conflict resolution, children, 

school 

 

 

 

Var har du sökt? 
Swepub, Ebsco, DiVA.  

Gymnastik och Idrottshögskolans Bibliotek. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Physical education and conflicts* Elementary  school*, effects of conflicts* conflict 

resolution* children* school* 

Gymnastik och Idrottshögskolans Bibliotek. konflikthantering* konflikt* 

 

Kommentarer 
Svårt att hitta forskning om konflikter specifikt inom ämnet Idrott och Hälsa. Dock finns 

massor på ämnet konflikter. 

 

  



 

Bilaga 2 Resultat av studie 1 

Type of conflict Frequency 

Physical aggression or fight 58 

Playground dispute 44 

Access or possession dispute 32 

Turn-taking dispute 20 

Put-down or insult 16 

Academic-worl dispute 8 

(Johnson, D, et al. 1994, s. 809) 

 

Bilaga 3 Resultat av studie 2 

 

 

Responses % of 

total 

Discrimination from the top student leadership (captains, prefects 

etc.) 

Feelings of superiority of some classes or form levels over others 

Difference in perceptions on certain issues 

Preferential treatment of certain students by the teachers or Admin 

Differences in individual capabilities 

Differences in their social-cultural backgrounds back at home 

Limited resources (finance, materials, facilities etc.) 

Difference in target goals amongst students 

Differences in religious affiliations 

Reward of individuals based on their individual performance rather 

than to overall school performance 

 

Work interdependence that is pooled  

 

94 

93 

85 

85 

77 

75 

71 

52 

51 

 

44 

 

22 

76.4 

75.6 

69.1 

69.1 

62.6 

61.0 

57.7 

42.3 

41.5 

 

35.8 

 

17.9 

(Ramani, et al. 2010 s.252) 

  



 

Bilaga 4 Resultat av studie 3 

 

(Szklarski 1996, s. 108) 

 

  



 

Bilaga 5 Översättning av konfliktorsaker. 

 

Rhimin & Zhimin 

Discrimination from the top student leadership (captains, prefects etc.) - Diskriminering 

Feelings of superiority of some classes or form levels over others- Känslan av överlägsenhet 

från andra 

Difference in perceptions on certain issues – Missförstånd 

Preferential treatment of certain students by the teachers or Admin- Lärare som favoriserar 

Differences in individual capabilities – Nivåskillnader i förmågor 

Differences in their social-cultural backgrounds back at home – Klasskillnader från hemmet 

Limited resources (finance, materials, facilities etc.) – Klasskillnad i materiella ting 

Difference in target goals amongst students – Olika målsättningar elever emellan inom 

skolan(ingår i Szklarskis konfliktorsaks schema dock under ”Individrelaterade orsaker”, 

1996.s 108) 

Differences in religious affiliations – Annan religiös tro 

Reward of individuals based on their individual performance 

rather than to overall school performance – Individer blir behandlade utifrån sin person, inte 

enbart utifrån betyg 

 

Work interdependence that is pooled – konflikter relaterat till skolarbete.  

 

Johnson: 

Physical aggression or fight: Aggression 

Playground dispyte: Skolgårdsdispyt 

Access or possession dispute: Äganderätt 

Turn-taking dispyte: Kösystem dispyt 

Put-down or insult: Diskriminering 

Academic-work dispute: Skolrelaterade konflikter 

 

 

  



 

Bilaga 6 Observationsschema 

 

Lektion nr 

Tid 

Klass 

Antal 

Pojkar: Flickor: 

Principrelaterade orsaker 

Förtroende relaterade 

orsaker 

Samling Aktivitet Kommentar 

Svek    

Förtal    

Fusk    

Fjäsk    

Trots    

Lögn     

 

Integritetsrelaterade 

orsaker 

   

Retsamhet    

Maktutövning    

Utnyttjande    

Anklagelse    

Aggression    

Härmning    

Orättvisa    

 

Objektrelaterade orsaker 

Om föremål    

Om uppgifter:    

Om personer    

 

 



 

Situations relaterade orsaker 

Missförstånd    

Olycka    

 

 

Bilaga 7 Konfliktorsaker enligt Andrzeij Szklarski 

Principrelaterade orsaker (två kategorier): 

Förtroenderelaterade orsaker: Konflikter som har sin grund i överträdelse av vissa universella 

normer eller principer. Sådana överträdelser kan leda till kränkning av förtroende, eller av den 

personliga integriteten (Szklarski, s. 84)  

Svek.  

Barnen upplever det som någon form av löftesbrott, (Szklarski, s. 85) 

Om man t.ex. berättar något som sagts i förtroende. Eller om idrottsläraren lovat något som 

sedan inte blir av. 

Förtal. 

Man tilltalar illa eller nedsättande om en annan person vilket av den personen uppfattas 

kränkande och leder till konflikt. Det är oftast en tredje part som blir drabbad mellan en 

interaktion mellan två andra, (Szklarski, s.86) 

Idrottsläraren- Kalle, idag ska du jobba tillsammans med Per. 

Kalle- Men Per kan ju inte det här, han är ju dålig på detta. 

 Per hör detta och en konflikt uppstår där Per påstår att han är bättre Kalle. 

Fusk. 

Fusk framstår för barnen som ett slags bedrägeri. Fusk går ut på att man på ett oärligt sätt 

försöker skaffa sig övertaget eller ett bättre utgångsläge i en given situation, (Szklarski, s. 87) 

En elev tar med sig fyra ärtpåsar när instruktionerna tydligt sa att man bara fick ta en åt 

gången. 

  



 

Fjäsk. 

Besläktat med fusk. Den personen som utövar fjäsk räknar med att inställsamheten ska 

belönas av personen i fråga, (Szklarski, s.87). 

Oftast barn som fjäskar för en lärare, ”snälla söta läraren kan vi inte spela fotboll idag?”.  

Det kan även uppstå konflikt då barn fjäskar för barn för att ”sno” någons kompis, ”Kalle, 

du som är så duktig kan väl vara med oss istället?”. 

Trots.  

Lärare upplever att elev medvetet bryter mot de normer och samlevnadsregler som mer eller 

mindre är överenskomna, de är skapade av vuxenvärlden, (Szklarski, s.88). 

En eller flera elever som ignorerar en lärare: Mössa på lektionen trots tillsägelse, mobil i 

fickan trots tillsägelse, språkbruk som är fortsatt oacceptabelt trots tillsägelse, osv. 

Lögn.  

Det som utlöser konflikten är att man upptäcker att man har blivit lurad av någon annan, som 

medvetet försett oss med falsk information. Detta upplever barnen som kränkning av det 

grundläggande förtroende som människor brukar ha för varandra, (Szklarski, s. 84). 

Uppstår oftast ur redan uppkomna konflikter så som fusk. En elev fuskar och blir påkommen 

med ilskan tillrop som följd, läraren frågar fuskaren vad som verkligen skedde och fuskaren 

svarar med en lögn- En ny konflikt uppstår där flera vittnen lägger sig i. 

Integritetsrelaterade orsaker: 

Kränkningar av den personliga integriteten. Konflikten utlöses pga. att barnet känner sig 

förolämpat nedvärderat som person (Szklarski, s.90). 

Retsamhet.  

Retsamheten hänvisar till en speciell typ av handling som en person kan utföra i syfte att 

kränka en annan persons integritet. Denna handling slår mot individens självförtroende och 

självvärdering, (Szklarski, s. 90): 

Någon påpekar en eller upprepade gånger att man på något sätt skiljer sig ifrån normen: 

klädval, utseende, längd osv. 

Maktutövning.  

Utmärkande är att en person utövar makt över en annan person vilket uppfattas som 

integritetskränkande och leder till konflikt. Barnen vittnar om att en sådan styrande 

behandling är frustrerande, de känner sig trängda och saknar utrymme för egna 

ställningstaganden, (Szklarski, s. 91). 



 

Lärare/elev försöker styra elev i frågor som de egentligen inte har mandat att göra. 

Befallningar och förbud på ett auktoritärt och respektlöst sätt: ”Så där kan du inte göra!” 

”Kom hit nu!” eller ”Ställ dig där istället!” 

Utnyttjande.  

Är ett slags brott mot symmetrin i en relation. Istället för ett ömsesidigt givande och tagande 

profiterar den ena parten på den andra. Detta slår mot den utnyttjade personens 

integritetskänsla och uppfattas som kränkande, (Szklarski, s. 94). 

Du får alltid gå före mig i kön men jag får aldrig gå före dig!  

Anklagelse 

En anklagelse är när ett barn eller flera utpekar en annan individ för ett beteende eller brott 

denne person ifråga inte uppträtt som eller har begått. En anklagelse bottnar i en förhastad 

slutsats då man hasplar ur sig något utan att ha begrundat det. När man då blir anklagad startar 

konflikten med att den som blivit anklagad känner sig integritetskränkt och detta leder i sin 

tur till ett gensvar (Szklarski, s. 93). 

Klass 3a spelar fotboll på skolgården, Klas och Pelle kommer i närstrid med varandra och 

klassen tittar på om någon av dem ska göra mål. Klas lyckas sparka undan bollen men Pelle 

hamnar under med sin fot och Pelle ramlar på gruset. Klassen utbrister att Klas sparkade på 

Pelle och gjorde det med flit. Klas känner sig dum och även fast Pelle vet om att han inte 

gjorde det med flit hänger han på dem andra och anklagar Klas för att ha sparkat honom. 

Klas känner anklagad och springer därifrån.  

Aggression 

Då friktionen blir så stor att det blir hetsiga diskussioner eller till och med slagsmål. 

Angreppet kommer inte som ett led i en konkret pågående situation utan dyker plötsligt och 

oväntat upp (Szklarski, s. 96).  

Lisa står i matsalskön då Kristian tränger sig före. Lisa säger till Kristian men när han 

börjar härma henne och göra sig rolig på hennes bekostnad så slår Lisa till Kristian över 

bröstet så han tappar både andan och matbrickan.  

Härmning 

I Szklarski berättar barnen att härmning är att härma någon med något som man själv vill ha, 

att beröva denne personens sin image som man önskar att man hade kunnat bygga själv 

(Szklarski, s. 97). Dock anser vi att härmning är väldigt likt retsamhet och är ett slags 

upprepande av beteende. 

Oskar säger på rasten att han ej vill deltaga på leken som klasskamraterna har valt. Hans 

kamrater härmar honom genom att upprepa vad han säger, på ett retsamt sätt. 



 

Orättvisa-tillagd 

En blandning av aggression och samtliga objektrelaterade orsaker. En eller flera elever 

upplever att någon/några får/har/ges något som de själva inte får/har/ges men som de anser att 

de också ska ha rätt till, (Szklarski, s.97) 

Varför får de hänga i lianerna men inte vi? Han fick så mycket tid i studsmattan, varför fick 

jag mindre? 

Objektrelaterade orsaker 

Om föremål. 

Konflikten handlar om något materiellt, om något som man vill ha men kanske inte får. Det 

kan tillhöra någon annan eller om några personer vill ha en leksak bara för sig själva. Barnen 

berättar för Szlarski att det är en girighet som ligger bakom (Szklarski, s.97). 

Lotta har lånat en fotboll på rasten och låter ingen annan vara med och sparka boll. 

Om uppgifter 

Om man ska gå till Szklarski så pratar barnen om två olika sorters uppgifter, det är 

skoluppgifter och det är hushållsuppgifter. När det gäller hushållsuppgifter så startar 

friktionen mellan barn och vuxna men också mellan barn och barn om när uppgiftet skall 

göras. Man kanske inte vill göra det just där och då man blir tillsagd (Szklarski, s. 98)  

Stina vill vara ute först på plan då klassen spelar brännboll, hon får dock vara med i inne-

laget och motsätter sig detta och en konflikt uppstår mellan lärare och elev. 

 

Om personer 

Det karakteristiska är under denna konflikt är att det är en person som startar konflikten. Det 

är till exempel två personer som vill ha samma slags relation till en tredje och dessa strider 

mot varandra för att få rätten om den tredje parten, (Szklarski, s.99). 

Carl tycker inte om Johan och upprepar det ofta genom kommentarer. 

Situationsrelaterade orsaker 

Missförstånd.  

Är egentligen ingen konflikt men som uppstår då två, eller flera personer just missuppfattar 

eller misstolkar situationen eller uppgiften. Missförstånd kan vara då man är oense om något, 

men i själva verket talar man inte ens om samma sak och missar poängen som det egentligen 

handlar om, (Szklarski, s.103). 

Anne tror att hon har förstått reglerna i spökboll, dock märks det att hon inte alls har gjort det 

då dem börjar spela och en konflikt uppstår då hon missförstår spelet gång på gång. 

  



 

Olycka. 

En konflikt kan uppstå ur händelser där det inte finns något uppsåt till det, (Szklarski, s.103). 

Två elever kan råka krocka med varandra eller smälla till någon i huvudet med en 

bandyklubba.  

Bilaga 8 Hur ser fördelningen ut i antal konflikter mellan de 

olika konfliktkategorierna under en Idrott och Hälsa 

lektion? (Princip, objekt och situation) 

 

    

 

Princip 50%  Princip 63% 

Objekt 36%  Objekt 27% 

Situation 14%  Situation 10% 

Antal konflikter totalt 49 Antal konflikter totalt 45 

  

Lektion 1 

Princip

Objekt

Situation

Lektion 2 

Princip

objekt

Situation



 

 

 

Princip 53%  Princip 65% 

Objekt 35%  Objekt 19% 

Situation 12%  Situation 16% 

Antal konflikter totalt 59                  Antal konflikter totalt 44     

 

                

 

Princip 57%  Princip 52% 

Objekt 26%  Objekt 33% 

Situation 17%  Situation 15% 

Antal konflikter totalt 39 Antal konflikter totalt 60 

 

  

Lektion 3 

Princip

Objekt

Situation

Lektion 4 

Princip

Objekt

Situation

Lektion 5 

Princip

Objekt

Situation

Lektion 6 

Princip

Objekt

Situation



 

                                              

 

Princip 51%  Princip 50% 

Objekt 40%  Objekt 37% 

Situation 9%  Situation 13% 

Antal konflikter totalt 33 Antal konflikter totalt 30 

 

 

  

Lektion 7 

Princip

Objekt

Situation

Lektion 8 

Princip

Objekt

Situation



 

Bilaga 9 Vilka är de vanligaste konfliktorsakerna inom 

ämnet Idrott och Hälsa för år 1-2? 

 

Lektion 1 
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Lektion 4 
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Lektion 5 
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