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Summary 

Aim  

The aim of this study is to investigate physical education teachers’ views on conflicts and 

conflict resolution work in elementary school. The focus is on conflicts between teachers and 

student. 

 How do teachers experience conflicts between themselves and students? 

 Are any prevention strategies used? If so, how? 

 Do teachers use any strategies in particular for conflict resolutions? If so, which ones?   

 Are any follow-ups used when conflicts have occurred? If so, how? 

 

Method 

Qualitative and semi-structured interviews were used to answer the aim and research questions 

for this study. The sample was conducted in two ways: through a strategic convenient sample 

and a bound random sample. Six physical education teachers in the Stockholm region were 

interviewed. The result analysis was conducted through a thematical analysis, and the results 

have as well been correlated to Cohen’s conflict pyramid.  

 

Results  

The interviewed teachers experienced a rare number of conflicts with students. The majority of 

the teachers used methods to prevent the occurrence of conflicts. The most commonly used 

procedures were collaboration amongst colleagues and efficient leadership. Plenty of strategies 

for conflict resolution were used by the teachers, where communication, mediation and 

relationship creation were the most occurring. Conflict follow-ups were rarely utilized by the 

teachers. However, when used, it was through individual conversations with the student, the 

care-taker or through collegial follow-ups. 

 

Conclusions 

The study shows that the teachers’ views on conflict are partly divided, where the negative 

interpretation dominated. In spite of the negative view, the greater part of the teachers perceived 

their conflict strategies as constructive. The teachers’ views on conflict resolution methods, 

corresponds well with the order of precedence of the levels in Cohen’s conflict pyramid.  

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka idrott- och hälsalärares syn på konflikter och deras arbete 

med konflikthantering i grundskolan. Fokus ligger på de konflikter som sker mellan lärare och 

elever.  

För att besvara syftet utgår studien ifrån följande frågeställningar:  

 Hur upplever lärarna konflikter med elever? 

 Sker något förebyggande arbete, i så fall hur? 

 Använder lärarna några specifika strategier för konflikthantering, i så fall vilka? 

 Sker någon uppföljning av de konflikter som uppstår, i så fall hur? 

 

Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes kvalitativa, halvstrukturerade 

intervjuer. Urvalet har gjorts på två sätt; genom ett strategiskt bekvämlighetsurval och ett 

bundet slumpmässigt urval. Sex lärare i idrott och hälsa i Stockholmsområdet intervjuades. 

Analysen av resultaten gjordes med hjälp av tematisk analys, och resultaten har relaterats till 

Cohens konfliktpyramid.  

 

Resultat 

De intervjuade lärarna upplevde att de hade få konflikter med elever. Majoriteten av lärarna 

arbetade förebyggande mot konflikter, där de vanligaste tillvägagångssätten var kollegialt 

samarbete och effektivt ledarskap. Lärarna använde en rad olika strategier för konflikthantering, 

där kommunikation, medling och relationsskapande var mest förekommande. Uppföljning efter 

konflikter var inte så vanligt förekommande bland lärarna, men då det skedde var det i form av 

samtal med elev, samtal till vårdnadshavare eller kollegial uppföljning.  

 

Slutsats 

Studien visar att lärarnas syn på konflikter var tvådelad, där den negativa synen dominerade. 

Trots detta tolkade merparten av lärarna sitt konflikthanteringsarbete som konstruktivt. 

Lärarnas syn på det konflikthanterande arbetet överensstämmer väl med rangordningen av 

nivåerna i Cohens konfliktpyramid.     
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Konflikter är en naturlig del av vardagen och finns överallt där människor lever. Då människor 

är olika och har sina egna unika mål, synsätt och värderingar är det oundvikligt att dessa ibland 

kolliderar med andra människors sätt att se på världen (Maltén 1998, s. 145). Vid sådana 

kollisioner är det vanligt att känslorna tar kontrollen över handlingarna och en konfliktsituation 

uppstår (Jordan 2012, s. 33). Konflikter kan finnas mellan länder, i arbetslivet, mellan två eller 

flera personer eller inom en individ. Det finns många olika sätt att hantera en konflikt på. 

Konstruktiva lösningar kan skapa tillit och förtroende, men konflikter som inte hanteras alls, 

eller felaktigt, kan få negativa konsekvenser (Jordan 2012, s. 7).  

 

Precis som i samhället i stort är konflikter ett vanligt inslag i skolan. Då skolan rymmer många 

vitt skilda människor med olika bakgrund, tankesätt och erfarenheter rörande exempelvis 

värderingar och normer, är konflikter oundvikliga (Lundström 2008, s. 7). I Läroplanen för 

grundskolan (Skolverket 2011, s.12f.) finns mål och riktlinjer för de normer och värden som 

ska gälla i skolan. Enligt läroplanen är ett av elevernas mål att respektera andra människors 

egenvärde. Lärarnas riktlinjer innefattar arbete med att diskutera skiljaktigheter i värderingar 

och uppfattningar. Läraruppdraget innebär även att förebygga och motverka diskriminering och 

kränkande behandling.  

 

Det har under en tid pågått en samhällsdebatt kring ökade ordningsproblem i skolan och antalet 

synliga motsättningar har på senare år tilltagit. Detta kan bidra till att intresset för 

konflikthanteringsfrågor är större i dag än för tio år sedan (Hakvoort 2012, s. 19). Forskning 

har visat att oenigheter mellan elever är den vanligast förekommande konflikten i skolan. Det 

kan också ske konflikter mellan lärare och vårdnadshavare eller inom personalgrupper. Ett 

relativt outforskat område är konflikter elever och lärare emellan. Här tror vi att denna studie 

kan bidra med ny kunskap.   

 

Flertalet studier har visat att lärarstudenter länge har saknat utbildning i konflikthantering och 

fostransfrågor (Lundström 2008, s. 104; Szklarski 2007, s. 53). Detta bekräftas även av 

Lärarförbundets studie Undersökning rörande konflikthantering och studiero i grundskolan 

respektive gymnasieskolan, mars-april 2005 (Boric & Olczak 2005), där ungefär hälften av 

lärarna uppgav att de hade fått utbildning i konflikthantering. I undersökningen framkom även 
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att lika många lärare behövde ingripa i svårare konflikter dagligen eller varje vecka. Merparten 

av lärarna ägnade också omfattande tid åt förebyggande arbete för att skapa trygghet och 

arbetsro i undervisningen. Lärares åsikter går dock isär huruvida de har tillräcklig kompetens 

om konflikthantering eller ej. Skolverkets senaste rapport Attityder till skolan (2016, s. 71) visar 

att majoriteten av lärarna anser sig ha tillräckliga kunskaper i konflikthantering. I rapporten 

framkom även att ju fler år lärare har i yrket, desto vanligare är det att de anser sig ha tillräcklig 

kunskap och kompetens för att aktivt kunna motverka kränkande behandling.  

 

Ju mer tid som ägnas åt att exempelvis lösa konflikter, desto mindre tid blir det för undervisning, 

vilket i längden genererar ett sämre lärande för eleverna (Longaretti & Wilson 2000). Det kan 

även vara så att den ökande mångfalden i den svenska skolan avseende elevers bakgrund och 

hemmiljöer, samt olika skolors resurser, bidrar till att antalet konflikter i skolan ökat (Hakvoort 

2012, s. 19). Därför anser vi det relevant att studera just hur lärare tänker kring och tillämpar 

olika metoder för konflikthantering. Dock finns det få studier som behandlar just idrott- och 

hälsalärares1 hantering av konflikter, och därför inriktas denna studie specifikt på det området.  

 

1.2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras olika forskares definitioner av begreppen konflikt, konflikthantering 

och konfliktlösning. Bakgrunden behandlar även olika typer av konflikter samt strategier för 

konflikthantering. Avslutningsvis beskrivs de valda definitioner av de begrepp som studien 

utgår ifrån.   

 

1.2.1 Konflikt 

Konflikt som begrepp är brett och kan ha flera olika innebörder och ses ur många synvinklar. 

Själva ordet konflikt härrör från latinets ”conflictus”, vilket betyder sammanstötning (Lind 

2001, s. 8). I Nationalencyklopedin (2016) definierar Nordmark, Montgomery och Wallensteen 

konflikt som en ”motsättning som kräver lösning”. Denna motsättning kan gälla mellan två eller 

flera personer, likväl som mellan politiska partier eller mellan länder. I uppslagsverket 

Merriam-Webster (2016) förklaras begreppet konflikt som “[...] mental struggle resulting from 

incompatible or opposing needs, drives, wishes, or external or internal demands”. 

 

                                                 

1 Idrott och hälsalärare kommer fortsättningsvis benämnas IdH-lärare. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/incompatible
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Konflikter kan uppstå då två eller flera parter samtidigt vill ha något som inte på ett enkelt sätt 

kan delas mellan dem, eller då den ena parten vill framkalla något som stör den andra parten 

(Lundström 2008, s. 7; Nordmark, Montgomery & Wallensteen 2016). Maltén (1998, s. 145) 

sammanfattar begreppet konflikt på följande vis: “En konflikt uppstår vid en sammanstötning, 

en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande 

behov eller personlig stil.”   

  

Forskare ser på konflikter ur olika synvinklar. En del menar att konflikter utmärks av ett visst 

mentalt tillstånd, andra anser att de härrör från ett specifikt beteende, och ytterligare andra att 

det är särskilda situationer som kan betraktas som konflikter (Jensen 2013, s. 174). Konflikter 

kan också ses från olika nivåer, de kan vara medvetna eller omedvetna, känsloladdade eller ej. 

Dessutom kan de involverade agera olika i konflikten i relation till hur de tolkar den. (Ellmin 

2008, s. 10). 

 

Om konflikterna sker mellan två eller flera individer är de interpersonella. Det är denna typ av 

konflikter som kommer att studeras i den här undersökningen. Bakgrunden till sådana 

motsättningar är ofta en fråga om makt. Konflikter av den här typen delas av Maltén (1998, s. 

158f.) in i följande kategorier: kommunikationskonflikter, sakkonflikter, rollkonflikter, 

intressekonflikter, värde- och värderingskonflikter, samt strategikonflikter. 

Kommunikationskonflikter beror på missförstånd, i sakkonflikter finns en oenighet i olika 

sakfrågor, och rollkonflikter rör roller, förväntningar och beteenden. Intressekonflikter 

innefattar oenigheter kring intressen eller behov, värde- och värderingskonflikter kan uppstå 

vid skilda attityder, politiska värderingar eller kunskapssyner, och strategikonflikter kan gälla 

olika strategier för att nå ett visst mål.  

 

I många fall uppfattas konflikter som något negativt och inbegriper känslor av obehag och olust 

från någon eller båda parter i konflikten (Maltén 1998, s. 151; Jensen 2013, s. 174.). Konflikter 

kan dock i vissa fall betraktas som konstruktiva; ibland leder de till en slutlig lösning på ett 

problem, eller hjälper människor att öka sin tilltro till och förståelse för andra individer (Jaseena 

2014, s. 3; Lundström 2008, s. 7; Nordmark, Montgomery & Wallensteen 2016). Om den 

konstruktiva lösningen grundas på gemensamma beslut kan det dessutom leda till att skapa tillit 

och förtroende (Jordan 2012, s. 7). Lind (2001, s. 10) framhåller andra positiva aspekter som 

kan komma av konflikter: 
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Det positiva med konflikter är att de ger oss en möjlighet att göra något bättre än det vi för tillfället gör. 

Det ger oss tillfälle att växa, att byta inriktning i livet. [---] Konflikter som hanteras rätt kan lära människor 

att vi alla är likvärdiga trots att vi har skilda åsikter. 

 

Konflikt definieras i denna studie som skillnader i viljor eller värderingar mellan lärare 

och elev, där motstridigheterna gör att parterna inte kan enas. 

 

1.2.2 Konflikthantering och konfliktlösning 

Även begreppet konflikthantering är centralt i denna uppsats och kan precis som begreppet 

konflikt ha olika innebörd beroende på vem man frågar. Lundström (2008, s. 29), belyser i sin 

definition av begreppet vikten av samtal för att bearbeta konflikter; såväl enskilda samtal som 

samtal med alla involverade parter. Ellmin (2008, s. 128) definierar konflikthantering som “[...] 

att uppfatta och förstå konflikters funktion, orsaker och symptom, att se vilka möjligheter som 

ryms i situationen och utifrån detta agera konstruktivt och etiskt försvarbart”. Konflikthantering 

behöver dock inte alltid vara varken konstruktiv eller etisk försvarbar.  

 

Begreppet konflikthantering kan sägas omfatta även konfliktanalys och olika förslag på 

åtgärder för, eller lösningar på konflikten (Ellmin 2008, s. 128f.). Konflikthantering och 

konfliktlösning skiljer sig dock åt på flera sätt. Om fokus ligger på konfliktlösning är man ute 

efter en slutgiltig lösning, ett avslut (Rahim 2002, s. 207). Konflikthantering däremot, handlar 

mer om själva processen, hur man går tillväga för att arbeta med konflikten, vare sig det innebär 

att helt försöka undvika den eller att konstruktivt ta itu med den. Det är också så att vissa 

konflikter helt enkelt inte går att lösa (Maltén 1998, s. 174).  

 

Det finns en mängd olika strategier och modeller för att arbeta med konflikthantering. Ellmin 

(2008, s. 129) menar att det är viktigt att använda varierande strategier beroende på 

konflikternas bakgrund och förhållanden, då alla konflikter är olika. Maltén (1998, s. 175ff.) 

redogör för fyra strategiska förhållningssätt: defensiva strategier, tvångs- och maktstrategier, 

rituella strategier och samverkansstrategier. De tre förstnämnda grupperna benämns vara 

mindre effektiva, medan den sistnämnda framhålls som mer verksam för en lyckad 

konflikthantering. I gruppen samverkansstrategier, ligger fokus på problemlösning, 

förhandlingar och medlingar. Strategierna i denna grupp har enligt Maltén större möjlighet att 

bidra till en konstruktiv form av konflikthantering än de i de övriga grupperna.  
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I denna studie definieras konflikthantering som alla handlingar lärarna i idrott och hälsa utför 

i hanteringen av en konflikt mellan dem själva och en eller flera elever. Hanteringen innebär i 

det här fallet lärarnas alla försök till att mildra, lösa eller eventuellt nonchalera 

konflikten. Konfliktlösning definieras här som de metoder som används för att helt avsluta 

konflikten, där båda parter är tillfreds med utfallet av konflikthanteringen. 

 

1.3 Forskningsläge 

Forskningsläget i denna studie berör konflikter och konflikthantering i skolan och behandlar 

specifikt IdH-lärares syn på sin konflikthantering.  

 

1.3.1 Forskning om konflikter och konflikthantering i skolan 

I Lundströms avhandling Lärare och konflikthantering: en undersökande studie ur ett 

könsperspektiv (2008), undersöktes genom rollspel och gruppsamtal lärares föreställningar om 

och strategier för konflikthantering. De strategier som lärarna främst använde var utmaning, 

bekräftelse, ignorering av eller anpassning efter elever, samt fysisk beröring.  

 

I en undersökning av Longaretti och Wilson (2000) studerades lärares roll i elevkonflikter. 

Resultaten från studien visade bland annat att merparten av lärarna såg på konflikter ur ett 

negativt perspektiv och att de ofta hanterade dessa motsättningar på ofördelaktiga sätt. Det 

framkom även att lärarna använde olika tekniker för att helt förebygga konflikter eller för att 

förhindra att redan uppkomna konflikter trappades upp. Exempel på sådana tekniker var 

ignorering eller undvikande av konfliktsituationer, auktoritära beteenden med disciplinära 

handlingar, användning av humor samt medling. Studien visade också att lärarnas och elevernas 

syn på konflikter starkt relaterade till hur de försökte hantera dem, vilket även stöds av Friberg 

(2012, s. 55). Friberg har tillsammans med Hakvoort undersökt och sammanställt andra 

forskares föreställningar om konflikter och konflikthantering. Dessa studier har sedan 

vidareutvecklats och anpassats till ett skolsammanhang, och sammanfattats i boken 

Konflikthantering i professionellt lärarskap (Hakvoort & Friberg 2012). Ett exempel från 

boken är vidareutvecklingen av Cohens konfliktpyramid, som används som teoretiskt ramverk 

i denna studie.  
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1.3.2 Forskning om strategier för konflikthantering 

Flera forskare (Blake & Mouton 1964; Thomas 1976) har studerat strategier för att hantera 

interpersonella konflikter. En rad olika beteenden, eller konfliktstilar, framkom och fördes 

samman i en modell. Pruitt (1983, s. 172ff.) vidareutvecklade modellen genom att lägga till 

aspekter av hur människor förhåller sig till varandra i konfliktsituationer, om de tillgodoser sina 

egna behov eller tillmötesgår motpartens. Rahim (2002, s. 216ff.) har följt upp Pruitts (1983, s. 

172ff.) tankar och adderat ytterligare en dimension till modellen, då han även intresserat sig för 

i vilken grad hänsyn tas till de egna eller motpartens behov. Modellen grundar sig i teorier om 

situationsanpassat ledarskap. De fem konfliktstilarna i modellen är samverkan (integrating), 

konkurrens (dominating), anpassning (obliging), undvikande (avoiding) och kompromiss 

(compromising). Alla stilarna i modellen kan användas i olika konfliktsituationer. Se figur 1. 

 

Figur 1. De fem konfliktstilarna (Rahim 2002, s. 216ff.) 

 

En annan, specifik strategi för konflikthantering är medling. I Medkompis: medling och 

konflikthantering i skolan (2008, s. 10ff.), menar Lind att metoden är effektiv i arbetet med att 

lösa konflikter. Metoden går ut på att de involverade parterna ska få redskap för att lösa sina 

konflikter på egen hand. Oftast används detta arbetssätt vid oenigheter mellan elever, men kan 

även tillämpas i konfliktsituationer mellan elever och lärare. Utgångspunkten för metoden är 

att det finns en tredje part som styr medlingen och agerar som en neutral support. I konflikter 

mellan elever och lärare skulle detta kunna vara en annan lärare eller skolans rektor. 

 

Även Quinlan (2004) framhäver de positiva aspekterna av medling. Han menar att medling kan 

bidra till att de involverade visar mer känslor, med större sannolikhet är ärliga och villiga att 

hitta smidiga lösningar på konflikterna. Quinlan har skapat ett konflikthanteringsprogram i sex 

steg som utgår ifrån medling. Steg ett består av att separera de inblandade och låta dem 
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individuellt beskriva händelsen som skapat motsättningen. I steg två ska de oeniga parterna 

föras samman och det ska tydliggöras att det inte finns någon vinnare i konflikten. Steg tre 

klargör att konflikthanteringen sker genom samtal endast till den tredje parten. Medlaren 

belyser att allt som sägs sker konfidentiellt och att deltagarna inte får avbryta varandra, när de 

presenterar sina versioner av konflikten. Därefter, i steg fyra, får vardera part förklara sitt 

perspektiv av konflikten och samtidigt se varandra i ögonen. I steg fem är medlarens uppgift att 

hjälpa de inblandade att finna en lösning på konflikten. Det sista steget består av en 

överenskommelse där parterna skriver ned resultatet av samtalet och vad de kommit fram till. 

Det är viktigt att alltid använda ett positivt språk i hanteringen av konflikten. (Quinlan 2004, s. 

49). 

 

1.3.3 Forskning om idrott- och hälsalärares roll i konflikthantering  

I en studie av Štihec, Videmšek och Vrbnjak (2011, s. 40f.) studerades och jämfördes slovenska 

manliga och kvinnliga IdH-lärares val av konflikthanteringsstrategier i undervisningen. 

Forskarna var intresserade av just IdH-lärare eftersom enbart ett fåtal studier tidigare har 

studerat dessa lärares konflikthanteringsstrategier. De menar också att lärare i idrott och hälsa 

ställs inför en rad utmaningar i sin undervisning, som på flera sätt skiljer sig från de utmaningar 

lärare i andra ämnen har. Elever är ofta i ständig rörelse, deras avstånd till varandra och läraren 

skiftar konstant, undervisningen sker ibland utomhus och ljudnivåerna är generellt höga. Alla 

dessa aspekter kan försvåra kommunikationen mellan läraren och eleverna och också påverka 

förekomsten av konflikter. Resultaten från studien visade att användandet av auktoritära 

beteenden gentemot eleverna var den vanligaste konflikthanteringsstrategin för såväl manliga 

som kvinnliga IdH-lärare. Ingen av lärarna använde enbart en strategi utan prövade olika 

metoder beroende på vilken typ av konflikt de ställdes inför. (Štihec, Videmšek och Vrbnjak 

2011, s. 40f.). 

 

I en artikel av Hansen (2009) jämförs skillnader i lärares utmaningar mellan en lektion i idrott 

och hälsa och en matematiklektion. Han menar att undervisningen i idrott och hälsa är 

annorlunda på så sätt att vad eleven kan och inte kan är mer synligt under dessa lektioner. Under 

en matematiklektion arbetar eleverna oftast enskilt i sina egna läroböcker, medan eleverna i 

IdH-undervisningen alltid har ”ett vakande öga” på sig, såväl från läraren som från sina 

klasskamrater. Detta väcker risken för att bli kritiserad av de andra eleverna i klassen, och om 

eleven uppfattar att han eller hon inte lyckas eller har tillräcklig fysisk kunskap, är det lätt att 
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självförtroendet sjunker. Hansens forskning visar också att flertalet lärare har en benägenhet att 

rikta all uppmärksamhet på den enskilda eleven när denne tar dåliga beslut. Detta kan kännas 

särskilt påfrestande om eleven redan har ett bristande självförtroende i IdH-undervisningen. 

Dessa scenarion riskerar att skapa ytterligare motstridigheter. För att finna en lösning på 

konflikten skulle det vara mer fördelaktigt att ta eleven till sidan och individuellt diskutera 

situationen som skett. (Hansen 2009, s. 14ff.). 

 

1.3.4 Sammanfattning av forskningsläget  

Sammanfattningsvis beskriver forskningsläget hur konflikter i skolan är oundvikliga, och att 

motsättningarna som lärare i idrott och hälsa möter skiljer sig från konflikter inom mer 

teoretiska ämnen. Forskningsläget påvisar att det enbart existerar ett fåtal studier om hur IdH-

lärare ser på konflikter och arbetar med konflikthantering. Forskningen visar även att det finns 

ett flertal olika modeller och strategier för konflikthantering, där användningen av tredje part är 

vanligt förekommande. Trots att det finns ett flertal studier om konfliktmodeller och strategier 

för konflikthantering, blir slutsatsen att det behövs mer forskning inom området lärare i idrott 

och hälsa och konflikthantering. Denna studie eftersträvar att till viss del fylla denna lucka i 

forskningsläget.   

 

1.4 Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk består av en teoretisk modell för konflikthantering; Cohens 

konfliktpyramid. Modellen syftar till att öka förståelsen för resultatet av intervjuerna. Den 

fungerar även som ett redskap för tolkning, för att nå en djupare kunskap om lärarnas syn på 

den egna konflikthanteringen.   

 

1.4.1 Cohens konfliktpyramid  

Cohens konfliktpyramid är en teoretisk arbetsmodell som består av fyra nivåer av en 

konflikthanteringsprocess. Se figur 2. Pyramiden skapades ursprungligen av Richard Cohen 

(2005), men i denna studie används Hakvoorts (2012, s. 35f.) vidareutveckling av modellen. 

Den anses passa undersökningens syfte bättre, då den tydligare förklarar varje nivå i pyramiden. 

Det viktigaste med arbetsmodellen är att man angriper alla pyramidens fyra nivåer samtidigt. 

Nivåerna är rankade efter hur de ska uppmärksammas, där den första nivån ska ges mest 

uppmärksamhet. Nivåerna är, i ordningen de bör uppmärksammas: förebygga, hantering, hjälp 
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och stopp. Ibland kan det vara svårt att avgöra till vilken nivå de olika åtgärderna hör. 

Nivåindelningarna är ändå betydelsefulla för att kunna avgöra vilket fokus som är mest 

framträdande på varje nivå. Cohen menar att alla nivåer är olika former av hanteringar. I denna 

studie tolkas detta något annorlunda. Då inga konflikter skett på nivå 1 ses inte denna nivå som 

en form av konflikthantering, utan enbart som ett förebyggande arbete. Nivå 1 och 3 ses som 

metoder både för hanteringar och lösningar av konflikter. Nivå 4 ses däremot enbart som 

ageranden som inte på egen hand kan leda till en lösning. (Hakvoort 2012, s. 35f.).  

  

 

Figur 2. Cohens konfliktpyramid (Hakvoort 2012, s. 36) 

 

Första nivån (förebygga) av pyramiden innehåller de initiativ som gör skolan till en 

konfliktförebyggande miljö. Exempel på sådana insatser är: arbete kring värdegrund, samtal 

om etik och moral, gruppdynamik, effektivt ledarskap och övningar i kommunikation. Det läggs 

stor vikt vid skapandet av sunda sociala relationer i den första nivån. (Hakvoort 2012, s. 36) 

 

Den andra nivån (hantering) innebär “konflikter som löses genom förhandling” (Hakvoort 

2012, s. 37). Skolans värld är fylld av konflikter, och då behöver parterna finna ett sätt att 

hantera konflikten som resulterar i ett positivt resultat. Om konflikthanteringen genomförs på 

ett destruktivt sätt, är det troligt att lärandet försämras. Första nivån kan göra att hanteringen 

sker på ett konstruktivt sätt, därför behöver samtliga på skolan utbilda sig i konstruktiva 

lösningar av konflikter.  

 

Tredje nivån (hjälp) behandlar konflikter som är i behov av medling, genom en neutral tredje 

part. Medlarens fokus är att hjälpa parterna som är i en konflikt, att återuppta en fungerande 
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kommunikation. Den tredje parten kan vara en lärare eller rektor, men även en klasskamrat. 

(Hakvoort 2012, s. 37f.). 

 

Fjärde nivån (stopp) fokuserar inte på konfliktlösningar, utan endast på att stoppa handlingar 

som enligt skolan klassas som olämpliga. Konflikter i sig är inte förbjudna, dock behöver ett 

ingripande ske, där otillåtna beteenden stoppas. Lärarna behöver förtydliga vad som är tillåtet 

och inte, kunna diskutera etik och moral samt tydliggöra skillnaderna mellan formella och 

informella regler. Det sistnämnda presenteras bland annat genom att visa på att det görs 

polisanmälningar och att rektorn har rätt att stänga av elever. Följaktligen, eftersom att detta är 

den sista och översta delen av pyramiden, innebär det att den är relativt liten i förhållande till 

de övriga nivåerna. (Hakvoort 2012, s. 37f.). 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka idrott- och hälsalärares syn på konflikter och deras arbete 

med konflikthantering i grundskolan. Fokus ligger på de konflikter som sker mellan lärare och 

elever.  

 

För att besvara syftet utgår studien ifrån följande frågeställningar:  

 Hur upplever lärarna konflikter med elever? 

 Sker något förebyggande arbete, i så fall hur? 

 Använder lärarna några specifika strategier för konflikthantering, i så fall vilka? 

 Sker någon uppföljning av de konflikter som uppstår, i så fall hur? 

 

2 Metod 

För att svara på studiens syfte och frågeställningar används kvalitativa intervjuer. Eftersom 

studien syftar till att undersöka lärares syn på något, i det här fallet konflikter och 

konflikthantering, lämpar sig intervju väl som datainsamlingsmetod (Denscombe 2009, s. 232). 

Intervjuerna har en semistrukturerad utformning, som tar sin utgångspunkt i en intervjuguide 

med ett antal öppet ställda frågor. Intervjuguiden bör ses som en slags checklista för att försäkra 

sig om att alla studiens relevanta områden blir berörda, antingen genom att intervjuaren ställer 

frågorna eller att intervjupersonen själv kommer in på samma områden (Tenenbaum & Driscoll 
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2005, s. 593). Fördelen med denna typ av intervjustruktur är att det finns plats för följdfrågor 

allteftersom i intervjun, vilket ger möjlighet till öppnare, mer nyanserade och innehållsrika svar, 

än vad helt strukturerade intervjuer gör (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254f.). Alla frågor i 

intervjuguiden ställdes till samtliga intervjuade lärare, men följdfrågorna skilde sig åt beroende 

på lärarnas svar.   

 

2.1 Urval och avgränsningar 

Urvalet i studien gjordes på två sätt. Det första var ett strategiskt bekvämlighetsurval. Via 

kontakter och på sociala medier eftersöktes lärare i idrott och hälsa verksamma på högstadiet 

som var villiga att delta i studien. Fyra IdH-lärare tackade ja till medverkan i undersökningen, 

två män och två kvinnor. Då intentionen var att intervjua sex lärare gjordes även ett andra urval 

med en annan urvalsmetod för att finna två ytterligare respondenter. Genom ett bundet 

slumpmässigt urval kontaktades, via e-post, var femte högstadieskola på Stockholms stads 

hemsida. Skolorna var listade slumpmässigt. Då urvalet föll på en skola belägen i samma 

område som en tidigare vald skola, uteslöts denna och kontakt togs istället med nästföljande 

femte skola i ordningen. Av de åtta kontaktade skolorna, svarade en manlig och en kvinnlig 

IdH-lärare från olika skolor, som sedan deltog i studien. Nedan följer en beskrivning av de 

deltagande lärarna, varav samtliga är behöriga i ämnet: 

 

Lärare 1: Den första läraren som intervjuades är en man som har arbetat i sju år som lärare i 

IdH. Han har ingen direkt utbildning inom konflikthantering.  

Lärare 2: Denna lärare är en kvinna som har undervisat i IdH i sammanlagt 27 år. Hon har 

ingen utbildning i konflikthantering. 

Lärare 3: Den tredje läraren är en man, utan utbildning kring konflikthantering. Han har sex 

års erfarenhet som lärare i IdH. 

Lärare 4: Den fjärde läraren är en kvinna som arbetar sitt sista läsår som IdH-lärare. Hon har 

totalt undervisat i 44 år, och har fått omfattande utbildning i konflikthantering.  

Lärare 5: Lärare nummer fem är en man som har arbetat som lärare i IdH i sex år. Han har 

ingen konflikthanteringsutbildning.    

Lärare 6: Den sista intervjun gjordes med en kvinnlig lärare. Hon har viss utbildning i 

konflikthantering, som erhållits under lärarutbildningen, och nästan åtta års erfarenhet i yrket 

som IdH-lärare.  
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Inom ramen för uppsatsens färdigställande har vi bedömt sex lärare som ett hanterbart antal att 

analysera, och samtidigt som tillräckligt många för att få fram intressanta resultat. Hade antalet 

deltagare varit större finns en risk att analysen av intervjuerna blivit ytlig och bristfällig, vilket 

i så fall avsevärt hade försämrat kvaliteten på undersökningen (Stukát 2005, s. 63).  

 

Lärarna arbetar på olika geografiskt belägna skolor i Stockholmsområdet och alla undervisar 

på mellan- och högstadiet. Att endast intervjua lärare i Stockholmsregionen är en avgränsning 

som baseras på studiens strategiska bekvämlighetsurval. Två av lärarna undervisar även i de 

lägre åldrarna, lärare ett undervisar i förskoleklass och lärare två på lågstadiet. Tanken var att 

undersöka konflikter mellan lärarna och elever på högstadiet, men alla lärare undervisade i och 

pratade om konflikter på olika stadier. En bedömning gjordes att alla dessa konflikter var av 

intresse för studien och har därför tagits med i resultatet. Valet att endast inkludera IdH-lärare 

i studien beror på en avsaknad av studier som berör särskilt IdH-lärares konflikthanteringar.   

 

2.2 Tillvägagångssätt  

Efter att studiens syfte och frågeställningar fastställts eftersöktes relevant bakgrundslitteratur 

till undersökningen, se bilaga 1. För att ta kontakt med deltagare till studien skedde en 

annonsering av IdH-lärare på sociala medier. I annonsen framkom att uppsatsen är på avancerad 

nivå, att intervjuer skulle ske och att de skulle handla om lärarnas arbete med konflikthantering. 

Därefter skapades en intervjuguide med frågor som var relaterade till studiens syfte, 

frågeställningar och det teoretiska ramverket. Utgångspunkten för skapandet av 

intervjufrågorna togs i forskningsläget kring konflikter, konflikthantering och lärares uppdrag 

i skolan. En pilotintervju med en manlig IdH-lärare genomfördes och efter pilotintervjun 

modifierades intervjuguiden något, se bilaga 2.  

 

Enligt lärarnas önskan genomfördes alla intervjuer på respektive lärares skola. De bekanta 

miljöerna kan ha bidragit till att skapa en trygghet för lärarna och öka chansen för att få fram 

valida data (David & Sutton 2016, s. 118f.). Intervjuerna var ca 30-40 min och bandades på två 

olika inspelningsapparater, detta för att försäkra att inspelningarna verkligen dokumenterades. 

Båda uppsatsförfattare närvarade vid samtliga intervjuer. Den ena hade huvudsakliga ansvaret 

för intervjun medan den andra antecknade och ibland bidrog med följdfrågor till lärarnas svar. 

Uppsatsförfattarna hade det huvudsakliga ansvaret för tre intervjuer var. Valet att vara två 

intervjuare gjordes för att få ut optimalt med information genom följdfrågor, ifall den ena 



13 

 

intervjuaren skulle komma på en följdfråga som inte den andra haft i åtanke. Det är ofta 

fördelaktigt med samspelta intervjupar, eftersom intervjuns kvalitet då ökar och större mängd 

information kan erhållas (Trost 2005, s. 46).  

 

2.3 Tematisk analys 

När intervjuerna genomförts transkriberades dessa ordagrant. Därefter följde en analys av 

intervjuerna samt tolkningar och diskussion av de framkomna resultaten. Analysmetoden som 

använts i studien är Brymans tematiska analys (2011, s. 528). Varje frågeställning blev tilldelad 

en färg. Därefter eftersöktes svaren kopplade till de olika frågeställningarna, i de transkriberade 

intervjuerna. När relevant data hittats, markerades denna i samma färg som tillhörande 

frågeställning, och lades in i ett nytt dokument. I den första analysen framkom större, centrala 

teman. Ett exempel på detta är konflikthanteringsstrategin kommunikation. I en andra analys 

eftersöktes mindre meningsbärande enheter, eller subteman. Subteman till 

kommunikationskategorin visade sig i undersökningen vara direkt återkoppling, aktivt 

lyssnande, coachande förhållningssätt och enskilda samtal med elever. Underrubrikerna till 

frågeställningarna i resultatdelen är således baserade på de centrala teman, och därmed även 

subteman, som lyfts fram i den tematiska analysen. Resultaten analyserades även med hänsyn 

till de fyra nivåerna i det teoretiska ramverket. 

 

2.4 Etiska ställningstaganden 

För att förhindra att intervjun blir för styrd; att de intervjuade lärarnas svar påverkas av 

exempelvis studiens forskningsläge eller våra definitioner av respektive begrepp, har lärarna 

fått endast nödvändig information kring undersökningen (Trost 2005, s. 104f.). Informationen 

som lärarna fick, var syftet med studien samt tillvägagångssättet för intervjun. Innan 

intervjuerna informerades deltagarna i studien kortfattat men tydligt om de forskningsetiska 

kraven (information, konfidentialitet, samtycke och nyttjande) som genomsyrat 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Dessa krav beskrivs nedan.  

 

Information: Alla intervjuade lärare informerades om syftet med deras medverkan, att 

deltagandet är frivilligt och att de får avbryta intervjun när de vill.  
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Samtycke: Medverkan i studien var upp till IdH-lärarna själva. De fick själva bestämma 

villkoren för sitt deltagande och kunde när som helst avbryta sin medverkan utan att drabbas av 

negativa påföljder.   

Konfidentialitet: Alla uppgifter kring deltagarna i studien förvaras konfidentiellt, samt utom 

räckhåll för obehöriga.  

Nyttjande: Insamlingen av material ska och har endast använts för forskningssyftet. 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

En annan etisk utgångspunkt är det skriftliga samtycket, vilket är en säkerhet för att den 

intervjuade frivilligt ställer upp på intervjun och en försäkran om att personen informerats om 

vad studien handlar om (Trost 2005, s. 105f.). Respondenterna samtyckte till deltagande i de e-

postkonversationer som föregick intervjuerna. Då deltagarnas integritet är viktig, inkluderades 

endast nödvändig information om de intervjuades personliga uppgifter. Det innebar uppgifter 

som var väsentliga för att läsaren ska förstå studien, samt för att analys skulle kunna genomföras 

(Trost 2005, s. 107f.). Exempel på sådana uppgifter var lärarnas kön, erfarenhet som lärare och 

utbildning i konflikthantering.   

 

2.5 Trovärdighet och pålitlighet 

Då detta är en kvalitativ studie används begreppen trovärdighet och pålitlighet, istället för 

validitet och reliabilitet som är vanligare förekommande i kvantitativa studier (Denscombe 

2009, s. 380f.). Trovärdighet handlar om metodens anpassning till forskningens syfte, och om 

studien verkligen undersöker det den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

296). Valet av intervju som metod anses här ha god trovärdighet då en djupare förståelse för 

lärarnas syn på konflikter och konflikthantering är vad som eftersöks. Dessutom är det viktigt 

för trovärdigheten att frågorna under intervjun är baserade på studiens syfte och 

frågeställningar. Då det är lärares syn som eftertraktas är det också av avgörande vikt att det är 

just lärare och exempelvis inte elever som deltar i studien. 

 

Pilotintervjun genomfördes för att säkerställa intervjufrågornas relevans, deras koppling till 

studiens frågeställningar och för att få en indikation på intervjuns längd. Utfallet av intervjun 

visade att frågorna hade god trovärdighet, då de till stor del relaterade väl till studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna modifierades sedan ytterligare för en ännu bättre anpassning. En del 

av pilotintervjun transkriberades av båda uppsatsförfattare och en jämförelse gjordes för att 
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säkerställa att utskriften av huvudmaterialet skulle ske på ett likartat sätt. 

Interbedömarreliabiliteten visade sig vara god, vilket påverkar studiens pålitlighet i positiv 

riktning (Kvale & Brinkmann 2014, s. 295f.). Även formuleringen av intervjufrågor kan ha 

inverkan på undersökningens pålitlighet. Ledande frågor har så långt som möjligt undvikits, 

och även om svaren varit olika verkar lärarna ha tolkat intervjuguidens frågor på samma sätt, 

vilket ökar pålitligheten.   

 

3 Resultat 

I resultatet presenteras en sammanställning av svaren från de sex intervjuer som genomförts. 

Resultatdelen är indelad utefter studiens fyra frågeställningar och analyserad med hjälp av 

tematisk analys (Bryman 2011, s. 528). Den första frågeställningen, som berör lärarnas 

upplevelse av konflikter med elever, används för att öka förståelsen av resultaten från övriga 

frågeställningar. Resultaten från frågeställningarna två och tre, relateras till de olika nivåerna i 

det teoretiska ramverket. Det sista avsnittet, som berör uppföljning, ligger utanför nivåerna som 

presenteras i det teoretiska ramverket. Uppföljning ses inte som en hanterande strategi, men då 

den kan styrka om hanteringar på nivå 2 och 3 är tillfredsställande, ses den ändå som relevant i 

konflikthanteringar. Majoriteten av lärarna har inte exponerats för särskilt många konflikter 

mellan dem själva och eleverna. 

 

3.1 Hur upplever lärarna konflikter med elever? 

Lärarnas syn på konflikter i undervisningen 

För att få en djupare förståelse för lärarnas upplevelse av konflikter med elever, tillfrågades de 

om sina associationer till ordet konflikt. Lärare 1, 4 och 5 hade liknande associationer. Så här 

formulerar sig Lärare 1: “Konflikt...hmm...att man är oense om någonting. Och att man agerar, 

utifrån sin...sitt ställningstagande, så blir det två ställningstaganden mot varandra.” 

Även Lärare 4 tar med “att vara oense”, men uttrycker sig sedan lite annorlunda mot Lärare 1: 

“Dels när man är så oense att man är arg på varandra. [...] Eller så är det en aggressiv diskussion 

som blir en konflikt, men som egentligen är kreativ.” 

Lärare 5 relaterar ordet konflikt med “Två personer som inte är överens”, och Lärare 6 menar 

att konflikt är något som antingen uppstår här och nu (till exempel blickar eller dumma 
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kommentarer) eller har legat och grott under längre tid. Lärare 3 likställer konflikter med 

problem, missförstånd och tillfälliga händelser. 

Enligt tre av lärarna uppkommer fler konflikter i idrottshallen än i de teoretiska ämnena. Lärare 

2 menar att det är fler konflikter i IdH än i ett teoretiskt ämne eftersom hon upplever 

klassrummet som enklare att undervisa i: 

Det är mer konflikter på idrotten, så, än vad det är…i klass…alltså klassrummet är ju enklare att undervisa 

i, de sitter i sin bänk, så är det ju. Sen är det kanske roligare att vara i idrottshallen då men [...] men…det 

är skillnad, det är det ju absolut. 

Samma åsikt delas av Lärare 6, som nämner att den större rörelsefriheten i idrottssalen kan bidra 

till, men även förhindra uppkomsten av konflikter genom att eleverna får utlopp för sin energi. 

Lärare 1 menar att en vanlig typ av konflikter som skiljer sig från undervisningen i idrott och 

hälsa gentemot andra ämnen, är konflikter kring gruppindelningar: 

En sån liten grej kan vara konflikter hela tiden, till exempel. [---] Jag skulle nog säga att det är mer frekvent 

på idrotten…och då, det leder också till tror jag att man får vara mer…ta det som det kommer…så där. 

Vara flexibel som lärare.” 

 

Konflikters påverkan på lärarna 

Lärarna påverkas i olika grad och på olika sätt av konflikter med elever. Lärare 1 berättar att 

konflikter påverkar honom på ett personligt plan och att hans arbetsglädje och energi blir lägre 

under en dag med många konflikter. Han upplever även att eleverna ibland kan säga saker som 

sårar, utan att de kanske själva är medvetna om det: 

Många elever tänker också att lärare är…emotionellt avtrubbade tror jag på ett sätt. [---] De tror att…saker 

som de säger mot en lärare inte…färgar oss, så, men det gör det. Och sårar, så där 

Lärare 1 uppger även att han arbetar nära eleverna, och att det tillsammans med det personliga 

engagemanget gör att han ibland har svårt att inte ta med sig konflikterna hem. Även Lärare 3 

och Lärare 2 kan ta med sig konflikterna hem, särskilt om det är större konflikter som skett. 

Lärare 2 berättar dessutom om negativa upplevelser av konflikter: 

Ja, men man mår ju liksom inge bra om man har…speciellt om man har en konflikt med en elev som man 

inte har rett ut samma dag. Det är ju inte roligt. [---] Men, men det är…då mår man ju inte bra. Då går man 

liksom och grubblar på det och funderar på det när man ska sova och när man vaknar och…aaah. Så är det 

ju. 

Lärare 4 och Lärare 6 påverkas också av konflikter med elever, men Lärare 6 menar att påverkan 

för henne sker mer efter lektionen än under den. Då kan hon rannsaka sig själv och fundera över 
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vad som hänt och vad hon kunde ha gjort annorlunda. Samma lärare framhåller även vikten av 

att konflikterna påverkar henne: 

Men det..aa, påverkas gör man absolut. Och jag skulle vilja säga den dan jag inte påverkas av det, då vill 

jag nog inte jobba kvar. Skulle jag nog säga också…när man slutar höra och se helt…så vill jag inte vara 

kvar. 

En lärare, Lärare 5, uppgav att han inte påverkades så mycket av konflikter:  

Jag blir inte stressad av en konflikt. Jag blir inte, jag ser inte konflikt som en...ett problem. [---] Nä alltså, 

jag blir, jag påverkas inte alls, med andra ord. Jag tycker inte det är jobbigt. 

Den enda konflikten som kunde vara ett orosmoment och påverka den här läraren negativt, var 

en konflikt kring bedömning. Konflikten kunde handla om när en elev till exempel kände sig 

orättvist bedömd, och läraren upplevde att han inte haft tillräckliga underlag eller gjort en 

felbedömning. 

 

Fördelar och nackdelar med konflikter 

En gemensam syn på de positiva aspekterna av konflikter, är att det skapar bra relationer mellan 

lärare och elev. En positiv aspekt är att konflikter kan synliggöra elevens känslor och redogöra 

för hur läraren arbetar med konflikter. Det är även positivt när parterna genom konflikten förstår 

varandra bättre och gemensamt har funnit en konfliktlösning. 

Det är viktigt med konflikter. Alltså, en relation utan konflikter, det är… då vet man ingenting om den 

andra personen, som… så… Det blir ganska dödfött. (Lärare 1) 

Enligt Lärare 4 är konflikter positiva om man hanterar dem på ett professionellt sätt, med 

samtal, där båda parterna får göra sin röst hörd och ett gemensamt beslut tas. Som lärare ska 

man inte vara rädd för att säga till i konflikter, enligt Lärare 2 är det positivt då man kan “rensa 

luften” och lärare 3 nämner att man kan: “[...] bryta murar och bygga upp förtroende för 

varandra.”   

Lärare 1 nämner även att man genom att utsättas för konflikter blir en bättre lärare. Ytterligare 

en positiv aspekt av konflikter framkommer när Lärare 6 beskriver hur en elev på avslutningen 

i nian, kommit till insikt med anledningen till konflikterna dem sinsemellan: 

Men du brydde dig. Det förstod jag sen. Jag tyckte du var hemsk och jättejobbig där och då, men när jag 

några år efter, liksom insåg att, okej du var den som verkligen tog fighten med mig, du såg mig. Du 

uppmärksammade att jag hade ett behov av nånting. 

Lärarna benämner inte särskilt många negativa aspekter av konflikter i IdH-undervisningen. 

Dock menar Lärare 3 att konflikter kan leda till att lärare och elever tappar förtroendet för 
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varandra, medan Lärare 6 bedömer att relationen med eleven försämras om det finns 

återkommande konflikter med samma elever. 

 

3.2 Sker något förebyggande arbete, i så fall hur? 

3.2.1 Konfliktpyramidens nivå 1 - Förebyggande 

Lärarna i studien menar att de arbetar förebyggande för att motverka konflikter. Ett tema som 

återkommer i flera av lärarnas svar kring förebyggande arbete är tydlighet. Lärare 5 utvecklar 

hur han arbetar:  

För jag brukar alltid se till att vara väldigt, att va noga med dokumentering, va noga att med att förklara 

saker, vad jag förväntar mig. Det blir väldigt sällan, såhär, det blir väldigt sällan otydligt mellan mig och 

eleverna. 

Även Lärare 3 och 4 nämner just tydlighet mot eleverna som en viktig faktor för att motverka 

konflikter. Hur lärarna är i sitt lärarskap är ett annat centralt tema som berör förebyggandet av 

konflikter, exempelvis hur de uppträder och att de är förebilder. Lärare 6 menar att hur hon är 

som lärare har stor betydelse för att motverka uppkomsten av konflikter: 

Jaa, alltså jaa… Jag tycker nog att det beror väldigt mycket på det. Sen absolut, jag menar de elever som 

mår dåligt, de skiter i hur jag är, för de mår dåligt. De kan inte se det. [---] Men jag tror absolut att mycket 

handlar….hur du är som…jag skulle inte säga hur du är som person, men hur du är som lärare. Det, det tror 

jag absolut på. 

Läraren betonar att hon försöker ha ett positivt arbetssätt, vilket även är viktigt för Lärare 5. 

Han lyfter fram att det är han som lärare som “sätter kulturen” i klassrummet, och menar att 

skapandet av en positiv och öppen miljö gör att inte så många konflikter uppstår. 

Kollegialt samarbete är ett annat tema som flera lärare nämner som betydelsefullt i intervjuerna, 

men det sker i olika former på olika skolor. På skolan där Lärare 2 arbetar läser de i kollegiet 

varje vecka två kapitel i en bok som delvis handlar om konflikthantering. Kapitlen diskuteras 

sedan bland lärarna, och Lärare 2 upplever att detta ger henne tips på små knep hon kan använda 

i undervisningen, för att minska risken för konflikter. Lärare 3 ingår i sin skolas trygghetsgrupp, 

som bland annat arbetar med att i förebyggande syfte utbilda eleverna i frågor kring respekt och 

social kompetens. På skolan där Lärare 6 arbetar diskuteras elever och konflikter på veckovisa 

klasskonferenser:   

Då sitter man alla undervisande lärare. Och så pratar vi just om elever. Och framförallt om man börjar se 

att det kanske är samma elev som det har varit lite problem och så där kring. Så är det lite dels styrkan att 

känna att ’Okej, det kanske inte bara beror på mig’, och hitta knep och knåp för att få det att fungera hos 
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alla. Så på det sättet skulle jag ändå säga att man jobbar förebyggande, på de…att man träffas och pratar 

om klasserna mycket. 

Att skapa relationer till eleverna är ett vanligt sätt för lärarna att förebygga konflikter. Särskilt 

Lärare 2 lyfter fram relationernas vikt för att motverka konflikter: “För har…den som, den som 

man har en relation med, den bråkar man inte med, liksom.”  

Lärare 1 tar upp ett annat sätt att undvika att konflikter skapas när han lyfter fram ett exempel 

om en elev som inte ville göra ett simtest. Lösningen av konflikten blev en sex månader lång 

förberedelsefas. Lärarna ställde frågor till eleven om hur han skulle komma i bassängen, och 

förberedde eleven med bilder, exakta tider och vilket material som skulle behövas. Lärare 1 

menar att förberedelserna och att de var ute i god tid var det som till sist löste konflikten. Han 

poängterar att just förberedelse är ett sätt att även undvika att konflikter uppstår. Samma lärare 

berättar också att han i konfliktförebyggande syfte aktivt arbetar med att stärka grupper av 

flickor i undervisningen, och pratar med eleverna om jämlikhet, demokratiska värderingar och 

acceptans för andra människor.  

Andra metoder som lärarna använder för att motverka konflikter är: att ge elever som ofta 

hamnar i konflikter beröm när de gör något bra, att vara fler än en lärare i undervisningen, att 

inte låta elever ha sina mobiltelefoner på lektionerna, att kommunicera och ge elever direkt 

feedback innan konflikt kan uppstå, och att ha ett gemensamt förhållningssätt kring regler och 

uppstart samt avslut av lektioner bland alla skolans lärare. 

 

3.3 Använder lärarna några specifika strategier för 

konflikthantering, i så fall vilka? 

I sina svar menar lärarna att de tre vanligast förekommande konflikttyperna mellan dem och 

eleverna är: konflikter kring bedömning, konflikter kring regler och konflikter mellan elever 

som lärarna försöker lösa och på så sätt själva blir involverade i. Majoriteten av lärarna har inte 

exponerats för särskilt många konflikter mellan dem själva och eleverna. Utifrån analysen av 

lärarnas svar har strategierna de använt, delats in i åtta kategorier: kommunikation, skapandet 

av relationer, auktoritärt ledarskap, stoppande åtgärder, självreflekterande, känslomässigt 

agerande, undvikande av konflikt, samt användningen av en tredje part. Även om strategierna 

är indelade i de olika kategorierna, är det viktigt att ha i åtanke att många av 

konflikthanteringarna passar in i fler än en kategori.   
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3.3.1 Konfliktpyramidens nivå 2 - Hantering 

Kommunikation 

Lärare 1 nämner direkt återkoppling, där man som lärare kommunicerar med sina kollegor för 

att finna anledningar till och få en djupare förståelse för konflikten som skett. Läraren menar 

även att det är viktigt att eleven får föra sin talan för varför konflikten uppstått: 

[…] lyssna…till vad eleven menar…först och främst så att eleven får, får förklara vad det är som…som, 

som hen har reagerat över…och sen också att jag bjuder till vad jag, hur jag ser på saken. 

En mjuk och förstående framtoning av diskussioner är en konfliktstrategi som Lärare 1 föredrar: 

Att jobba i diskussioner är alltid bättre. […] Istället för att bara köra raka rör och, och peka på att så här 

tycker skolan, punkt slut, ut härifrån. För det, det är ju ingen hantering av konflikt, utan det är ju mer en, 

kanske till och med lite tändvätska till en konflikt. 

 

Lärare 4 råder att inte gå in i maktkamper, då det ”bara blir två förlorare”. Hon menar att det 

ibland kan vara hon själv som startat en konflikt, och att det då är viktigt att man erkänner sina 

misstag samt ber om ursäkt. Läraren nämner även att hon är utbildad coach och menar att ett 

coachande förhållningssätt lämpar sig väl för konflikthanteringar i skolan. Strategin kan gynna 

konflikthanteringen genom att läraren inte drar egna slutsatser om det inträffande, utan istället 

tillåter eleven att tänka själv och förklara vad som inträffat. Även Lärare 3 använder ibland en 

strategi som liknar ett coachande förhållningssätt. För att hantera en konflikt med en elev som 

han upplever har svårt med regler, provade han först ett auktoritärt förhållningssätt. När detta 

inte fungerade övergick läraren istället till en mer coachande strategi, som till sist löste 

konflikten.   

Lärare 2 som sällan är i konflikter med elever, arbetar även hon med diskussioner för att lösa 

konflikter. Detta sker ofta i form av en konversation endast mellan eleven och läraren:  

Jag har aldrig varit inne så att jag behövt ta in nån mer liksom, att vi har varit fler som har diskuterat. Det 

har jag aldrig råkat ut för. Utan… jag har kunnat prata med eleven själv, och så har vi rett ut det. 

 

Lärare 4 och 6 kommunicerar likaså endast med eleven som är inblandad i konflikten. Lärare 4 

påpekar vikten av att låta elevernas syn framträda och att som lärare lyssna aktivt då ingen ”kan 

berätta vad som är rätt och fel, utan man måste ju få ha sin upplevelse.” 

 

Skapande av relationer 

Har läraren gjort fel, kan man enligt Lärare 1 säga att ”aa okej, där gjorde jag fel, jag ska försöka 

tänka annorlunda nästa gång.” Även Lärare 6 poängterar att det inte alltid behöver vara eleven 
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som startar konflikten, utan det kan även vara något som läraren sagt eller gjort. För att det ska 

vara ömsesidig respekt bör läraren då be om ursäkt: 

För en konflikt är ju på något sätt mellan två eller fler personer. Det är ju inte bara så att den här eleven 

kanske har startat det, utan det kan lika gärna vara nånting som jag har sagt eller gjort eller tryckt på nån 

punkt eller nånting. Och visa en del i det hela att…jag ber också om ursäkt. [---] Viktigt att se sin del i det 

hela också. För konflikt kan ju inte bara uppstå av sig själv. 

Enligt Lärare 3 kan erfarenheter av tidigare fungerande konflikthanteringar med en elev bidra 

till en fungerande konfliktlösning. Om man undervisat eleven i flera år, och har en relation till 

eleven, så vet man ”vad som har funkat tidigare vid problem, och vad som inte har funkat." 

 

Auktoritärt ledarskap 

För att ledarskapet inte ska kännas auktoritärt på ett sätt som inte uppskattas av eleverna, anser 

Lärare 1 att vid konflikter kring bedömning och betygssättning kan han förhålla sig till vad som 

står i kursplanen: 

Jag måste bedöma så här annars, annars gör jag fel och annars kan jag få sparken. Så den 

konflikthanteringen blir ju mer av, nästan så dära… juridisk karaktär… den blir ju rätt eller fel. 

Lärare 3 nämner tydlighet och ett auktoritärt lärarskap, samt att det är hans ansvar att se till att 

undervisningen är säker. Det är enligt honom viktigt att känna av klassen och om det auktoritära 

tillvägagångssättet inte fungerar, övergå till en lugnare lärarstil: 

Är det en ny elev så är det ju oftast att markera tydligt vad som är rätt och fel. Så att det är liksom, aa så det 

blir tydligt. Och om det inte hjälper att vara, ja men auktoritär eller att visa vem som leder lektionen framåt. 

Så får man ju backa tillbaka bandet, och helt byta inriktning. Att då får man väl bli lugn och fin istället. 

Läraren är auktoritär gentemot eleverna då det är en åldersskillnad, och Lärare 6 påpekar att 

detta inte bör missbrukas: 

Jag är vuxen men jag ska inte missbruka den vuxenheten. Och jag tycker absolut att det är bättre då i såna 

fall och plocka eleven åt sidan och ta det på en gång när det har hänt. [---] Jag tycker det kan vara svårt att 

ta det inför en grupp, eller inför en klass. För då tror jag risken är ännu större att det blir den här auktoriteten 

åt det hållet istället. ’Nu gör du bort mig inför mina klasskompisar, då tänker jag inte respektera vad det är 

du säger.’ 

Lärare 5 menar att det egna agerandet påverkar om en konflikt uppstår eller inte. Därför är det 

enligt honom viktigt att i en konflikthantering vara informerad om orsaken och ursprunget till 

konflikten, samt hur man som lärare går vidare i hanteringen av den: 

Om du sitter på informationen och du vet vad som har hänt… då blir det ganska enkelt att lösa konflikten. 

[---] Varför är eleven upprörd? Vad är det som har hänt? Vad är det som jag kan ha gjort som, asså, triggat 

igång eleven på det här sättet?  
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Självreflekterande 

Flera av lärarna uppger att konfliktsituationer kan leda till reflektion av det egna agerandet. 

Lärare 1 väljer att vara självkritisk när det uppstått en konflikt då en elev sagt något i affekt till 

läraren, och han väljer även att efter lektionen diskutera konflikthändelsen med de involverade 

parterna: “får alltid ta några steg tillbaks och skilja på mig själv som, som person 

och…professionell lärare. [---] några minuter finns alltid för att diskutera ut nånting.” 

 

Känslomässigt agerande 

När konflikthanteringar som lärarna inte varit så nöjda med kommer på tal berättar Lärare 1 att 

det finns ”massor med” konflikter han inte hanterat så bra, och ger några exempel:   

När man inte har…tid till att..tänka på hur man ska hantera en konflikt. När, när man själv agerar i…efter 

känslor, så. Det behöver inte alltid vara dåligt, det kan vara bra…också. Eeh, ibland så krävs det också, eh, 

att man, att man reagerar med känslor. Men det blir oftare ogenomtänkt. 

Lärare 2 tänker specifikt på situationer där hon blivit för arg, men menar att det inte händer lika 

ofta nu längre som när hon började arbeta som IdH-lärare. När detta skedde kunde hon skrika 

åt elever eller som hon upplevde det “höja rösten helt i onödan”. Efteråt kunde hon ångra sig 

och ta ett samtal med den involverade eleven, där hon försökte förklara varför hon blivit arg, 

och samtidigt låta eleven få berätta sina tankar och känslor om det som skett. Lärare 3 tar upp 

en konflikt där en elev inte varit nöjd med ett betyg som läraren gett honom. När eleven hävdade 

att läraren hade satt fel betyg blev läraren irriterad. Eftersom läraren och eleven var nya för 

varandra och eleven, enligt läraren, hade svårt att “knyta till nya relationer”, menar läraren att 

hans irriterade och auktoritära sätt då blev fel i den situationen.   

Lärare 4 samtalar om en klass hon undervisar i där det alltid sker småbråk. En gång härmade 

en elev henne och när hon tillrättavisade honom inför klassen hängde en annan elev på och 

fortsatte konflikten. Läraren kände sig utsatt och gick i försvar, vilket hon senare ångrade:   

Och då skulle jag börja försvara mig, och det blev inge bra. Så [...] sen strök vi ett streck över det. Så fort 

man går in i försvar, så är man en förlorare på nåt vis. Det blir inge bra. 

Läraren hade gärna agerat annorlunda. Även om hon tycker det är svårt att låta bli, uppmanar 

hon till att aldrig tillrättavisa elever inför deras klasskamrater.  

 

Undvikande av konflikt 

Lärare 2 berättar om en elev som alltid gjorde annat än vad läraren ville på lektionerna, vilket 

gjorde läraren frustrerad. Konflikten kulminerade enligt läraren när eleven blev sur och puttade 
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henne. Läraren hanterade konflikten med ilska och lät bli att försöka lösa den samma dag, men 

redde ut situationen senare genom ett samtal med eleven: 

Då…den lektionen fick det vara, och då var jag bara arg…och han var nog lika arg han. [---] Jag tror inte 

att vi redde ut det samma dag faktiskt…[---] Men…honom…vi tog också ett snack sen…han och jag 

liksom. 

Lärare 6 beskriver ett scenario där hon också undvek att hantera konflikten direkt. Hon upplever 

att hon ibland kan börja tjafsa med eleverna på en låg nivå: 

Ibland kan man känna att man, att man hamnar på den låga nivån själv. [---] Då kan det ibland bli så att 

man inser efter ett par minuter att man står och nästan tjafsar med dem på den nivån. Och det är då man 

ångrar sig djupt och…jag har valt att bara gå därifrån då sen. För att jag tror inte att det går att lösa där och 

då. [---] Jag brukar vänta nån dag och sen gå och prata med eleven istället. Och då brukar…det oftast inte 

vara nån grej heller. 

 

3.3.2 Konfliktpyramidens nivå 3 - Hjälp 

Tredje part 

Om det inte går att föra en konversation eller alternativt att konflikten inte nått en lösning, kan 

en tredje part behöva inkluderas. Dessa kan vara en annan lärare, kurator, förälder eller rektorn 

på skolan. Majoriteten av lärarna använder sig av en tredje part, både medvetet och omedvetet, 

där mentorer och föräldrar oftast är de som meddelas om konflikten. Att samtala med kollegor 

om konflikter är en metod som Lärare 6 använder främst för att ”få lite tips och tankar”. Hon 

anser att detta är viktigt för att eleverna ska få en känsla av att lärarna “hör ihop”, att de har ett 

gemensamt förhållningssätt. 

Lärare 2 är nöjd med det kollegiala samarbetet på skolan, där de hjälps åt ”både praktiskt och 

när det stökar till sig”. Även Lärare 1, som har ett nära arbete med de övriga IdH-lärarna, 

ventilerar dagligen med kollegorna som en tredje part. Läraren har dessutom en social 

samordnare på skolan som känner eleverna väl och fungerar som en “spindel i nätet mellan 

elever, vårdnadshavare, lärare, och ledning”. Därför är den sociala samordnaren ofta delaktig 

som en tredje part i konflikthanteringarna på skolan.  

Att själv stå för beslutet att använda en tredje part eller inte är betydelsefullt enligt Lärare 4. I 

hennes skola finns någonting hon benämner som hederskultur: 

Hederskulturerna gör att man ”ljuger”. [...] För att skydda sig och sin familj. Hur långt som helst. Och de, 

och ibland kan de va, i samtal, bra då att det är nån tredje part som hör. Och sen att man dokumenterar det 

så att man kan gå vidare sen. 
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Lärare 4 anser att användning av en tredje part har som huvudsyfte att en utomstående ska höra 

vad som sägs och att man därefter kan gå vidare i konflikthanteringen. Lärare 5 däremot 

använder sällan en tredje part då han anser sig kapabel att själv hantera konflikterna. Om 

konflikter av större karaktär uppstår väljer han dock att kalla in rektor och föräldrar som en 

tredje part. Lärare 2, som har arbetat som IdH-lärare i 27 år, kan inte minnas en konflikt som 

fortskridit till ett enskilt möte med en elev och en tredje part. Däremot kan mentor informeras 

om att det skett en konflikt och varför. Ett samtal hem till föräldrarna kan ske tidigt i 

konflikthanteringen för att undvika att konflikten utvecklas ytterligare. Enligt Lärare 3 kan 

kontakten med föräldrar göra att läraren blir mer auktoritär och att eleven därmed lättare lyssnar 

på läraren, får en annan förståelse eller känner rädsla att ”nej nu ska jag sitta med mamma och 

pappa och prata om det här för att vi inte tycker lika.” 

 

3.3.3 Konfliktpyramidens nivå 4 - Stopp 

Stoppande åtgärder 

Stoppande åtgärder är ovanliga bland lärarna, men av dessa åtgärder är avvisning av elev den 

mest förekommande åtgärden och den som flest lärare använder. Lärare 1 berättar att han 

avvisar elev efter tre till fyra tillsägelser där han provat både ett auktoritärt och ett mjukare 

förhållningssätt. Avvisande av elev sker enligt läraren ungefär en gång i veckan. Lärare 2 och 

Lärare 3 avvisar elever mer sällan. Lärare 6 använder avvisning som en metod för att lugna ner 

elever. Hon menar att det brukar räcka med några minuters avvisning någon gång ibland, för 

att markera att elevens beteende, enligt henne, är oacceptabelt.   

Lärare 6 återger en annan typ av stoppande åtgärd, i en konflikt som hon själv inte var inblandad 

i från början. Två elever och några lärare bråkade med varandra. Lärare 6 ingrep och fick den 

ena av eleverna lugn genom att lägga handen på hans bröstkorg. Lärare 6 fortsätter sitt 

resonemang med att påpeka att hennes relation till eleven var viktig för konfliktlösningen: 

Och för mig räckte det att bara lägga handen på hans bröstkorg, och känna hur pulsen… gick ner. [---] 

Ibland kanske (det) inte (är) ord som behövs. Utan bara kanske en… ett lugnande… en inverkan. Och att 

man har en relation, absolut. Vem som helst hade inte kunnat gjort det på den eleven. Och jag hade inte 

kunnat göra det, kanske på nån annan elev. Utan det behövs en relation för att kunna göra en sån sak.  

 

3.3.4 Fördelaktiga och ofördelaktiga konflikthanteringar 

Lärarna ombads specifikt berätta om fördelaktiga och ofördelaktiga konflikthanteringar. Av de 

ovan beskrivna hanteringarna sågs följande som fördelaktiga: 
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- När Lärare 2 undvikit att hantera en konflikt eftersom hon var arg, men sedan löste 

konflikten med enskilt samtal med den involverade eleven. 

- När Lärare 3 övergick från ett auktoritärt förhållningssätt till ett coachande 

förhållningssätt i en konflikt om regler med en elev.  

- När Lärare 6 lugnade en elev genom fysisk beröring (placerade handen på bröstkorgen 

på eleven) i en konflikt hon själv inte varit delaktig i från början. 

Följande konflikthanteringar beskrevs av lärarna som ofördelaktiga: 

- När Lärare 1 inte haft tid att tänka på hur han ska hantera konflikten eller agerar 

känslomässigt, eftersom hanteringen då oftare blir ogenomtänkt. 

- När Lärare 2, enligt henne, höjt rösten och skrikit åt elever i onödan. 

- När Lärare 4 känt sig utsatt och gått i försvar mot elever.   

 

3.4 Sker någon uppföljning av de konflikter som sker, i så fall hur? 

Alla intervjuade lärare använder inte strategier för uppföljning, annat än direkta diskussioner 

efter lektioner där konflikter kan ha uppstått. Lärare 6 känner att hon direkt förstår om en 

konflikt med en elev är kvarliggande från ett tidigare tillfälle: “Just när det är mellan mig och 

en elev känner man rätt så på en gång när man träffas nästa gång – är det här lugnt?” 

 

Både Lärare 4 och Lärare 5 har uppföljningar i slutet av lektionen eller i direkt anslutning till 

nästföljande lektion i idrott och hälsa. Lärare 4 försöker ta konflikten med eleverna enskilt: ”Jag 

gör det inte så stort, utan jag gör det när dom kommer, enskilt med den personen. ’Tror du att 

vi kan få det att funka idag?’ Asså, med frågeformer. Och det funkar himla bra.” Flertalet av 

lärarna ingår i skolornas trygghetsgrupper som behandlar frågor kring exempelvis konflikter 

och konfliktlösningar. Lärare 3 beskriver att teamet han är delaktig i har som uppgift att 

tillsammans diskutera konflikthanteringar av de konflikter som uppstått. Vikten av 

trygghetsgruppen är enligt Lärare 3 att lärare får stöd vid problem: 

Så fort nånting händer så tar vi det på första bästa. Är det nånting som händer här så tar ju vi det i 

idrottsgruppen. Vi är fyra idrottslärare här. Sen har vi alltid, i princip varenda vecka har vi ett 

arbetslagsmöte. Där vi ses i arbetslaget. Är det inom, i ett annat arbetslag så söker ju jag upp dom så snabbt 

som möjligt, så att. Väldigt bra samarbete på det sättet…här på skolan. 

Kollegial uppföljning bidrar enligt Lärare 1 till att en kollega kan ha observerat något 

konfliktrelaterat som skett under dagen. Detta kan sedan leda till en djupare uppfattning om vad 
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som egentligen hänt och varför eleven agerat som den gjort, “oavsett om det är en konflikt elev-

elev eller elev-lärare”. 

Några av uppföljningarna som lärarna använder sig av är dokumentering, mentor- och 

föräldrakontakt, samt kontakt med kurator. Lärare 1 arbetar med dokumentation i 

uppföljningen: 

Dokumentation och uppföljning…och det, jag tror att de brukar…man brukar vänta ut efter…om man går 

till högsta ort då är det ju ett samtal med ledning och…och så. Men dokumentation sker så att man vet exakt 

vad som har hänt under den händelsen, och sen efter några veckor, två veckor nånting så ser man om det 

liksom fortfarande lever kvar och ligger och pyr eller om det är utagerat, så. 

Lärare 3 beskriver uppföljningen av en konflikt som kvarstår med en elev och hur uppföljningen 

sker i den konflikten:    

Vi har ju samtal, just nu varannan vecka. Ungefär. Han och jag. Avstämningar. [---] Är det större konflikter 

och det måste tas vidare, att jag och eleven inte kan lösa det, utan att vi måste ha in föräldrar eller ett… aa, 

ett elevhälsoteam eller liknande. Då blir det ju automatiskt uppföljningar, som måste ske. Så att, helt 

beroende på hur stor konflikten är. 
 

Lärare 4 använder sig av mentor- och föräldrakontakt när grövre konflikter inträffat: “Är det en 

grov konflikt så meddelar jag ju mentor. Och så ringer mentor hem och sådär.” 

Föräldrakontakt och dokumentation nämns även av Lärare 6: 

Om det har varit en så pass allvarlig konflikt… alltså att det har blivit en stor del av det hela, kanske inte 

nåt ord här och var som man har löst… eeh, så kontaktar jag alltid föräldrar. Och berättar att det här har 

hänt. [---] Dokumentera skulle jag säga, då, då har det varit rätt grova grejer i såna fall. Där det kanske har 

varit… eleven blir fysisk eller det har varit så pass grovt, då dokumenterar jag det skriftligt i såna fall också. 

 

Vidare beskriver lärare 6 att en uppföljning av konflikter kan vara att föra problemet vidare till 

en kurator, ifall det är återkommande konflikter som uppstår med samma elev: 

Men kan man lösa det genom att… där och då, och sen kontakta föräldrar, och känner jag att det har hänt 

många gånger, då kanske man ska koppla in kurator. För då är den här eleven… nånting är det mellan mig 

och den här eleven som inte funkar. 
Med detta menar läraren att det kan vara ett alternativ att placera eleven i en annan klass på 

IdH-lektionerna. 

 

3.5 Resultatsammanfattning 

Lärarna hade i stor utsträckning en liknande syn på konflikter, där de menade att konflikter 

handlar om att inte vara överens eller att vara oense. Några lärare uppfattade att fler konflikter 

sker på IdH-lektionerna än i mer teoretiska ämnen, och att konflikterna skiljer sig åt mellan de 
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olika ämnena. Konflikter med elever påverkar flera av de intervjuade lärarna på ett personligt 

plan och de har svårt att inte ta med konflikterna hem. Lärarna hade i hög grad en negativ syn 

på konflikter och ansåg att de kan leda till ett förlorat förtroende mellan dem och eleverna. 

Enligt lärarna kan konflikter även vara fördelaktiga; de kan förbättra relationer och utveckla 

läraren i sin yrkesroll.   

 

Samtliga lärare arbetar förebyggande för att motverka konflikter. De vanligaste förebyggande 

handlingarna som lärarna berättade om är tydlighet, ledarskapet, ett positivt arbetssätt, 

kollegialt samarbete, skapandet av relationer och förberedelse. Även andra hanteringar 

uppmärksammades, exempelvis ett gemensamt förhållningssätt bland personalen gällande 

regler, samt uppstart och avslut av lektioner. Alla lärare arbetar inte med uppföljning av 

konflikter med elever, men de uppföljningarna som nämndes var kollegial uppföljning, 

dokumentation och föräldrakontakt.  

 

Lärarna i studien har överlag inte exponerats för särskilt många konflikter med elever, men 

nämnde trots det en rad olika konflikthanteringsstrategier. Dessa delades in i åtta kategorier. I 

kommunikationskategorin belystes vikten av diskussioner och ett coachande förhållningssätt 

och i kategorin auktoritärt ledarskap lyftes tydlighet fram. De disciplinära åtgärderna innebär 

oftast avvisning av elev och lärarnas känslomässiga ageranden visar sig i hög grad i form av 

ilska. Ibland tar lärarna hjälp av mentorer och föräldrar som en tredje part i hanteringen av 

konflikter med elever. Lärarna nämnde även strategierna skapandet av relationer, att som lärare 

undvika konflikt och vikten av att kunna reflektera över sitt eget agerande i konfliktsituationer. 

Dessutom berättade lärarna om fördelaktiga och ofördelaktiga konflikthanteringar.  

 

4 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka idrott- och hälsalärares syn på konflikter och 

konflikthanteringsarbete. Diskussionsdelen är indelad i fyra avsnitt: resultatdiskussion, 

metoddiskussion, slutsats och vidare forskning. Resultatdiskussionen utgår från studiens fyra 

frågeställningar, där resultaten diskuteras och problematiseras utifrån syfte, forskningsläge och 

den teoretiska arbetsmodellen Cohens konfliktpyramid. Avsnittet avslutas med kritisk 

kommentar kring relationen mellan resultaten och Cohens konfliktpyramid. Metoddiskussionen 

diskuterar studiens styrkor och svagheter i val av metoder och arbetssätt. I slutsatsen 
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sammanfattas hela studiens resultat och vidare forskning ger exempel på relaterade 

forskningsområden som kan studeras ytterligare.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Hur upplever lärarna konflikter med elever? 

Forskning visar att konflikter ofta kan uppfattas som något negativt och innebära olustkänslor 

hos de involverade parterna (Maltén 1998, s. 151; Jensen 2013, s.174; Friberg 2012, s. 55). 

Detta bekräftas till stor del av lärarna i studien, som i intervjuerna tog upp sådant som att 

konflikter med elever kan få dem att må dåligt, att arbetsglädjen minskar, att saker elever säger 

kan såra och att relationen mellan lärare och elev kan försämras.  

 

Trots lärarnas negativa erfarenheter ansågs konflikter även kunna ha positiva innebörder; vara 

utvecklande för läraren i dennes yrkesroll och bidra till goda relationer med eleverna. 

Uppfattningarna överensstämmer väl med flertalet tidigare studier kring konflikthantering. 

Dessa pekar på möjligheten till bättre relationer i form av ett ökat förtroende och en ökad 

förståelse för varandra, vid konstruktiva och positiva konfliktlösningar (Jaseena 2014, s. 3; 

Lundström 2008, s. 7; Nordmark, Montgomery & Wallensteen 2016; Jordan 2012, s. 7).  

 

Människors tolkning av oenigheterna de möter kan vara avgörande för hur de agerar i 

konfliktsituationer (Friberg 2012, s. 55). Det skulle i den här studien innebära att de intervjuade 

lärarnas hanteringar av konflikter styrs av deras syn på desamma. Eftersom lärarnas syn på 

konflikter är tvådelad och de ses som både positiva och negativa, skulle lärarna i så fall hantera 

konflikter på både konstruktiva och destruktiva sätt. Då lärarna verkade ha en något mer negativ 

än positiv syn på konflikterna, dras då slutsatsen att lärarna till största del hanterar konflikter 

med destruktiva metoder. Detta antagande stöds dock inte av lärarnas berättelser om hur de 

hanterar konflikter, där en större andel positiva och konstruktiva konfliktlösningar lyfts fram. 

Orsakerna till den övervägande delen konstruktiva lösningar är inte självklara. Det kan dock 

finnas ett samband mellan lärarnas erfarenheter från tidigare konflikthanteringar och det 

konstruktiva tillvägagångssättet som återkommande används av lärarna.            

 

Lärarnas syn på konflikter diskuteras även utifrån skillnader i IdH-ämnets karaktär, jämfört 

med karaktären i mer teoretiska ämnen. Den ständigt skiftande miljön i idrottssalen kan enligt 

lärarna både bidra till och motverka uppkomsten av konflikter. Idrottsmiljön kan bidra till 
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konflikter på så sätt att eleverna i idrottssalen är i nästan ständig rörelse och på olika avstånd 

från varandra och läraren. Detta kan försvåra kommunikationen och möjligtvis leda till fler, 

eller åtminstone annorlunda, konflikter än de i ett klassrum (Štihec, Videmšek & Vrbnjak 2011, 

s. 36). Precis som en av lärarna tror vi att de specifika förhållandena i idrottssalen även kan 

motverka uppkomsten av konflikter, då den tillåter eleverna att få utlopp för sin energi. Då vi 

enbart inkluderat IdH-lärare i studien, går det inte att med säkerhet säga något om skillnaderna 

i förekomsten av konflikter mellan ämnet idrott och hälsa och andra skolämnen. 

 

4.1.2 Sker något förebyggande arbete, i så fall hur? 

Konfliktpyramidens nivå 1 - Förebyggande 

En majoritet av lärarna som deltog i studien arbetade aktivt med att förebygga konflikter, vilket 

också är vanligt förekommande i skolan (Boric & Olczak 2005). Lärarna arbetar med 

värdegrundsfrågor, samtal om etik och moral, samt skapandet av sunda sociala relationer, vilket 

även är åtgärder som överensstämmer väl med första nivån i Cohens konfliktpyramid (Hakvoort 

2012, s. 36). 

 

Andra betydelsefulla förebyggande åtgärder som framkom i lärarnas svar var tydlighet och 

lärarnas uppträdande, eller hur de agerar i sitt lärarskap. Alla lärarna arbetade med tydlighet på 

olika sätt, medan några av lärarna belyser vikten av att vara förebilder, skapa en öppen miljö 

och ha ett positivt arbetssätt. Dessa konfliktförebyggande strategier kan förknippas med 

åtgärden ”effektivt ledarskap”, som nämns i konfliktpyramidens första nivå (Hakvoort 2012, s. 

36). Om, i det här fallet, lärarnas agerande är sådant att det motverkar eller förebygger 

konflikter, är vår uppfattning att det är en form av effektivt ledarskap. Om lärarskapet istället 

skulle bidra till förekomsten av konflikter, bör det inte ses som ett effektivt ledarskap. 

 

Utöver de teman som tydligt relaterar till konfliktpyramidens första nivå, framkom dessutom 

flertalet andra förebyggande åtgärder i lärarnas svar. En av de vanligare förebyggande 

insatserna är kollegialt samarbete, exempelvis genom att vara fler lärare än en i undervisningen.  

Denna lärarförstärkning förekom enligt lärarna på vissa teoretiska lektioner, men inte i samma 

utsträckning under IdH-lektionerna. Då fler konflikter enligt lärarna uppstod i IdH-

undervisningen, kan detta innebära att närvaron av flera lärare i undervisningen minskar risken 

för att konflikter uppstår. Uppfattningarna om att fler konflikter sker på IdH-lektionerna, kan 
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dock även bero på andra orsaker. Exempel på orsaker kan vara miljön i idrottshallen eller en 

ineffektivitet i lärarens ledarskap, och alltså inte på antalet undervisande lärare.   

 

Sammanfattningsvis framkom i studien att ett förebyggande arbete är vanligt bland de 

intervjuade lärarna, vilket också stöds av tidigare forskning (Boric & Olczak 2005; Longaretti 

& Wilson 2000). Att det förebyggande arbetet var betydelsefullt för lärarna kan bero på deras 

föresatser om att det minskar antalet konflikter i undervisningen. Möjligen är så också fallet, då 

lärarna överlag upplevde att de hade få konflikter med elever. Vi delar lärarnas uppfattning om 

att deras erfarenheter och ledarskap kan vara avgörande faktorer för den låga förekomsten av 

konflikter mellan dem och eleverna. 

  

Med utgångspunkt i lärarnas redogörelser om det förebyggande arbetet, är vår tolkning att 

omfattningen av detta arbete överensstämmer väl med storleken på konfliktpyramidens nivå 1. 

Den förebyggande nivån i Cohens konfliktpyramid är störst och kräver därför mest arbete, men 

alla nivåer är viktiga och ingen nivå bör ignoreras (Hakvoort 2012, s. 41). Ju konstruktivare det 

förebyggande arbetet är, desto troligare är det att konflikterna som sedan sker också blir 

hanterade på konstruktiva sätt:    

Fokus på nivå 1 ligger på att stimulera och utveckla fungerande sociala relationer samt att utveckla 

kommunikationsfärdigheter. Såväl fungerande relationer elever sinsemellan och mellan lärare och elever 

samt en god kommunikation gör det lättare att hantera och avsluta konflikter. (Hakvoort 2012, s. 41) 

Det förebyggande arbetet på nivå 1 lägger således en grund till det hanterande arbetet som sker 

på nivå 2.  

 

4.1.3 Använder lärarna några specifika strategier för konflikthantering, i så 

fall vilka? 

Konfliktpyramidens nivå 2 - Hantering 

I studien framkom att lärarna använde en rad skiftande konflikthanteringsstrategier för de olika 

konflikterna de var delaktiga i. Undersökningen visade också att både konstruktiva och 

destruktiva metoder var representerade i lärarnas hanteringar av konflikter. Cohen menar att 

konflikthanteringarna bör vara konstruktiva, då detta leder till positiva utfall (Hakvoort 2012, 

s. 37). Exempel på sådana positiva utfall är en ökad tillit och ett ökat förtroende mellan lärare 

och elev (Jordan 2012, s. 7). Skulle hanteringen istället ske med destruktiva metoder, kan det 

påverka elevernas lärande negativt (Hakvoort 2012, s. 37). Lärarnas strategier har därför delats 
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upp utefter hur de tolkats, som konstruktiva eller destruktiva. De konstruktiva strategierna delas 

in i fem underkategorier: Kommunikation, ledarskap, relationer, reflektion och information.  

 

Det största temat som genomsyrade alla lärares intervjuer, var att de arbetade med 

kommunikation i hanteringen av konflikter med elever. Vanligt förekommande strategier i 

kommunikationskategorin var: ett coachande förhållningssätt, direkt återkoppling på situationer 

som kunde leda till konflikt, diskussioner, aktivt lyssnande där elevens uppfattning var viktig, 

samt enskilda samtal med eleverna.  

       

Genom att dra en parallell mellan lärarnas kommunikativa arbetssätt och det faktum att få 

konflikter eskalerar, är det möjligt att dra slutsatsen att kommunikationsstrategier är 

konstruktiva och väl fungerande förfaranden i skolan. Kommunikation, genom förhandling och 

problemlösning, ingår som en del i Malténs (1998, s. 178) sista förhållningssätt kring konflikter; 

samverkansstrategin. Detta förhållningssätt bidrar enligt Maltén till konstruktiva hanteringar av 

konflikter. Då förhållningssättet i hög grad liknar lärarnas kommunikationskategori, styrks 

ovan nämnda tanke om att lärarnas kommunikativa arbetsmetoder är konstruktiva.       

 

Nästa underkategori av konstruktiva konflikthanteringsstrategier är ledarskap. Ett par av lärarna 

menade att deras agerande och ledarskap underlättar hanteringen av konflikter. Två 

förhållningssätt, som intressant nog skiljer sig ganska markant åt, behandlades specifikt av 

lärarna; det mjuka och förstående förhållningssättet samt det auktoritära förhållningssättet. 

Diskussioner med elever hörde till det mjuka förhållningssättet, medan det auktoritära 

förhållningssättet sågs som fördelaktigt vid konflikter för att markera vad som är rätt och fel. 

Auktoritära beteenden gentemot elever var vanligt förekommande bland IdH-lärarna i den 

tidigare nämnda slovenska studien (Štihec, Videmšek & Vrbnjak 2011, s. 40f.). Dessa 

beteenden kan även relateras till Malténs (1998, s. 176) förhållningssätt makt- och 

tvångsstrategier, samt till konkurrerensstilen i de fem konfliktstilarna (Rahim 2002, s. 216ff.), 

och ses där som destruktiva konflikthanteringar.   

 

Enligt vår tolkning behöver det auktoritära ledarskapet dock inte leda till destruktiva 

hanteringar. Lärarna utgick ibland från ett auktoritärt beteende, men anpassade sedan sin 

ledarstil efter elevernas behov och de konflikter som uppstod. Om de ansåg att situationen 

krävde det, kunde de efterhand övergå till ett lugnare och mer samtalande förhållningssätt. Det 

här är ett tydligt exempel på lärarnas förståelse för vikten av att kunna använda olika strategier 
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beroende på konflikters skiftande förhållanden, vilket även lyfts som betydelsefullt i tidigare 

forskning (Ellmin 2008, s. 129).  

 

Den tredje underkategorin är relationer. I diskussionsavsnittet om förebyggande arbete 

avhandlas relationsskapande och dess positiva effekter i det konfliktförebyggande arbetet. 

Lärarna i studien använder relationsskapande strategier även i konflikthanterande syften. 

Tidigare erfarenheter av fungerande konflikthanteringar med elever, gör att nya konflikter med 

samma elever lättare kan lösas på tillfredsställande sätt. Utifrån vår uppfattning av intervjuerna 

ingår ofta de tidigare berörda kategorierna kommunikation och ledarskap även i lärarnas arbete 

med att skapa goda relationer till eleverna. Därför delar vi lärarnas åsikt om att deras relationer 

till eleverna är av stor betydelse, i såväl förebyggande som direkt konflikthanterande arbete.  

 

En ytterligare underkategori av konflikthanteringsstrategier var reflektion. Till den kategorin 

hör att flera av lärarna arbetade med reflektion, självrannsakan och att kunna be elever om 

ursäkt ifall de själva känt att de gjort fel. Information är den femte och sista underkategorin av 

konstruktiva strategier. De arbetssätt som inkluderas i denna strategi är: att ta reda på 

information om och finna orsaker och ursprung till konflikten, och att vara tydlig med 

information om till exempel vilka regler som gäller på skolan eller vad kursplanen säger. 

  

Utöver de konstruktiva konflikthanteringarna som Cohen förespråkar i den andra nivån av 

konfliktpyramiden, använde sig lärarna dessutom av en rad destruktiva hanteringsstrategier. 

Vid vissa tillfällen agerade lärarna med ilska, vilket kunde ta sig uttryck på flera sätt: höja rösten 

och skrika åt elever, avvika från konfliktsituationen, undvika att hantera en konflikt när den 

sker, eller tjafsa med elever och därmed tappa sin auktoritet gentemot eleverna. Att ignorera 

eller undvika konflikter är destruktiva och defensiva strategier som återkommer i flertalet 

studier (Longaretti & Wilson 2000; Maltén 1998, s. 175). I de fem konfliktstilarna relaterar 

lärarnas agerande till den undvikande stilen, men enbart i direkt anslutning till konflikterna, 

eftersom lärarna sedan tar tag i hanteringen genom samtal med involverade elever (Rahim 2002, 

s. 216ff.). Lärarnas ilska leder i vissa situationer följaktligen till destruktiva handlingar, men då 

lärarna efteråt reflekterar över sitt beteende och vad som skett, kan konfliktlösningarna trots det 

bli konstruktiva.   

 

Lärarna i studien har inte fått så mycket utbildning i konflikthantering, utan grundar sina 

arbetssätt och val av konflikthanteringsstrategier främst på tidigare erfarenheter. Hade lärarna 
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fått mer utbildning kring konstruktiva arbetssätt vid konflikthantering, är det möjligt att färre 

destruktiva konfliktlösningar skulle förekomma. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är 

mänskligt att visa känslor och att inte alltid kunna hantera alla situationer man möter på 

optimala vis.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarnas upplevelse var att de använde många typer av 

konflikthanteringsstrategier, vilka tolkats som både konstruktiva och destruktiva. Vissa 

strategier skiljer sig åt från de som främst nämns i Cohens konfliktpyramid och i tidigare 

forskning, exempelvis underkategorierna reflektion och information. Differensen kan dels bero 

på att det enbart är lärarnas uppfattningar om hur de arbetar som kan analyseras, inte hur de 

verkligen agerar. Lärarnas faktiska beteenden behöver inte överensstämma med deras tankar 

om konflikthantering. Att strategierna skiljer sig åt, kan även bero på att den bakomliggande 

forskning som presenterats till största del är inriktad på konflikter mellan elever, och att dessa 

kan skilja sig åt från konflikterna som sker mellan lärare och elever. 

 

Konfliktpyramidens nivå 3 - Hjälp 

Att använda en tredje part var vanligt förekommande hos lärarna som deltog i studien, vilket 

kan bero på olika anledningar. Det finns både medvetna och omedvetna val av att använda sig 

av Cohens tredje nivå Hjälp, vilket bidrog till att ett flertal exempel från lärarnas svar kan 

kopplas till denna nivå. Medvetna val kan bero på om konflikten är i behov av medling eller 

inte. Konflikthanteringen kan gynnas av lärarens medvetna beslut att använda en tredje part 

eller inte, exempelvis för att ta vidare konflikten till nästa steg i hanteringsprocessen. Ett 

exempel på ett omedvetet val av en tredje part, var lärarnas samtal med kollegor om konflikter 

de har haft med elever, där kollegorna blir en tredje part. Det är dock viktigt att skilja på 

involvering av tredje part och medling. Att använda en tredje part behöver inte vara en form av 

medling, men i medling behöver alltid en tredje part infinna sig.   

 

Lärarnas val av medling som konflikthanteringsstrategi visade sig i många fall vara slagkraftigt. 

Medling kan även föra med sig negativa följder, exempelvis om medlaren inte låter båda parter 

komma till tals eller tar den ena partens parti framför den andres. Om personen som agerar 

medlare har en nära relation till en av parterna, kan den andra parten missgynnas av den annars 

effektiva konflikstrategin. Det kan leda till att den missgynnade parten får en känsla av att 

befinna sig i underläge, i en två mot en-situation.  
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Lärarnas intervjuer bekräftade att de använde sig av medling och tredje part som 

konflikthanteringsstrategi, dock tillfrågades de aldrig om hur medlingssamtalen går till. Det 

bidrar till svårigheter att relatera tillvägagångssätten i lärarnas konflikthanteringar, till den 

sexstegsmodell som Quinlan (2004, s. 49) har skapat. Något som dock visade sig intressant var 

att en av lärarna som arbetat längst som lärare i idrott och hälsa, inte kunde minnas en 

konflikthantering på nivå 3, där hon behövt inkludera en tredje part i en konflikt med en elev. 

Rutinen som lärare kan ha varit en bidragande faktor till att medling inte använts som 

konflikthanteringsstrategi under de senare åren. Att lärarnas användning av medling som 

konflikthanteringsstrategi är effektiv, stöds av Cohens tredje nivå i konfliktpyramiden såväl 

som av tidigare studier (Hakvoort 2012, s. 36; Lundström 2008; Maltén 1998, s. 175ff; Lind 

2008, s. 10ff.). 

 

Konfliktpyramidens nivå 4 - Stopp 

Lärarna uttryckte inte att de använde de stoppande åtgärderna från konfliktpyramidens nivå 4 i 

någon större utsträckning. Detta kan bero på flera faktorer; dels kan det helt enkelt varit så att 

få konflikter ledde till att lärarna valde denna typ av strategi. En annan trolig orsak kan vara 

lärarnas möjliga likställande av begreppet konflikthantering med konfliktlösning. Lärarnas 

fokusering på konfliktlösande strategier, kan ha påverkat att strategierna av mer hanterande 

karaktär på nivå 4 hamnat i skymundan i redogörelserna, även om de förekom. Som nämnts 

tidigare skiljer sig begreppen konflikthantering och konfliktlösning dock åt.  

 

De stoppande åtgärderna som vidtas på nivå 4 har inte för avsikt att lösa konflikten, utan är 

enbart till för att förhindra oönskade beteenden eller att konflikter eskalerar. Vår upplevelse av 

pyramiden är att nivå 2 och 3, vid goda konflikthanteringar, kan verka konfliktlösande på egen 

hand. Åtgärderna på nivå 4 behöver dock kompletteras och samverka med åtgärder på nivå 2 

eller 3, för att leda till konstruktiva konfliktlösningar. En annan möjlig orsak till att lärarna 

knappt resonerar kring åtgärder på nivån Stopp, är att dessa åtgärder kan ses som negativa, och 

att lärarna inte vill förknippas med negativa konfliktageranden.        

 

I analysen av lärarnas svar framkom, trots fåtalet omnämnda exempel av stoppande åtgärder, 

några beskrivningar av hanteringar på nivå 4. En lärare berättade om en situation där hennes 

handpåläggning på en elevs bröstkorg var det som stoppade konflikten, så att den senare kunde 

lösas genom samtal. Fysisk beröring är även en av de strategier för konflikthantering som 

framkom i Lundströms (2008) studie om lärares föreställningar om, och strategier för 
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konflikthantering. Avvisning av elever från lektion var en annan av lärarnas 

konflikthanteringsstrategier som kan relateras till konfliktpyramidens fjärde nivå. Alla lärarnas 

avvisanden följdes upp med enskilda samtal med eleven, i direkt anslutning till lektion eller vid 

ett senare tillfälle.  

 

4.1.4 Sker någon uppföljning av de konflikter som uppstår, i så fall hur? 

En strategi som saknas i Cohens konfliktpyramid, men som upplevs som viktig i ett 

konfliktförebyggande och konflikthanterande arbete, är uppföljning. Uppföljning ses här som 

en hantering som används när en konflikt redan är löst. Den kan ske i form av samtal mellan 

elever och lärare en tid efter att en konflikt utretts, eller som samtal mellan läraren och dennes 

kollegor i direkt anslutning till en konflikt lärare-elev. I studien framkom att endast ett fåtal av 

lärarna använde sig av uppföljande strategier. Dock var flertalet intervjuade lärare delaktiga i 

skolornas trygghetsgrupper, team som har i uppgift att diskutera hanteringar av konflikter och 

konfliktlösningar som sker på skolan.   

 

I en annan form av kollegial uppföljning ventilerar lärarna med kollegor om konfliktsituationer 

de varit delaktiga i med en elev. Denna uppföljning kan ge lärarna utförligare information kring 

eleven och möjliga orsaker till konfliktens ursprung, då kollegorna kan känna till saker som 

IdH-lärarna inte gör. I större konflikter med elever var en vanlig form av uppföljning också att 

ringa hem till och berätta för elevens vårdnadshavare vad som hänt. Uppföljningen av konflikter 

är viktig, eftersom den visar om en konflikthantering har varit effektiv. För att dra paralleller 

till konfliktpyramiden, kan en ytterligare nivå som behandlar uppföljning, bidra till en mer 

välfungerande hantering av konflikter på nivå 2 och 3.     

 

En uppföljningsnivå kan även fungera i förebyggande syfte, genom att i konflikthanteringen få 

bekräftelse på om lösningen blivit tillfredsställande eller ej. Därmed ökar chanserna till att i 

framtiden kunna förebygga en liknande konflikt, antingen helt och hållet, eller genom att 

förhindra att konflikten eskalerar. 

    

4.1.5 Kritisk kommentar kring studiens teoretiska ramverk 

Denna studie har fokuserat på konflikter mellan lärare och elever, och då konflikter elever 

sinsemellan är mer förekommande, har Cohens konfliktpyramid utgått ifrån just elevkonflikter. 
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När elevkonflikter i skolor har studerats, överensstämmer dock inte storleken på 

konfliktpyramidens nivåer med verkligheten (Hakvoort 2012, s. 40). Forskningen visar att 

pyramiden då antingen blir upp-och-nedvänd, där störst fokus läggs på den fjärde nivån, eller 

ser ut som ett timglas, där förebyggande och stoppande arbete tar störst plats. Hantering och 

medling av konflikter kommer då mer i skymundan. Baserat på resultaten i denna studie kan 

den ordinarie pyramidformen appliceras på konflikter mellan lärare och elever.  

 

Då metoden i denna studie enbart bestod av intervjuer, finns en möjlighet att 

konflikthanteringspyramiden kunnat se annorlunda ut om exempelvis observationer hade 

adderats till metoden. Med observationer hade troligtvis en mer verklighetsnära modell kunnat 

utformas, då vi nu inte kan garantera att lärarnas uppfattningar överensstämmer med det 

verkliga arbetet. Slutligen kan också nämnas att en av grundprinciperna i konfliktpyramiden är 

att arbete bör ske på alla nivåer samtidigt. Vi menar att lärarnas ageranden i stort 

överensstämmer med dessa principer. Alla lärare arbetade förebyggande för att motverka 

konflikter, och konflikterna som uppstod hanterades på nivå 2 eller 3, eller som en kombination 

av nivå 4 och nivå 2 eller 3. 

 

4.2 Metoddiskussion 

I uppstartsfasen av arbetet med studien fanns funderingar på att komplettera intervjuerna med 

observationer av lärarna i sitt konflikthanteringsarbete, då det även kunde vara intressant att 

studera deras ageranden i konfliktsituationer. Vid genomläsning av studiens resultat- och 

diskussionsdel är det viktigt att ha i åtanke att det enbart är lärarnas syn kring konflikter och 

konflikthantering som framkommer, och att synen inte nödvändigtvis överensstämmer med 

lärarnas faktiska arbete. Då studiens syfte var att endast undersöka lärarnas syn bedöms 

trovärdigheten som god. Observationer av konflikter kan medföra en problematik kring etiska 

aspekter, som att inte ingripa när allvarliga konflikter sker. Då vi är oerfarna observatörer och 

inte kände oss bekväma med att inte kunna agera vid sådana tillfällen, övergavs tanken med 

kompletterande observationer. Det är också svårt att fånga konflikterna precis när de sker 

(Lundström 2008, s. 30). Värt att nämna i sammanhanget är även att vi inte kan uttala oss om 

uppfattningarna av konflikthanteringarna hos de elever som lärarna omnämner.    

Vår ovana som intervjuare kan ha haft en något ofördelaktig påverkan på utgången av 

intervjuerna. Exempelvis bidrog oerfarenheten till svårigheter att omformulera frågor, då det 

ibland kändes som att lärarna missuppfattat innebörden av den ursprungliga frågan, eller då vi 
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ville få ett utförligare svar. Trots detta upplevde vi att lärarna kände sig bekväma i 

intervjusituationen, att de talade fritt och svarade sanningsenligt. Något annat som kan haft 

inverkan på studiens resultat, är att några av frågeställningarna, i analysen av lärarnas svar, 

visade sig ha liknande teman, och därför försvårade analysen. Exempel på detta är temana tredje 

part och uppföljning, samt strategier för att hantera konflikter och förebyggande arbete.  

 

När det gäller genomförandet av studien, är det slutligen viktigt att känna till att några generella 

eller allmängiltiga slutsatser inte kan dras av resultatet. För att kunna göra detta behövs ett 

betydligt större antal deltagare. Det går ändå att få en uppfattning om hur några IdH-lärare 

tänker kring studiens frågor, och eventuellt kan vissa små tendenser skönjas i lärarnas svar. 

 

4.3 Slutsatser 

Synen lärarna hade på konflikter var tvådelad, där störst fokus låg på konflikters negativa 

aspekter. Trots den negativa uppfattningen tolkades merparten av lärarnas konflikthanteringar 

som konstruktiva. Majoriteten av de intervjuade lärarna menade att de arbetar förebyggande 

genom kollegialt samarbete och effektivt ledarskap för att motverka konflikter. Lärarna 

upplevde att de vanligaste strategierna för att hantera konflikter var kommunikation, 

relationsskapande och medling. Lärarnas syn på sitt konflikthanterande arbete överensstämmer 

i stort med konfliktpyramidens uppdelning av de olika nivåerna. En strategi som inte återfinns 

i konfliktpyramiden är uppföljning, som ändå anses ha en betydande roll i det 

konflikthanterande arbetet. Avslutningsvis kan nämnas att lärarna upplevde att de hade få 

konflikter med elever, samt att deras konflikthanterande arbetssätt till största del grundades på 

deras tidigare ageranden och erfarenheter. 

 

4.4 Vidare forskning 

Efter att studien genomförts och analyserats, fanns fortsatta frågor som ännu är outforskade och 

intressanta för vidare forskning. Fortsatt forskning kan genom en utförligare undersökning om 

ämnet konflikthantering i skolan, ge området mer kredibilitet, vilket är särskilt nödvändigt då 

området konflikthantering och IdH-lärare i sig är relativt outforskat. Forskare med 

observationserfarenhet och kännedom om den etiska problematiken vid iakttagelser av 

konflikter, kan med observationsstudier bidra till ny kunskap om konflikthantering i skolan. 
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Dessa studier kan fungera som ett komplement till resultaten i denna studie och för att bekräfta 

trovärdigheten i lärarnas uttalanden om deras användning av konfliktstrategier.  

 

Lärarna i studien ansåg att idrottsmiljön kunde påverka uppkomsten av konflikter. Detta har 

dock inte satts i relation till hur lärare i andra ämnen uppfattar konflikter i sina egna ämnen. 

Därför skulle det vara intressant att undersöka tvåämneslärare, som har idrott och hälsa 

tillsammans med ett annat ämne, eftersom de då kan jämföra konflikter som uppstår i de båda 

ämnena. Ytterligare en intressant tanke kring vidare forskning, är att studera eventuella 

skillnader i manliga och kvinnliga IdH-lärares val av konflikthanteringar. Studien har inte 

undersökt elevperspektivet på de konflikthanteringar som lärarna resonerade kring i 

intervjuerna, eller hur elever ser på konflikter generellt. Vidare forskning kring detta kan bidra 

till en djupare förståelse kring konflikthanteringar elever och lärare emellan.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka idrott- och hälsalärares syn på konflikter och deras arbete 

med konflikthantering i grundskolan. Fokus ligger på de konflikter som sker mellan lärare och 

elever.  

 Hur upplever lärarna konflikter med elever? 

 Sker något förebyggande arbete, i så fall hur? 

 Använder lärarna några specifika strategier för konflikthantering, i så fall vilka? 

 Sker någon uppföljning av de konflikter som uppstår, i så fall hur? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Konflikt, konflikthantering, konfliktmodeller, konfliktmetoder, konfliktlösningar, conflict, conflict 

resolution, conflict resolution strategies, conflict strategies, conflict management, conflict 

management strategies, conflict methods, organization, theory, school, middle-school, high-school, 

teacher, physical education, teacher education 

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, LIBRIS, EBSCO, ERIC, SPORTDiscus, SwePub, Google Scholar,  

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: konflikthantering 

SwePub: konflikthantering (avhandlingar) 

SPORTDiscus: physical education and school and conflict resolution and teacher 

EBSCO: conflict resolution strategies and school and physical education 

EBSCO: conflict management and organization and theory and Rahim 

ERIC: conflict resolution strategies and teacher education 

 
 

 

Kommentarer 
Det var svårt att hitta relevant litteratur om idrottslärares konflikthantering. En stor del av 

litteraturen hittades genom litteraturlistor i vetenskapliga artiklar eller tidigare 

examensarbeten.    



 

Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

 Vilken utbildning har du inom konflikthantering? - om du fått utbildning inom 

konflikthantering, är det inom lärarutbildningen, genom fortbildning eller på något 

annat sätt? 

1. Vilka associationer får du när du hör ordet konflikt? 

2. Hur ser du på konflikter mellan dig och elever som inslag i undervisningen? 

3. Vilka olika typer av konflikter mellan lärare-elev finns det? Vilka uppstår oftast? Hur, 

när och varför uppstår dem? Vad brukar de handla om? 

4. Hur ofta förekommer konflikter mellan dig som lärare och eleverna? Hur påverkas du 

av dessa konflikter? 

5. Hur arbetar du för att lösa de konflikter du är delaktig i?  

6. Använder du olika metoder/strategier för olika konflikter? Anser du att någon strategi 

är mer effektiv än någon annan?  

7. Kan du berätta om en konflikt du haft med en elev 

a. Där du tycker att du hanterade konflikten bra 

b. Där du hade velat göra något annorlunda (vad hade du gjort annorlunda?) 

8. Arbetar du förebyggande för att motverka konflikter, i så fall hur? Om förebyggande 

arbete sker, tycker du att det fungerar? 

9. Sker någon uppföljning av de konflikter som uppstår, i så fall hur? 

10. Vad leder konflikter till? Finns det för- och nackdelar med att konflikter uppstår? 

11. Vilka disciplinära åtgärder får du som idrottslärare använda dig av i konflikter med 

elever? (beslagta föremål, utdela kvarsittning, avvisa elever etc.)  - Har du använt dig 

av någon sådan åtgärd? 

12. Miljön i idrottsundervisningen skiljer sig en del från undervisningen i ett vanligt 

klassrum. Tror du att detta på något sätt påverkar förekomsten av konflikter? 

13. Känner du att din utbildning om konflikthantering har hjälpt dig i arbetet  med de 

konflikter som uppstår i skolan? Har utbildningen varit tillräcklig?  

14. Har du någon gång tagit hjälp av en tredje part i en konflikt med en elev? 

15. Finns det något mer kring dessa frågor som du känner att du inte fått ta upp men vill 

berätta om? 


