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Sammanfattning  
 
Syftet med detta arbete var att göra en undersökning från lärares perspektiv på konflikter på 
gymnasiet. För att kunna dra ytterligare slutsatser söktes efter aktuell forskning inom området 
för att kunna ställa det i jämförelse med studien. Studien är baserad på semistrukturerade 
intervjuer där två kvinnliga samt två manliga lärare intervjuades. De deltagande har arbetat 
som lärare i minst fem år och de är verksamma inom två olika skolformer, ett 
friskolegymnasium samt ett kommunalt gymnasium i en mellanstor svensk stad. 
 
Studien samt tidigare forskning visar båda att det finns ett flertal olika faktorer som kan 
påverka utvecklingen av en konflikt mellan lärare och elev. Brist på kommunikation då lärare 
och elever kan missförstå varandra är en orsak. Aktivt lyssnande är ytterligare en viktig faktor 
och med detta menas att läraren visar att denne verkligen har förstått vad eleven säger genom 
att uttrycka sig på så vis. Det är av vikt att eleven upplever att läraren verkligen lyssnar, detta 
innefattar även lärarens kroppsspråk vilket bör stämma överens med vad denne säger. Även 
elever med svaga identiteter och låg självkänsla löper större risk att hamna i konflikter. Det 
har också visat sig att en lärares beteende i hög grad kan orsaka konflikter i klassrummet då 
denne kan upplevas som alltför auktoritär, upplevs ha ett osäkert ledarskap eller håller 
lektioner som är ologiska, ostrukturerade eller på för hög nivå. Respekt är också en viktig del 
i huruvida konflikter uppstår. Om lärare och elev respekterar varandra är det lättare att ha en 
god relation som främjar undervisningen och klassrumsklimatet. Genom att också vara 
flexibel, kunna läsa av sina elever och förstå att varje situation är unik kan läraren anpassa sitt 
agerande och på så vis undvika vissa konflikter. 
 
Brutna ordningsregler kan vara en orsak till konflikter och även diskriminering i klassrummet. 
De skolor som utvaldes för studien har upprättat både en likabehandlingsplan och 
ordningsregler enligt svensk lagstiftning. Däremot har den gymnasiala friskolan inte låtit 
elever vara med vid skapandet av likabehandlingsplanen vilket är en rekommendation ifrån 
Skolverket. Likabehandlingsplanen är viktig då den förtydligar olika sorters diskriminering 
som kan förekomma inom skolan som i sin tur kan leda till konflikter. Ingen av de intervjuade 
lärarna i studien säger sig ha någon direkt utbildning inom konflikthantering, men de visar 
likväl på handlingssätt som är viktiga vid hanteringen av konflikter. De säger att genom 
erfarenhet och kollegor kan de hantera de problem som uppstår. Det kan ändå vara 
betydelsefullt att låta lärare genomgå en sorts fortbildning då det finns risk för att vissa har ett 
agerande gentemot elever som kan resultera i konflikter.  
 
 

 
Nyckelord: gymnasieskola, intersektionalitet, kommunikation, konflikt, lärar-elevrelation, 
regler, självkänsla, svensk lagstiftning 
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Kapitel 1 – Inledning 
I detta inledande kapitel redovisas de grundläggande kriterierna för den vetenskapliga 
undersökning som ska redovisas. Bakgrunden till arbetet, problemformuleringen samt syftet 
framställda i detta kapitel. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Som blivande lärare är jag medveten om att jag har valt ett mångsidigt yrke. I psykologen 
Roger Ellmins bok om konflikthantering i skolan kan man läsa om lärares olika roller; ”Man 
är polis, socialarbetare, kurator, kompis, mamma, vaktmästare och sjuksköterska” (Ellmin, 
2008, s. 5). Dessutom har jag fått intrycket av att en lärare förväntas vara kunnig inom sina 
ämnen, ha kontakt med föräldrar, leda utvecklingssamtal, samarbeta med kollegor, se varje 
individ i klassen och anpassa undervisningen till olika nivåer. Om inte klassen eller eleverna 
fungerar socialt så borde det påverka undervisningen på ett negativt sätt och konflikter kan 
lätt uppstå. 
 
Min utgångspunkt i början av detta arbete är att gymnasiet har blivit mindre utforskat jämfört 
med grundskolan, därför borde det vara värdefullt att göra en studie inom denna skolform. Då 
jag har sökt information om konflikter inom skolan har mer forskning inom grundskolan 
uppkommit än forskning inom gymnasieskolan. Konflikter kan vara till synes små och 
obetydliga, de kan handla om ytterst vardagliga motsättningar som sedan stannar på den 
nivån. Det finns också konflikter som kan växa sig stora som i sin tur kan bli oerhört 
komplicerade, till och med farliga och våldsamma. Konflikter är en del av vardagen, vare sig 
man arbetar inom skolan eller inte. Oftast när man hör talas om konflikter har ordet en negativ 
klang men måste de vara så? Skolan har ett ansvar att forma demokratiska medborgare och 
förbereda eleverna för livet som väntar härnäst. Om eleverna får uppleva konflikter samt hur 
dessa kan hanteras, så är det möjligt att det leder till att eleverna lättare kan hantera konflikter 
längre fram i livet.  
 
Kan det tänkas att konflikter på gymnasiet handlar om regler inom skolan? Sedan 2006 är det 
lag på att varje skola ska ha en likabehandlingsplan, det framgår i Skollagen kapitel 14a. 
Skolverket anser att varje skola skall tillsammans med elever och föräldrar arbeta fram en 
likabehandlingsplan för att på så sätt motverka kränkningar och trakasserier. Enligt Skollagen 
skall likabehandlingsplanen ”baseras på evidens och beprövad erfarenhet”. Men har alla 
skolor följt Skollagen och upprättat en likabehandlingsplan som årligen revideras och vem på 
skolan har då författat den? Ordningsreglerna inom skolan har reviderats och det är lag på att 
varje skola ska ha ordningsregler där det tydligt ska framgå vilka konsekvenserna är när 
reglerna bryts (Skolverket, 2006). Regler är en del av vårt samhälle, det är viktigt att eleverna 
får lära sig meningen med att ha regler och vilka konsekvenser det kan få om dessa regler 
bryts. Dock kan dessa regler vara upphov till en rad konfliktsituationer eftersom eleverna inte 
alltid tycker om att följa reglerna. Men det kan också tänkas att vissa regler är orimliga och på 
grund av detta uppstår konflikter. Likabehandling och ordningsregler går in i varandra, det 
handlar om hur man ska behandla andra människor eller hur man ska bete sig i vissa 
situationer. Behandlar man någon på ett illa sätt kan konflikten vara ett faktum men det är inte 
alltid uppenbart att man behandlar någon illa eller kränker någon. Det kan röra sig om att en 



Konflikter och relationer 
– En studie över konflikter på gymnasiet mellan lärare och elev utifrån lärares perspektiv. 

____________________________________________________________________________________ 

2 

elev får en tillsägelse och känner sig kränkt eller att en elev känner sig förbisedd och inte får 
lika mycket uppmärksamhet som en annan elev. Det kan vara svårt att tyda alla regler och 
lagar då en kränkning kan uppfattas olika av olika människor, men man bör hitta en balans i 
klassrummet och föra en öppen dialog med eleverna. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att göra en undersökning av några lärares perspektiv på konflikter 
på gymnasiet. Den tidigare forskningen och denna studie borde ge en antydan beträffande 
vilka olika sorters konflikter som kan uppstå på gymnasiet mellan lärare och elev, orsakerna 
till dessa, samt hur lärare hanterar och ser på konflikter.  
 

1.3 Frågeställning 
 
Den problemformulering som jag valt är följande: 
 
Vilka konflikter uppstår mellan lärare och elev på gymnasiet och vad kan ligga till grund för 
dem? 
 
För att få mer information kring problemformuleringen har jag valt några delfrågor som är 
relevanta för ämnet: 
 
Hur hanterar gymnasielärare konflikter och har de någon sorts utbildning inom detta område? 
Är lärarna bekanta med skolans likabehandlingsplan och ordningsregler och vem har utarbetat 
dessa? Hur skapar lärarna en bra relation till sina elever? Den slutliga delfrågan handlar om 
huruvida lärarens beteende kan orsaka konflikter i klassrummet. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa studien till att fokusera på konflikter mellan lärare och elev på 
gymnasienivå utifrån lärarnas perspektiv. Det är en studie som är utförd i en mellanstor 
svensk stad på två olika gymnasier. Det hade varit intressant att inkludera elevernas syn på 
konflikter, men då detta arbete måste begränsas har jag valt att inte ta med detta. Ytterligare 
avgränsning är skolmiljön, denna borde också ha en väsentlig del i uppkomsten av konflikter. 
Med skolmiljö syftar jag på hur lärarens arbetsbörda och stress till exempel påverkar lärarens 
agerande i klassrummet. 
 

1.5 Disposition 
 
Detta examensarbete disponeras i sex kapitel. Det första inledande kapitlet beskriver de 
grundläggande kriterierna för detta arbete, det är bakgrunden, problemformuleringen, syftet 
samt metoden som använts. I kapitel två kan man läsa om den tidigare forskningen som jag 
anser vara betydande för mina frågeställningar. I kapitel tre har den metod som använts för 
studien redovisats. Det fjärde kapitlet redovisar de intervjuer som jag har genomfört på två 
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olika gymnasieskolor, det rör sig om en kommunal skola samt en friskola i en mellanstor 
svensk stad. I kapitel fem diskuterar jag det som framkommit i den tidigare forskningen och 
den information som de intervjuade lärarna har försett mig med. Dessutom redovisas en 
analys i detta kapitel där jag knyter samman intervjuerna och studiens frågeställningar. Det 
sjätte kapitlet innehåller några avslutande reflektioner samt förslag till fortsatt forskning.  
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Kapitel 2 – Litteraturgenomgång 
Detta kapitel består av litteratur som jag finner betydelsefull och relevant för den 
vetenskapliga undersökningen som jag valt att genomföra. Jag har i största möjliga mån 
försökt att hitta litteratur som är tidsaktuell för att försäkra mig om att forskningsresultatet 
skall baseras på modern vetenskaplig forskning. 
 
 

2.1 Ungdomars känslor och agerande 
 
Richard Cohen, skaparen av School Mediation Associates i USA, arbetar sedan många år 
tillbaka med skolor och konflikter. Hans uppgift är att fungera som en medlare mellan de som 
har en konflikt, det kan röra sig om konflikter mellan elever men även konflikter mellan en 
lärare och en elev. Cohen har även utformat en modell för medling. Han skriver att ungdomar 
befinner sig i en ålder när de står med en fot i barnvärlden och en fot i vuxenvärlden. De 
förändras på flera olika sätt, bland annat ändrar de sitt synsätt på världen, de försöker skapa 
sig en identitet och framför allt genomgår de en kroppslig förändring. Men ungdomarna har 
inte en lätt uppgift då de försöker att finna sig en stabil punkt i livet, de slits mellan frihet och 
ansvar, att se till sig själv samtidigt som man ska tänka på andra, kunna bete sig som ett barn 
och samtidigt börja bete sig mer vuxet. Det är också vanligt att ungdomar vill ha mer kontroll 
över sina egna liv och ta eget ansvar, därför avfärdar de gärna föräldrars råd för att istället 
lyssna på sina kompisar. Det är ett steg mot frigörelsen från föräldrarna (Cohen, 1995).  
 
Psykologen Roger Ellmin har också forskat i hur tonåringar vill ha mer frihet men samtidigt 
ställer skola, föräldrar och samhället mera krav på dem. Detta leder till ett antal 
konfliktorsaker såsom krav på att hjälpa till hemma, tider att passa, ekonomi, alkohol, 
skolarbete, tjat ifrån vuxna, datoranvändning samt mobil. Även om ungdomarna försöker att 
frigöra sig ifrån de vuxna behöver de fortfarande vägledning inom ett antal områden såsom 
pengar, kärlek, sex, regler, politik, arbetssituation, skola och materialistiska ting. Tonåringen 
som slits mellan upproriska känslor, ansvar och frihet strävar mot att hitta sin egen identitet 
vilket är ett naturligt steg på vägen mot vuxen. Ellmin tar också upp att ungdomar kan 
uppleva en identitetsförvirring då de känner att de inte hittar sin plats vilket kan leda till 
osäkerhet. Elever med svaga identiteter kan ofta störa och bråka vilket är deras sätt att söka 
bekräftelse medan elever med starka identiteter stör mindre. Den mänskliga utvecklingen hos 
ungdomar såsom intellektuell- social- samt känslomässig utveckling måste finnas med vid 
konflikthantering. Läraren måste se till dessa aspekter när denne ska försöka att hantera ett 
problem som uppstått med en elev (Ellmin, 2008).  
 
Cohen påpekar att våld inte är ett obekant inslag i ungdomars vardag. Han skriver också att 
ungdomar beter sig på ett mer störande sätt idag jämfört med förr och hamnar i oenigheter 
oftast över mindre viktiga saker. Dessutom anser han att de visar mindre respekt för sina 
lärare, är mer egoistiska samt materialistiska och att de inte passar in i skolan på samma sätt 
som förr. Nu har visserligen Cohen utfört undersökningar i USA och detta examensarbete 
handlar om skolan i Sverige. USA är känt för att vara ett våldsamt land då man kan läsa i 
tidningar om hur vissa skolor, även i England, har infört metalldetektorer för att upptäcka 
vapen (The Independent, 2008). Man kan ändå ta till sig mycket av Cohens undersökningar, 
speciellt då det kommer till ungdomars sökande på sin nya identitet. Oavsett om man har 
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svensk nationalitet eller annan nationalitet så genomgår man förändringar i tonåren. Men 
såsom Cohen skriver, det vuxna samhället har ett ansvar för ungdomars problem, man kan 
inte skylla allt på dem utan som vuxen måste man hjälpa till att lösa konflikterna och 
orsakerna till dessa (Cohen, 1995).  
 
Knut Sundell, docent i psykologi och Maria Colbiörnsen, forskare inom social vetenskap, har 
enligt sin studie på 90-talet funnit de åtta vanligaste symtomen gällande vissa elevers 
problembeteende. Dessa symtom avser blyghet, inåtvändhet, skylla på andra, 
inlärningssvårigheter, envishet, låg självkänsla, svårigheter att ta kontakt med andra samt 
koncentrationssvårigheter (Colbiörnsen & Sundell, 1996). Den amerikanske psykologen 
Abraham Maslow skapade på 1940-talet en så kallad behovstrappa, i denna modell framgår 
det hur människan prioriterar sina behov (Cohen, 1995).  Först prioriterar varje människa 
fysiska behov såsom luft, vatten, mat, sömn samt sex. På nästa trappsteg finner vi behovet av 
trygghet och kontroll. Känslan av tillhörighet och kärlek finner vi på det tredje trappsteget och 
på det fjärde står behovet av uppskattning och självkänsla. Högst upp kommer 
självförverkligande där ord såsom meningsfullhet, sanning, snällhet, rikedom, lekfullhet och 
rättvisa finns inkluderade. När ett av dessa behov har blivit tillfredsställt tar människan 
automatiskt ett kliv upp till nästa trappsteg (Cohen, 1995). Maslows behovstrappa är relevant 
eftersom det är viktigt att läraren skapar ett klassrumsklimat där eleverna känner trygghet och 
tillhörighet till exempel då dessa behov är viktiga för alla människors välmående.  
 

2.2 Kommunikation 
 
Aktivt lyssnande är ett begrepp som Thomas Gordon myntade på 70-talet (Gordon, 2009). 
Han var en välkänd psykolog och pionjär inom kommunikationsforskning och blev bland 
annat nominerad till Nobels fredspris. Om man vill ha möjlighet att få elever att bete sig 
annorlunda kan aktivt lyssnande vara en användbar metod. Elever som upplever att en lärare 
verkligen har lyssnat och förstått vad de vill ha sagt kan bli mer öppna och mottagliga för 
förslag ifrån läraren och gå in i färre försvarsinställningar vid en eventuell konflikt. Det är 
också lättare för eleven att komma underfund med sina egna känslor och vad de verkligen vill 
om de upplever att någon lyssnar på dem. Dessutom brukar aktivt lyssnande kunna främja 
relationen mellan läraren och eleven. När man aktivt lyssnar på någon använder man sin 
empatiska förmåga för att verkligen förstå vad sändaren vill ha sagt, sedan uttrycker man sig 
på ett sätt tillbaka för att visa sändaren att man verkligen har förstått vad denne vill ha sagt. 
Oftast när en person framför något har meddelandet två aspekter; innehållet i meddelandet 
och attityden eller en känsla som rör meddelandet. En elev kan säga till sin lärare; ”Nu är jag 
klar med den här tråkiga uppgiften.” Man kan se att först och främst har eleven gjort klart sin 
uppgift och för det andra framför eleven att uppgiften var tråkig.  Det är då viktigt att läraren 
visar på att denne förstår att eleven uppfattade uppgiften som tråkig och prata om detta. Ibland 
kan det visa sig att det är själva känslan som eleven vill förmedla som är viktigare än 
meddelandet. Det kan vara så att uppgiften var för svår eller att eleven skulle föredra att 
arbeta på ett annat sätt. När en lärare aktivt lyssnar till sin elev blir eleven bekräftad och 
läraren framför att det som eleven säger är viktigt, även om läraren inte alltid håller med så 
förstår läraren att det som eleven vill ha sagt är betydelsefullt för eleven och läraren bör 
acceptera elevens känslor. På det stora hela visar läraren respekt för eleven när man tillämpar 
aktivt lyssnande (Gordon, 2009).  
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Psykologen Lasse Brännlund anser att för att man ska uppnå bra kommunikation är det viktigt 
att ”lyssna, bekräfta, respektera och göra delaktig ” (Brännlund, 1991, s. 102). Dessa delar är 
viktiga i aktivt lyssnande men kommunikation är så mycket mer. Man bör också komma ihåg 
att kommunikation inte enbart är verbal. Miner, gester, ögonuttryck, tonfall samt kroppsspråk 
är också sätt att kommunicera på och enligt Maltén, universitetslektor i pedagogik, står dessa 
icke-verbala signaler för 70 % av kommunikationen (Maltén, 1998). På grund av detta bör 
man ta i beaktande att mottagaren av meddelandet ofta kan se om personen ifråga menar det 
denne säger. Ibland kan eleven tveka över att berätta vad denne känner och då är det viktigt 
att läraren kan läsa av eleven ifall det verkar vara något som eleven håller inne med och inte 
vill säga (Maltén, 1998). Det är inte bara elever som använder kroppsspråk vid 
kommunikation. Läraren använder sig också av kroppsspråk, ofta till en stor del omedvetet. 
Om en lärare säger en sak men inte riktigt menar det så kan det hända att eleven ser på 
lärarens kroppsspråk, ögon, tonfall och röstläge att meddelandet inte stämmer överens med 
vad läraren säger. Kroppsspråket måste stämma överens med orden (Ellmin, 2008). Vikten av 
god kommunikation är av lika mycket betydelse för eleverna såsom för lärarna. För att kunna 
kommunicera verbalt behöver eleverna ett språk som ger dem möjligheten att sätta ord på sina 
känslor, diskutera och föra sin talan. Elever som har svårt för att uttrycka sig på ett verbalt sätt 
kan istället ta till handgripliga metoder vid konflikter, ett exempel på detta är att ta till våld då 
man inte finner de rätta orden för sina känslor. Som ett resultat av ett dåligt språk kan elever 
inneha ett grovt och vulgärt språk som i sin tur kan skapa konflikter. Det finns också 
undersökningar som visar på att elever med låg självkänsla kan ha svårt att uttrycka sig 
verbalt om de skulle känna sig orättvist behandlade eller negligerade. När det uppstår 
konflikter är det av yttersta vikt att kommunikationen fungerar. Ellmin skriver att en lärare 
behöver kunna kommunicera på olika sätt, ha kunskaper om konflikthantering samt 
ledarskapsstrategier som fungerar i praktiken (Ellmin, 2008).  
 
1979 kom lagen där man förbjuder aga i Sverige, men har då utskällningar blivit agans 
ersättare? Erik Sigsgaard, barnforskare och innehavare av en filosofie doktorsexamen, jämför 
aga med dagens verbala bestraffningar som finns i skolan. Han menar att aga påverkar både 
kroppen och psyket precis som verbal bestraffning, så vad är då skillnaden? En avgörande 
skillnad är att den verbala bestraffningen inte är förbjuden men också den fysiska smärtan i 
agan. Relationen mellan vuxna och elever skiljer sig på många sätt jämfört med relationen 
mellan vuxna människor. Emellan vuxna visas ofta respekt och en vuxen går sällan fram till 
en annan vuxen och ger dem en tillsägelse. Däremot är detta ett vanligt förekommande inom 
skolan vilket har med maktförhållandet att göra. Läraren har makt över eleven och det kan ses 
som naturligt att ge en tillsägelse. Men en utskällning eller tillsägelse kan leda till att eleven 
känner sig kränkt eller nedtryckt (Sigsgaard, 2004).  
 
Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder ”skälla” att man riktar en beskyllning eller ovett 
mot någon eller att man riktar kränkande tillmäle mot någon. En tillsägelse eller att säga till 
någon beskrivs som en uppmaning eller befallning. Men det är inte bara Svenska Akademien 
som skiljer mellan dessa två begrepp. Den som får ta emot tillsägelsen eller utskällningen, i 
detta fall eleven, kan tolka detta annorlunda än läraren. Om läraren ger en skarp tillsägelse är 
det möjligt att eleven ser det som att denne har fått ta emot en utskällning eller att eleven 
ignorerar den. Det är dock inte själva innehållet som avgör om det är en tillsägelse eller inte, 
det är själva uttrycksformen där känslorna är invävda i meddelandet. Oftast när en lärare ger 
en tillsägelse eller skäll finns en rad andra aspekter att ta hänsyn till eftersom de påverkar hur 
eleven tolkar lärarens meddelande. Dessa aspekter handlar om relationen eleven har till 
läraren, maktförhållandet mellan dessa två individer, det sinnestillstånd som eleven befinner 
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sig i, tidigare erfarenheter, det sammanhang som tillsägelsen uppstår ur, uttrycksformen för 
tillsägelsen samt ordinnehållet i budskapet. Det är alltså ett flertal aspekter som påverkar hur 
eleven kommer att ta till sig samt tolka budskapet, detta kan i sin tur påverka elevens 
agerande (Sigsgaard, 2004).  
 
”Vuxna skäller och utövar andra former utav aggression när de känner sig frustrerade” 
(Sigsgaard, 2004, s. 114). Detta citat visar på att frustration kan vara en utlösande faktor av 
skäll och forskning har visat på att många lärare som väljer att skälla på elever själva har fått 
motta åthutningar när de varit små. Andra anledningar till att ge skäll är att vissa pedagoger 
anser att man ska visa eleverna att man verkligen blir arg eller upprörd på grund av deras 
beteende. De anser att skäll är en del av uppfostran och att det visar på att man drar vissa 
gränser. I forskningen har man formulerat fem möjliga anledningar till varför pedagoger 
skäller och det handlar om att pedagogen har en förhoppning om att skäll ska leda till att 
barnet/eleven ändrar sitt beteende. Det kan också handla om att pedagogen själv känner sig 
frustrerad och behöver få utlopp för sin frustration eller att pedagogen känner sig utsliten. 
Sedan kan det handla om att det helt enkelt inte finns några andra metoder att ta till eller en 
blandning av de tidigare nämnda anledningarna (Sigsgaard, 2004). Det finns dock situationer 
då en tillsägelse är befogad vilket står med i Skolverkets publikation gällande 
likabehandlingslagen. För att läraren ska kunna upprätthålla ordning i klassrummet måste 
denne ibland få ge en tillsägelse då någon elev stör eller bryter mot en regel. Sedan finns alltid 
möjligheten att eleven känner sig kränkt då denne blivit tillsagd (Skolverket, 2008).  
 
 

2.3 Elevers samt lärares agerande 
 

”En lärare kan väcka intresse hos eleven, men också släcka intresset” (Birnik, 1998) 
 
Birgitte Malm och Horst Löfgren, forskare inom pedagogik, anser att det finns många olika 
orsaker till varför konflikter uppstår i klassrummet. Elever ser ofta till lärarens kompetens och 
detta i sin tur kan påverka elevens attityd till skolarbetet, inlärningen och elevens 
självförtroende. Eleverna brukar ofta ha en klar åsikt vad som gör en lärare bra och då ser 
eleverna till lärarens interpersonella färdigheter, ämneskunskap och hur läraren agerar i 
klassrummet såsom att kunna hålla ordning eller att undervisningen ska vara logiskt upplagd. 
Dessa delar går in i varandra och enligt elever bör läraren besitta alla tre delarna. Man har 
också kunnat påvisa att om en elev har en positiv attityd till skolan och läraren kan det 
resultera i mindre aggressivitet hos eleven (Malm & Löfgren, 2006). Steven A. Meyers, 
psykologiprofessor vid Roosevelt Universitet, visar på att elever lär bättre om de ser 
meningen med undervisningen samt om de har ett mål med studierna. Därför är det av vikt att 
läraren har klargjort målet med undervisningen och sina förväntningar för att på så vis 
undvika oklarheter. Materialet måste också vara relevant. För att hjälpa eleven att klargöra 
vad denne möjligtvis har lärt sig kan läraren be eleven att skriva ned vad som var intressant 
med undervisningen, betydelsefullt, och vad eleven har lärt sig. Detta är ett sätt att tydliggöra 
undervisningen och verkligen få eleven att se att denne har lärt sig något och att innehållet var 
väsentligt (Meyers, 2003). 
 
Meyers menar att det finns vissa elevbeteenden som kan ligga till grund för konflikter. Elever 
kan argumentera med lärare, prata med kamrater medan läraren går igenom något, äta eller 
dricka ljudligt. Mer passiva beteenden kan vara att eleven inte kommer på lektionen, sover, 
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beter sig som om denne är uttråkad och lämnar lektionen innan den är avslutad. Det händer 
också att det inte är enbart en elev som beter sig på detta vis, ibland sprider sig beteendet 
bland andra i klassen och det slutar med att ett flertal elever beter sig på ett störande, negativt 
och respektlöst sätt. Det har visat sig att många lärare helt enkelt ignorerar vissa utav dessa 
beteenden därför att de inte vet hur de ska bete sig i en sådan situation (Meyers, 2003). 
 
Det finns sätt som läraren kan agera på för att undvika vissa konflikter. Först och främst bör 
läraren visa respekt och värme för sina elever. Kroppsspråket är ett återkommande inslag 
liksom ögonkontakt, att le, samt att applicera aktivt lyssnande. Sedan är det också av vikt att 
läraren är entusiastisk när det kommer till sitt ämne, om inte läraren tycker om sitt ämne är det 
lätt hänt att denna negativa känsla sprids till eleverna också. Vad som också är betydelsefullt 
är att läraren håller samma takt som eleverna på sin undervisning så att alla har en chans att 
följa med, är uppmuntrande samt finns tillgänglig utanför klassrummet, endera att befinna sig 
på sitt lärarrum eller vara kontaktbar på andra sätt (Meyers, 2003). 
 
Gunnel Colnerud, psykolog och professor i pedagogik, skriver i sin avhandling om den dolda 
läroplanen vilken går ut på att forma eleverna till lydiga och socialt anpassade individer, det 
handlar om dolda krav på eleven. I många klassrum läggs vikt vid att eleverna ska anpassa sig 
efter reglerna och inte alltid vad eleven lär sig ämnesmässigt. I klassrummet får elever lära sig 
att vänta, de väntar på att sina kamrater ska bli färdiga med en övning eller att läraren ska ha 
tid att hjälpa dem. Deras behov kan också bli förnekade på så vis att de kan sitta med handen 
uppe för att få säga något men blir avvisade. Avbrott är en del av många elevers vardag, de 
kan behöva avbryta det de arbetar med för att gå vidare med nästa moment eller att lektionen 
tar slut. Sedan förväntas eleverna sitta och arbeta i tystnad samt ignorera det som händer 
runtomkring dem fastän det kan vara mycket som händer som kan vara intressant. Det är 
alltså läraren som till stor del styr det som händer i klassrummet. En annan del av läraryrket är 
bedömning och betygsättning. Elevens prestationer är i fokus och under skolårets gång 
bedöms eleven vid ett flertal tillfällen såsom i klassrummet, under utvecklingssamtal och vid 
betygssättning. Det är läraren som har makten vid bedömningen och det är viktigt att läraren 
kan hålla sig neutral. Skulle läraren ha en negativ syn på eleven och dennes beteende, finns 
det en risk att läraren influeras av detta i sin bedömning och detta kan då förvärra en eventuell 
konflikt (Colnerud, 1995). 
 
Psykoterapeuten Hans Birnik framhåller att själva problemet ligger långt ifrån alltid hos 
eleven, det kan vara så att läraren själv framkallar olika beteenden hos eleven. Därför kan det 
vara viktigt att läraren ser till sig själv och sitt beteende för att se om denne själv kan ändra 
sitt sätt att agera. ”Eleverna blir motiverade när de upplever att läraren bryr sig om dem” 
(Birnik 1998, s. 24). Eleven vill också känna sig respekterad och för att detta ska kunna hända 
måste läraren förstå sig själv och på så vis kan lärar-elevrelationen utvecklas. Det är inte en 
ovanlighet att elevers beteende har med lärarens agerande i klassrummet att göra. Läraryrket 
är till stor del ett socialt arbete. Elever kan känna en rädsla inför att bli bortgjorda i 
klassrummet, känna sig bortkomna eller rädda att bli övergivna. Därför måste läraren finna ett 
sätt att kombinera sin ämnesundervisning med att vara en medmänniska som kan känna och 
förstå den enskilde eleven. Om läraren tar sig tid att lära känna eleven kan detta främja 
inlärningsprocessen. Det är en förutsättning att den sociala relationen mellan lärare och elev 
fungerar ifall eleven ska ta till sig ämneskunskaperna (Birnik, 1998).  
 
Det är också av vikt att elever ska kunna få framföra kritik gentemot skola och skolpersonal, 
skolpersonalen i sin tur måste kunna bemöta kritiken på ett bra sätt. Många lärare klarar inte 
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av att ta elevers kritik eller att bli ifrågasatta. Skulle läraren välja att inte lyssna på kritiken så 
kan den leta sig fram på andra sätt, den kan komma fram till elevens handledare, vid 
utvecklingssamtal eller till rektor till exempel. Det viktigaste är att eleven känner att denne 
har möjlighet att framföra kritik utan att hamna i en besvärlig situation för det. Sedan kan det 
visa sig att kritiken är riktig eller felande och då får man lösa det. Ytterligare en konfliktorsak 
kan vara missriktad aggressivitet. Läraren kan få ta emot problem eller negativ attityd fastän 
att själva problemet eventuellt bottnar i något annat som hänt utanför skolan. För eleven 
ifråga handlar det om dolda strategier för att hantera problemet. Det kan röra sig om att eleven 
upplever mycket bråk i hemmet och under ett lektionspass kanske läraren ger en 
tillrättavisning och eleven svarar med ett vredesutbrott. Utbrottet står alltså inte i proportion 
till själva tillrättavisningen (Birnik, 1998).  
 
Ellmin menar att elever med låg självkänsla kan uppleva att läraren favoriserar någon/några 
elever och detta kan leda till att eleven med låg självkänsla uppfattar detta som ett hot. Varje 
individ behöver också få bli bekräftad och sedd samt känna samhörighet med gruppen. Om 
läraren lyckas se och bekräfta eleverna så har denne förebyggt en eventuell konflikt. Även 
otydlighet är en orsak till konflikter, elever kan uppleva att de får otillräcklig information och 
en konsekvens av detta är att det blir kaos i klassrummet, eleverna vet inte vad de ska göra 
och kan känna frustration. Därför är det av vikt att läraren ifråga är väldigt tydlig och kan 
sätta sig in i hur eleverna uppfattar informationen och instruktioner. Olika lärare har olika 
ledarstilar men oavsett ledarstil bör varje lärare ha en struktur på undervisningen. Sedan får 
styrningen inte vara för hård eller för slapp. För hård styrning kan leda till att eleverna inte 
känner att de har något inflytande i skolarbetet, elevdemokrati är ett viktigt inslag i skolan. 
För svag styrning och struktur skapar ett utrymme hos eleverna där de får gissa sig till vad 
läraren vill och detta kan i sin tur leda till konflikter. Vidare skriver Ellmin att över- och 
understimulering sker i de flesta klassrum. Elever kan känna att skolarbetet är för svårt och 
därför kan detta leda till frustration eller att de ger upp. Elever som känner sig 
understimulerade upplever att skolarbetet är för lätt och vill gärna ha lite mer utmanande 
uppgifter. Oavsett om en elev känner sig över- eller understimulerad så kan det leda till 
konflikter, och det är därför viktigt att läraren känner till kunskapsnivåerna hos sina elever för 
att kunna anpassa undervisningen och undvika dessa konfliktorsaker (Ellmin, 2008). 
 
Gruppdynamiken innehåller ett antal relationer, alla elever har relationer till varandra. Om 
eleverna själva får välja hur de ska sitta i klassrummet finns det risk för att någon elev blir 
utanför eller att de bara pratar om annat och på så vis stör undervisningen. Om läraren 
placerar eleverna kan denne se till att skapa bra arbetsgrupper, men detta är under 
förutsättning att läraren känner sina elever. Även skolmiljön påverkar uppkomsten av 
konflikter, överfulla eller nedslitna klassrum är inte den mest stimulerande miljö som elever 
och lärare kan vistas i och det kan vara svårt för elever att finna arbetsro. När det kommer till 
stora klasser finns också risken att det uppstår situationer då läraren inte haft möjlighet att se 
vem som orsakat vad och detta kan leda till att en elev blir oskyldigt anklagad, och att bli 
oskyldigt anklagad kan i sin tur leda till konflikter (Ellmin, 2008). 
 
Den amerikanske forskaren och psykologen Carolyn Webster-Stratton anser att om man pekar 
ut en elev i klassen som bråkig eller strulig, så är detta inte på något sätt positivt för 
framtiden. Om en elev missköter sig och blir utpekad kan en möjlig konsekvens bli att eleven 
blir förödmjukad i klassen och detta i sin tur kan leda till att hela klassen börjar se på eleven 
på ett negativt sätt. Eleven kan på så vis få ett rykte om sig att vara bråkig bland de andra 
lärarna och eleverna. Detta kan då leda till att lärare och elever redan har en åsikt gällande den 
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elev som de inte tidigare mött och därför inte kan skapa en neutral uppfattning (Webster-
Stratton, 2004). 
 
Sofia Andersson och Maria Runesson har skrivit om auktoriteter i sitt examensarbete. Enligt 
dem kan auktoritet vara ett ord som ibland förknippas med lärare, åtminstone om man tänker 
tillbaka i tiden. Förr kunde läraren aga sina elever och läraren gav betyg i ordning och 
uppförande. Detta ledde till att lärare var naturligt auktoritär med hög status, däremot 
innefattade detta synsätt inte elevdemokrati (Andersson & Runesson, 2007). Piaget, 
utvecklingspsykolog, pedagog och filosof sade: 
 

”En fostran som grundas enbart på auktoritet och maktutövning 
och den ensidiga respekten, har samma negativa effekter på den 
moraliska utvecklingen som den har på den intellektuella./ …/ 
Varken moraliskt eller intellektuellt förstår vi den moderna 
världen. Vi har ännu inte funnit det intellektuella instrumentet för 
att samordna de sociala fenomenen. Vi har heller inte nått fram 
till det moraliska förhållningssätt som kan få oss att behärska 
dem med vår vilja och vår känsla” (Ellmin 2008, s. 112).  

 
 
Idag får läraren arbeta betydligt hårdare för att förtjäna att bli sedd som en auktoritet av sina 
elever, det är inget som kommer automatiskt. En auktoritär människa respekterar inte de som 
anses stå i lägre rang än sig själv medan en människa som har auktoritet ser till att kunna leda 
andra människor på ett bra och demokratiskt sätt. Idag handlar skolan om en ömsesidig 
respekt mellan lärare och elev där en lärare bör förtjäna sin auktoritet (Andersson & 
Runesson, 2007). I och med att läraren har gått ifrån att vara auktoritär till att få förtjäna sin 
auktoritet har eleverna fått utveckla sitt moraliska tänkande samt sin intellektualitet. Detta var 
något som Piaget talade om angående respekt i skolan under sin livstid (1895 - 1980) och 
sedan dess har skolan genomgått stora förändringar. En lärare bör kunna leda sin klass men 
samtidigt måste elevdemokrati in i tänkandet. Det är av vikt att styra klassen med vissa 
grundläggande regler, till exempel ordningsregler, men samtidigt måste eleverna kunna få 
uttrycka sig på sitt sätt. Kan läraren vinna elevernas respekt, skapa ett bra socialt klimat i 
klassrummet samt få eleverna att känna sig trygga så har denne skapat goda förutsättningar 
för att lärar-elevrelationen ska fungera bra (Andersson & Runesson, 2007). 
 
 

2.4 Intersektionalitetsperspektiv 
 
Intersektionalitet är ett begrepp som enligt Nationalencyklopedin handlar om flera 
maktordningar som är baserade på sociala kategorier såsom klass, kön samt ras till exempel. 
Dessa kategorier samverkar och genom intersektionalitet undersöker man hur förtryck skapas 
när de samverkar (NE). Man talar inte längre enbart om endast en av dessa 
identitetskategorier när man ska definiera en person, de olika kategorierna är beroende av 
varandra. Konflikter kan ha sin upptakt i kommunikation där klass, genus samt etnicitet ligger 
till grund. Hur samspelar då kön med klass bland ungdomar? Man kan finna olika kön och 
klass representerade inom skolan. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson utförde en studie 
bland flickor på en gymnasieskola. Denna studie visar på en generell uppfattning att i de 
yrkesförberedande programmen var majoriteten elever ur arbetarklassen medan i de 
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studieförberedande programmen tillhörde eleverna medelklassen där en stor del av föräldrarna 
hade en högskoleutbildning. Man kan säga att ett kulturellt, socialt samt ekonomiskt kapital 
skiljde de två grupperna åt. Socialt sett ansågs de flickor som gick på de studieförberedande 
programmen vara vänliga, hjälpsamma samt försynta. Flickorna i de yrkesförberedande 
programmen hade mer åsikter och uppfattades som allmänt stökiga. En iakttagelse var att 
flickorna betedde sig såsom de förväntades göra utifrån de program de gick på samt deras 
bakgrund. I klassrummen samt inom skolområdet kunde flickorna i de yrkesförberedande 
programmen använda sig av sexuella svordomar samt ett provokativt språk, och detta handlar 
i vissa fall om att visa sin makt. Skolan är konstruerad för normen, det vill säga medelklassen, 
och de flickor som inte anser sig tillhöra normen kan då välja att använda ett annat språk samt 
agerande för att slippa identifiera sig med normen som de dessutom känner att de inte tillhör. 
Den sociala hierarkin knyts samman med språkanvändningen, genom att använda sig av ett 
visst språk visar man sin sociala status (Ambjörnsson, 2003). 
 
Forskaren Rickard Jonsson skriver i sin avhandling att skolan förespråkar ett visst språkbruk 
(Jonsson, 2007). Lärarna har en akademisk bakgrund och Jonsson påpekar att skolan gynnar 
medelklassen. Det är helt enkelt lättare för vissa elever att passa in i skolan än för andra. 
Elever från medelklassen kan lättare ta till sig språket i klassrummet och få hjälp med 
skolarbetet av sina föräldrar som har samma sorts språk. Språk kan skapa makt, det skapas en 
språklig norm och den som behärskar den kan lättare få auktoritet. Jonssons studie är 
utformad i Stockholmsområdet där elever, i detta fall pojkar, med invandrarbakgrund stod för 
majoritet. I sin avhandling skriver Jonsson att generellt sett var det ett hårt och provocerande 
språkbruk på denna skola, svordomar, sexuella skällsord samt homosexuella associationer var 
ett frekvent inslag vilket lärarna på skolan ansåg vara stötande. Studien visar på att eleverna 
ifråga visste vilket språk som tillhörde normen på skolan, men genom att använda laddade ord 
kunde man lättare ta initiativet i en konversation. Genom att också bryta mot skolans regler, i 
detta fall språkbruket, kunde eleven visa att denne protesterar mot skolans ordning.  
 
Andra anledningar till att använda ett provocerande språk var helt enkelt att roa sig, visa sig 
maskulin eller framhäva sin status. Det framgick också att pojkarna kunde anpassa sitt språk 
till situationen ifall de ville göra så, de förfogar alltså över ett brett register. Vill eleverna visa 
lojalitet mot läraren och lektionen kan de använda lärarens språk. Dock har också språkbruket 
med gemenskap att göra, elever som umgås frekvent kan utveckla ett gemensamt sätt att 
uttrycka sig på för att visa samhörighet. Detta rör sig både om elever med invandrarbakgrund 
samt svenskfödda. Många skällsord av olika slag som utdelas eleverna sinsemellan kan vara 
kränkande, detta beror på vem som mottar orden och situationen. Orden kan ha olika 
betydelse, till en vän kan ett sexistiskt svärord vara i all vänskaplig mening medan i andra 
situationer kan det vara riktat som en kränkning. Språk skiljs också åt mellan män och 
kvinnor i allmänhet. Kvinnor tonar ofta ner budskapet, de ställer frågor, är artiga samt 
grammatiskt korrekta. Män tar oftare ordet, de skämtar ofta och bryter mot tabun. Men såsom 
vi också har sett så finns det kvinnor som har ett mer maskulint agerande när det kommer till 
språk och det kan röra sig om kvinnor som vill protestera mot normen i skolan, samt att de 
agerar på ett sätt som förväntas av dem utifrån deras sociala tillhörighet (Jonsson, 2007). 
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2.5 Juridiska dokument 
 
År 2006 upprättades en ny lag som innefattar förbud mot kränkande behandling och 
diskriminering inom skolan. Lagen inkluderar också en likabehandlingsplan som skall 
utarbetas av varje skola vilket innebär att skolorna ska motverka kränkande behandling 
gentemot elever. I denna plan ska det tydligt framgå hur skolan ska arbeta för att förhindra 
trakasserier, kränkningar och diskriminering. Man kan fråga sig vad likabehandlingsplanen 
har med konflikter att göra mellan lärare och elev? Ett enkelt svar på denna fråga är att 
konflikter kan uppstå inom skolan genom att en elev känner sig åsidosatt, diskriminerad och 
förbisedd. Ett exempel på diskriminering är att en lärare till exempel låter pojkar få mer taltid 
än flickor eller att någon elev som har svårt för att räcka upp handen i stället ropar ut svaren 
och läraren låter detta fortgå. Det kan vara tystlåtna elever som får mindre uppmärksamhet 
och tid från läraren. Det kan tyckas vara självklart att skolan ska arbeta aktivt mot trakasserier 
och diskriminering gällande sexuell läggning, rastillhörighet och religion för att nämna några 
exempel. Dock som tidigare påvisat kan det röra sig om andra typer av diskriminering i 
klassrummet som inte uppfattas som diskriminering vid första anblicken. De ses mer som 
olyckliga omständigheter på grund av tidsbrist och för stora klasser men som i grund och 
botten faktiskt rör sig om en sorts diskriminering och kan ligga till grund för uppkomst utav 
konflikter. Skolverket har också tänkt att denna plan ska utvecklas av skolpersonal men även 
av elever och föräldrar. De uttrycker specifikt vikten av att elever får komma till tals. Man 
anser också att skolpersonal ska genomgå en kompetensutveckling för att på så vis öka 
förståelsen för olika typer av diskriminering och kränkningar. När nya elever eller personal 
börjar på en skola bör dessa informeras om likabehandlingsplanen (Skolverket, 2008). 
 
Den 1 juli 2006 ändrades gymnasieförordningen angående ordningsregler inom skolan där det 
framgår att det är rektorn som ansvarar för att varje skola har ordningsregler, samt att dessa 
regler ska framtas av skolpersonal och företrädare för eleverna. Ordningsreglerna är till för 
både skolpersonal samt eleverna, de ska främja en trygg miljö där eleverna ska ha möjlighet 
till god och stimulerande inlärningsmiljö. Ordningsreglerna visar också på normen i skolan, 
disciplin och lärarauktoritet. Det är även så att ibland uppstår situationer då det kan vara svårt 
för lärare och övrig skolpersonal att veta hur man ska agera och då kan det vara bra att ha 
ordningsreglerna att ta till för att lösa situationen på bästa sätt. Eftersom eleverna själva har 
varit med och tagit fram dessa regler så får de lära sig att ta ansvar och konsekvenser precis 
såsom det fungerar i det övriga samhället. Dessa regler ska enligt Skolverket omprövas och 
diskuteras emellanåt och i och med att eleverna själva är med och utformar dem så får de 
känna att de ha inflytande i skolan. Det är viktigt att reglerna inte strider mot någon gällande 
lag eller är kränkande på något sätt mot varken elev eller skolpersonal. Det är också av vikt att 
de är meningsfulla, lättförstådda och tillgängliga på ett lättsamt sätt för alla involverade. 
Därtill ska även konsekvenserna av en eventuell bruten regel tydligt framgå. Eftersom lärarna 
ska förmedla samhällets värdegrund, så ingår ordningsregler på ett naturligt sätt. Det är ett led 
för eleven att få en förståelse för hur samhället är uppbyggt. Likabehandlingsplanen går in i 
ordningsreglerna på så vis att de visar hur man ska behandla varandra och att man inte 
tolererar någon som helst diskriminering (Skolverket 2006). 
 
Ordningsreglerna innefattar en rad olika delar, det kan handla om sen ankomst till skola, 
skolk, fusk, bråk, stök i klassrummet, spridning av flygblad, bärande av märken som kan vara 
kränkande eller skapa bråk, föremål som stör eller är farliga samt gränsdragningar av klädsel 
till exempel. Om en elev skulle bryta någon av bestämmelserna kan läraren agera på en rad 
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olika sätt. Man kan diskutera ärendet på undervisningstid och på så vis förankra 
värdegrunden. Sedan kan man också ha ett samtal tillsammans med eleven samt med dennes 
vårdnadshavare där man ska komma fram till en åtgärd. Dessa samtal kan ske på olika nivåer, 
det kan tänkas att rektor eller annan skolpersonal också är närvarande beroende på hur 
allvarlig situationen är. Detta är till för att förändra elevens uppträdande och skapa en bättre 
skolmiljö för alla inblandade. Skolan kan också välja att stänga av en elev på gymnasiet men 
detta är inte något förstahandsval. Innan en eventuell avstängning ska rektorn ha varnat eleven 
angående dennes beteende, en avstängning kan också vara aktuell om det framgår att det kan 
vara skadligt för andra elever att den störande eleven finns kvar på skolan. Som en ytterligare 
allvarlig åtgärd kan polis bli inblandad (Skolverket 2006, 2007). 
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Kapitel 3 – Metod 

Här finner läsaren den metod och tillvägagångssätt som använts under studien. Även studiens 
tillförlitlighet samt etiska överväganden presenteras. 
 
 

3.1 Tolkning av studien 
 
Denna forskning har ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att min egen förförståelse 
samt tidigare erfarenhet kan komma att påverka detta arbete. Det är svårt att bedriva forskning 
där man är helt objektiv då man bär med sig kunskap sedan tidigare. Det finns inte finns 
någon fullkomlig sanning, utan resultatet kan komma att vara föränderligt beroende på den 
undersökning man driver samt tolkas utifrån det sammanhang det förekommer i. Resultatet 
består av analys och tolkning av den tidigare forskningen samt denna studies resultat. 
Metoden för att finna intressant och relevant information utgår ifrån semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer. Enligt Stukát består semistrukturerade intervjuer av frågor som kan 
ställas i den ordning som verkar mest passande beroende på situationen, samt att intervjuaren 
har möjlighet att ställa följdfrågor som är väsentliga för att på så vis maximera relevant 
information (Stukát, 2005). De frågor som har legat till grund för intervjuerna är baserade på 
den tidigare forskningen som jag har valt att inkludera i denna studie.  
 
 

3.2 Tillvägagångssätt samt urval 
 
Två olika skolor har valts ut i denna undersökning, det är en kommunal gymnasieskola samt 
ett gymnasium som är en friskola. Anledningen till att jag har valt redogöra för två olika 
skolformer i studien har att göra med att jag är intresserad av att utforska ifall det finns några 
uppenbara skillnader mellan de båda skolformerna. Skolorna har inte valts ut slumpvis utan 
jag har medvetet valt den kommunala skola som är störst på orten då jag ville intervjua lärare 
ur olika lärarlag. Detta har att göra med att jag inte ville att lärarna skulle diskutera frågorna 
innan alla hade blivit intervjuade för att på så vis undvika att de påverkade varandra. 
Friskolan valdes också ut enligt samma princip. Intervjuerna på de två olika skolorna skedde 
inom samma vecka. Nu ingår endast två skolor i undersökningen och detta innebär att 
undersökningsresultatet inte kan komma att gälla som ett generellt resultat.  
 
De lärare som ingick i undersökningen har arbetat minst fem år, jag ansåg att det var viktigt 
att sätta en tidsbegränsning gällande erfarenhet eftersom det då kommer att öka chanserna att 
de har varit inblandade i både stora och små konflikter. Jag kontaktade expeditionen på varje 
skola för att de skulle ge mig en lista på kvinnliga samt manliga lärare som är relevanta för 
undersökningsgruppen, det vill säga lärare som har arbetat i minst fem år. Jag valde att inte 
använda mig av något informationsbrev, anledningen till detta är att jag föredrog att kontakta 
lärarna personligen per telefon. Efter att jag fått en lista över möjliga lärare att intervjua valde 
jag slumpvis ut en kvinnlig och en manlig lärare på vardera skolan. Jag kontaktade de två 
första utvalda lärarna per telefon då jag presenterade mig och mitt ärende. Hade det visat sig 
att de inte ville eller inte hade möjlighet att delta i en intervju skulle jag ha valt ut ytterligare 
två stycken slumpvis. Den slumpmässiga urvalsformen kallas för det ”obundna slumpmässiga 
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urvalet” (Stukát, 2005, s. 59). Den går ut på att i en lista med lärarna inskrivna valde jag ut 
lärare nummer tre på vardera listan, kvinnlig samt manlig. Siffran tre har ingen speciell 
mening i detta sammanhang utan har enbart syftet att generera en slumpmässigt utvald lärare. 
Enbart en manlig lärare var borta då jag kontaktade denne och fick då välja näste som stod på 
tur. På grund av tidsbrist är det en relativt liten urvalsgrupp, men då det rör sig om kvalitativa 
intervjuer så kan studien visa sig intressant och viktig då den kan ge en tydlig antydan 
angående hur lärare tänker gällande konflikter på gymnasiet. Stukát skriver att om man har 
för många intervjuer finns det en risk att själva analysen blir ytlig på grund av det arbetsamma 
arbetet som krävs för att sammanställa intervjuerna samt tidsbrist (Stukát, 2005).  
 
För att lättare kunna skilja de intervjuade lärarna åt under genomgången av deras svar har jag 
valt att ge dem fingerade namn. På den kommunala gymnasieskolan kallar jag dem för Anna 
och Anders och på friskolan kallar jag dem för Frida och Fredrik. 
 
 

3.3 Datainsamling 
 
Intervjuerna spelades in samtidigt som jag förde anteckningar över tankar och idéer som 
uppkom under intervjuerna samt på hur den intervjuade svarade och dennes attityd etc. Innan 
varje intervju frågade jag vederbörande lärare om dessa gick med på att intervjun spelades in 
vilket de accepterade i samtliga fall. Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter att 
genomföra. Sedan transkriberade jag vissa delar av intervjuerna som jag fann relevant för 
studien. Jag lyssnade igenom intervjuerna flera gånger och läste igenom mina anteckningar 
för att på så vis kunna skriva ner samtalen ordagrant.  
 
 

3.4 Studiens tillförlitlighet 
 
Då intervjuerna har varit relativt öppna påverkas resultatet av intervjuarens förmåga att styra 
samtalet (Stukát, 2005). Det är möjligt att jag som intervjuare har styrt delfrågorna i den 
riktning som jag själv funnit intressant för att åstadkomma ett önskvärt resultat, dock har jag i 
största möjliga mån försökt att hålla mig neutral och låtit lärarna uttrycka sig fritt.  Sedan 
måste man också tänka på att respondenterna kan tolka frågorna på ett annat sätt än vad som 
tänkts eller att jag som intervjuare feltolkat svaren. 
 
Man måste också ha i åtanke att det är tänkbart att den intervjuade personen inte alltid ger 
ärliga svar. Den ene kan försöka ge det svar som den förväntas ge medan en annan kanske 
finner att någon fråga är känslig och därför undviker att ge sitt rättframma svar. De 
intervjuade lärarna fick ta del av frågorna innan intervjuerna vilket också kan påverka 
resultatet. Det kan tänkas att lärarna har gett mer förväntade svar då de haft mycket tid att 
tänka på frågorna. Däremot kan denna tid ha lett till att de verkligen har funderat på hur de ser 
på konflikter och på så vis gett mer genomtänkta svar än vad som kan tänkas ha uppstått vid 
en intervju då de inte fått mycket tid till att tänka. 
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3.1 Etiska överväganden 
 
Innan jag genomförde mina intervjuer tittade jag på huruvida etik är en viktig del vid 
intervjustudier vilket det är i hög grad. Vetenskapsrådet skriver om fyra krav och 
rekommendationer gällande etikregler. Det första är informationskravet där de som intervjuas 
ska informeras om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas samt studiens syfte. Det 
är också viktigt att framföra vem som står bakom studien samt vilken institution den berör. 
Dessutom ska det också framgå hur intervjun ska gå tillväga och hur man kommer att 
använda resultaten. Samtyckeskravet, vilket är det andra kravet, innebär att den som deltar 
själv ska samtycka och bestämma hur länge eller på vilket sätt denne vill delta. Det tredje 
kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att den som deltar i en undersökning skall få vara 
anonym och att inget som skulle kunna identifiera den berörde ska ingå. Det sista, 
nyttjandekravet, innebär att den information som framkommer under forskningsprocessen får 
endast användas till fortsatt forskning och inga andra ändamål (Vetenskapsrådet). När jag tog 
kontakt med de berörda lärarna berättade jag om studiens syfte samt ifrån vilken högskola jag 
kommer ifrån. Sedan informerade jag om hur intervjun skulle gå tillväga och alla lärarna 
föredrog att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats i ett enskilt rum. De informerades 
också om att de kunde avbryta intervjun närhelst de ville samt att deras identitet skulle hållas 
konfidentiell. Sist informerade jag om att den information som framkom under intervjuerna 
endast skulle användas i forskningssyfte. 
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Kapitel 4 – Kvalitativa intervjuer 
I detta kapitel kan man läsa om resultatet utifrån de kvalitativa intervjuer som har genomförts 
med två kvinnliga och två manliga lärare. Läsaren finner de frågor som legat till grund för 
intervjuerna i bilaga ett. 
 
 

4.1 Intervju med lärare 
 
Att be lärare finna tid för en intervju är inte alltid det lättaste och jag var förberedd på att det 
skulle bli svårt att finna respondenter för denna studie. Den första kvinnliga läraren som jag 
tog kontakt med på den kommunala skolan sade att hon inte hade mycket tid men om det gick 
fort så skulle det gå bra. Vi kom överens om att jag skulle skicka frågorna på förhand, så att 
hon skulle ha tid att läsa igenom dem och tänka. De övriga lärarna som jag också kontaktade 
var positiva till intervjun och samtliga kunde ställa upp nästkommande vecka. Min första 
tanke var att inte skicka dem frågorna eftersom jag ville ha spontana svar, men då den 
kvinnliga läraren på den kommunala skolan gärna läste frågorna innan för att kunna spara tid 
under intervjun ansåg jag att de övriga lärarna borde få samma förutsättning. Därför fick 
samtliga lärare intervjufrågorna skickade till sig några dagar innan intervjuerna.  
 
 

4.1.1 Konfliktorsaker 
 
Den första frågan i bilaga ett anger en mängd alternativ för olika orsaker till konflikter, denna 
fråga är inte av kvalitativ art utan är formulerad med ett antal olika svarsalternativ. 
Anledningen till detta är att under genomgången av den tidigare forskningen har ett antal 
olika anledningar till uppkomsten av konflikter dykt upp, och jag ville se om de intervjuade 
lärarna också ansåg att alternativen kan ligga till grund för upphovet av konflikter. Två av de 
intervjuade lärarna, Fredrik och Anna, anser att alla alternativen kan bidra till konflikter. 
Anders säger att han har ytterst få konflikter men markerar fyra alternativ; understimulering 
eller överstimulering för eleven, eleven tål inte kritik, brister i kommunikation mellan lärare 
och elev samt eleven får inte höra uppmuntran. Anders som endast markerat fyra av 
alternativen förklarar att han undviker konflikter genom att lyssna och vara lyhörd. De 
konflikter som han har sett handlade bland annat om en elev som hade stora problem med att 
läsa samt skriva, denna elev hamnade i en studieförberedande klass där samtliga var mycket 
duktiga på att läsa och skriva. Eleven blev därför överstimulerad, det vill säga att det var för 
svårt för honom att hänga med i klassen. Eleven valde att sitta och ”bröla” (lärarens uttryck) 
på lektionerna som ett sätt att visa att något var fel. Anders påpekar också vikten av att ge 
positiv feedback till eleverna, vilket brukar resultera i att de arbetar mer samt ökat 
självförtroende. Han anser att genom positiv feedback, vara lyhörd, hålla rätt nivå för eleven 
samt bygga en relation med eleverna, så kan man undvika de konfliktorsaker som han 
markerade. Dock påpekar han att om någon konflikt skulle uppstå så är det på grund av någon 
av de orsaker som han angav. 
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Den fjärde läraren, Frida, har markerat alla alternativ förutom eleven tål inte kritik samt 
eleven bryter mot en ordningsregel. Frida säger att det helt och hållet beror på hur läraren ger 
kritik och hur man hanterar att en elev bryter mot en regel ifall detta ska resultera i en 
konflikt. Hon tillägger att alla alternativ är sådant som kan orsaka konflikter i klassrummet 
samt att det händer i verkligheten, men hon påpekar att lärarens agerande har en hel del med 
resultatet att göra. Frida är väldigt noga med att inte ta en konflikt med eleven ifråga i 
klassrummet utan väljer att prata enskilt med denne. Ifall andra elever ser på när hon tar upp 
en bruten regel eller väljer att ge kritik så kan detta vara kränkande för eleven vilket hon 
väljer att undvika. 
 
Lärarna fick möjlighet att lägga till andra konfliktorsaker än de som var angivna. Anna på den 
kommunala skolan säger att mobiltelefoner kan vara upphov till en konflikt. Hon berättar att 
trots att man inleder varje termin med att tala om mobiltelefoner och regler kring dem, så 
sitter eleverna och sms:ar så fort de får chansen. Det händer att det till och med piper och 
ringer under prov, inte ens då stänger eleverna av dem. Anna anser att det är ett stressmoment 
för både lärare och elever. Fredrik på friskolan säger att andra orsaker till konflikter ligger hos 
läraren. En lärare kan vara osäker på sitt ledarskap, inte ha tillräckligt med kunskap inom 
ämnet eller vara oerfaren. Dessutom har han sett lärare som inte har kunskap inom själva 
lärandet och de vet därför inte vad en rimlig nivå på undervisningen kan vara. Frida som 
arbetar på samma skola som Fredrik anser att eleven ibland är ofokuserad och har annat att 
tänka på än skolan. Hon vill också tillägga att det alltid finns konflikter, det beror på hur man 
ser på det. En elev som har en dålig dag och kanske är irriterad brukar ofta vara ofokuserad. 
Frida säger att dessa sorts konflikter är de som hon anser vara vanligast och då har de inte 
mycket med läraren eller undervisningen att göra. 
 
Fråga två handlar om att rangordna de olika konfliktorsakerna. Detta var en fråga som ingen 
av lärarna ansåg var okomplicerad. Anders från den kommunala skolan valde att inte 
rangordna konfliktorsakerna. Han återkommer till vikten av att bygga en relation till eleverna 
samt att respektera värdegrunden. Dock påpekar han än en gång att elever som inte platsar i 
gruppen då det finns risk för överstimulering är en klar konfliktorsak. Frida från friskolan 
ville inte heller gärna göra en rangordning av konflikorsakerna. Hon återkommer till att elever 
som är trötta och skolledsna lätt blir ofokuserade. För att då undvika en konflikt för hon en 
dialog med eleverna huruvida de anser att undervisningen är bra eller mindre bra. Hon 
försöker att hitta ett arbetssätt som passar alla eleverna och måste själv vara flexibel. Hon 
säger att då hon är flexibel och kan hitta varierande arbetssätt beroende på elev och situation 
får hon tillbaka positiv respons. ”Huvudsaken är att man följer kursmålen”, säger Frida och 
menar att man kan finna olika arbetssätt så länge man ser till att målen för kursen följs. 
 
Fredrik på friskolan återkommer till osäkert ledarskap, detta anser han vara en av de största 
anledningarna till konflikter mellan lärare och elev. Även inställningen till livet, har en lärare 
eller elev en negativ grundinställning påverkar detta också situationen. Om en lärare är 
ostrukturerad, håller ologiska lektioner och ger otydliga instruktioner resulterar detta också i 
konflikter. Dock behöver inte brutna ordningsregler leda till konflikter eftersom eleverna vet 
att det inte är acceptabelt att bryta mot dessa regler. Anna på den kommunala skolan är den 
enda läraren som tydligt kunde rangordna konfliktorsaker. Hon anser att brister i 
kommunikation mellan lärare och elev är den främsta orsaken, detta kan ske om inte 
budskapet är tydligt eller blir fel. Läraren har endera för stark eller för svag styrning kommer 
på andra plats, det går inte att vara för auktoritär så det blir en envägskommunikation, men 
samtidigt måste läraren ha någon sorts auktoritet. Hon påpekar också att man måste kunna 
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fånga eleverna och göra det intressant, står man bara och svamlar och föreläser blir det lätt 
surrigt, man måste känna av stämningen i klassen för att veta hur man ska agera. Eleven tål 
inte kritik är det tredje alternativet, kritik kan vara positiv och negativ men det är möjligt att 
eleven inte förstår kritiken. Det viktigaste då är att själv hålla sig lugn. Man ska inte försvara 
sin kritik utan istället försöka förklara den. Brist på inflytande i undervisningen är också en 
orsak till konflikter. Anna förklarar att kursplanen är obligatorisk men eleverna kan vara med 
och påverka arbetsätt samt en del av innehållet. Hon anser att det är av yttersta vikt att värna 
om elevernas rätt. Det sista alternativ som Anna valde är när eleven bryter mot en 
ordningsregel, hon menar att det är ett störningsmoment när elever kommer in sent. Hon 
väljer då att inte fokusera på eleven utan avskärmar denne samt dennes undanflykter. Hon 
menar att det inte finns något att sätta emot sen ankomst, det blir inga konsekvenser av detta 
jämfört med förr i tiden då ordning och reda var en del av betyget samt att frånvaron 
registrerades i betyget. 
 

4.1.2 Skäll eller tillsägelser 
 
Ingen av de intervjuade lärarna säger sig skälla på någon elev, däremot kan tillsägelser variera 
mellan dem. Anders på den kommunala skolan säger att han nästan aldrig behöver säga till 
om något. Oftast räcker det med att han står och inväntar eleverna på att de ska bli tysta så 
tystnar de. Skulle några elever vara surriga, oftast flickor enligt honom, brukar han kunna 
tilltala en annan flicka som sitter helt tyst och säga med hög röst; ”Men Sara, så kan du inte 
göra”, med glimten i ögat. På det viset brukar han fånga de surriga elevernas uppmärksamhet 
eftersom de då undrar varför han säger till en elev som är tyst. Anna på samma skola ger 
ytterst sällan tillsägelser, hon säger att hon inte startar någon lektion förrän allt är lugnt. Hon 
brukar kunna säga till surriga elever men påpekar att man måste ha en viss tolerans. Ibland 
måste de få prata, man får helt enkelt välja sina ”bataljer”. Anna framhåller vikten av 
kroppsspråk vilket hon använder sig till stor del av, även ögonkontakt samt en hand på axeln. 
Att ha ett bra fungerande klassrum tror hon har med lärarens personlighet att göra, det är 
något du har med dig i din personliga läggning. Det händer att hon ryter till och då hoppar 
eleverna till eftersom de inte är vana det. Hon tillägger att man finner strategier för hur man 
ska agera i klassrummet med tiden. 
 
Fredrik från friskolan berättar att han ofta ger tillsägelser men aldrig skäll, han anser att skäll 
är en kränkning inför andra människor. Han återkommer till att grundinställningen till livet är 
att vara glad och positiv, men ibland måste man få bli arg för att sedan återgå till sin positiva 
grundinställning. På denna friskola arbetar man mycket med datorer och han menar att 
tillsägelser ofta hör ihop med själva datoranvändandet, det kan handla om att inte fälla ned 
datorskärmen vid genomgångar samt olovligt surfande på nätet. Han säger också att han får 
ge tillsägelser när en elev har brutit mot någon ordningsregel. När det kommer till skäll tror 
han att elever kan uppfatta en tillsägelse som skäll fastän läraren inte menat det som detta. 
Dessa tillfällen kan handla om att läraren anser sig behöva säga till rejält på en gång. Skulle 
han mot förmodan ge skäll är det impulsivt men anser att det också gör bäst verkan då. Skulle 
man ta upp händelsen vid ett senare tillfälle kanske eleven inte tar det på samma allvar i 
jämförelse med om denne får en tillsägelse i samband med en viss händelse. Frida har samma 
åsikt som Fredrik, hon får oftast ge tillsägelser då eleverna sitter med datorskärmarna uppe 
vid genomgång eller är surriga. Men hon ser aldrig någon anledning till att skälla. Frida har 
ett väldigt högt tålamod men då gränsen är nådd och eleverna sitter och surrar utan att arbeta 
avbryter hon lektionen och sätter sig ned med eleverna. Hon försöker att få eleverna att 
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fundera själva kring hur de ska gå vidare. Frida tror såsom Fredrik att elever kan uppfatta 
tillsägelser som skäll, men att det ska återknytas med självkänslan såsom hon tidigare har 
pratat om. Om man är en person som tar åt sig av all kritik man får så är det klart att man kan 
uppfatta det som väldigt jobbigt. Hon brukar ofta be eleverna att komma till henne om något 
inte känns bra eller har blivit fel i deras relation. Hon ber dem att ge henne kritik och upplever 
att de också gör det. 
 

4.1.3 Känslor och agerande  
 
Har man en speciell personlighet om man är benägen att hamna i konflikter? Samtliga lärare 
kunde svara på denna fråga utan någon tvekan. Frida från friskolan anser att självkänslan har 
mycket att göra med hur elever agerar. Hon menar att elever med låg självkänsla samt osäkra 
elever lättare hamnar i konflikter, och att läraren måste ta detta i beaktande när denne ska ge 
kritik till exempel eller ge en tillsägelse. Vissa elever är mycket känsliga och då bör läraren ge 
kritik på olika sätt, hon säger att man känner av eleven och hur man kan tilltala denne. Vissa 
elever får man enbart ge uppmuntran, bara positiv kritik, vid minsta framsteg. En del elever 
tål att höra en tillsägelse medan andra får man ta det väldigt försiktigt med. Fredrik från 
samma skola anser att elever samt lärare som har en negativ inställning till skola och livet 
lättare hamnar lättare i konflikter. Samt de som kräver millimeterrättvisa vilket han anser är 
en onödig källa till småbråk. Flexibilitet är viktigt och man måste inse att alla människor är 
olika. Skulle en elev uppleva att denne får orättvisa straff leder det ofta till en konflikt. Anna 
på den kommunala skolan säger att det är dominanta elever som hamnar i konflikter, de som 
hörs och har många åsikter. Dessa elever kan ha svårt att ta argument samt andras åsikter. 
Även elever som är skoltrötta faller inom denna kategori, har man ingen motivation för skolan 
är det lätt att sticka ut. Anders på samma skola tycker likadant som Anna, han anser att det är 
elever som oftast hamnar i försvarsposition och att de gärna vill lyfta fram sina åsikter och 
höras.  
 
Vissa tonåringar kan ha ett speciellt beteende i sitt sökande efter en identitet och en fråga är 
om man ska ta hänsyn till deras beteende med tanke på den period i livet som de går igenom? 
Lärarnas svar är varierande. Anders från den kommunala skolan tycker att man ska ta hänsyn 
till elevens sökande på sin identitet, han säger att det är lätt att elever hamnar i olika roller, i 
eller utanför klassrummet, och att läraren ska medvetandegöra eleven om den roll denne 
hamnat i för att se om eleven vill befinna sig där eller inte. Han anser att man kan hjälpa 
eleven att ändra sitt beteende med tiden. Anna ifrån samma skola säger att elevens period i 
livet inte är en ursäkt för något beteende, hon skulle tala med eleven då denne gjort något 
olämpligt och inte låta det gå obemärkt förbi. Dock är hon medveten om frigörelseprocessen 
vilken hon anser kan bidra till ett visst beteende.  Fredrik säger att man ska ta hänsyn till alla 
människor ifall man vet att de har känslomässiga problem men att alla tonåringar inte har en 
känslomässig beteendeperiod. Han anser att det inte är en ursäkt för ett dåligt beteende. Frida 
tycker att man ska ta hänsyn till det till viss del. Konflikthantering på skolan är en del av att 
hitta sin identitet, hon anser att det är viktigt att de får vara med om det eftersom det bidrar till 
deras utveckling. Därför är det viktigt att hantera den konflikt som uppstår, inte enbart för att 
eventuellt lösa den, utan också för att det är en viktig utvecklingsprocess för ungdomarna. 
 
Att skapa en bra relation med eleverna är en viktig del för det fungerande klassrummet enligt 
den tidigare forskningen. Enligt Anna skapar man en bra relation med eleverna genom att 
lyssna och verkligen höra, de ska märka att läraren förstår vad de säger. Sedan är det också 
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viktigt att vara lugn samt så positiv som möjligt. Humor får inte glömmas bort, Anna tror inte 
att eleverna uppskattar att man enbart har en trist attityd. Anders anser att det är viktigt att lära 
känna eleverna och att de borde känna dig som lärare, han förespråkar lära-känna övningar i 
början av skolåret. Såsom Anna sade anser han att lyhördhet och aktivt lyssnande är en 
väsentlig del. Genom aktivt lyssnande visar man att man verkligen lyssnar samt förstår eleven 
och genom lyhördhet kan man lättare förstå om en elev har problem eller inte mår bra. Fredrik 
menar att relationen kommer naturligt, man ska vara glad och inte långsur men samtidigt ska 
man våga bli arg och visa känslor. En lärare borde ha mod att vara personlig men samtidigt 
våga vara en ledare. Han tillägger att ju mer man pratar med eleverna desto bättre kontakt får 
man. Enligt honom kan vissa elever inte prata öga mot öga men via msn på internet kan de 
prata fritt och ställa frågor som de annars inte vågat. Han tycker att det kan vara lättare för 
elever att uttrycka sig i skrift vilket han anser vara ett bra komplement. Dessutom anser han 
som Anna att humor är viktigt samt att visa att man bryr sig om eleverna. Frida värderar 
ömsesidig respekt, som lärare ska man tydligt visa att man respekterar eleverna och att man 
förväntar sig samma tillbaka. Hon säger också att när hon har fått en relation till eleverna kan 
hon också säga till på ett annat sätt samt att de lyssnar på ett annat sätt. Frida påpekar också 
vikten av aktivt lyssnande och att respektera det de säger. Det är grundläggande att de får 
känna att de får komma till tals och att läraren verkligen lyssnar. 
 

4.1.4 Utbildning i konflikthantering samt diskriminering 
 
Ingen av de intervjuade lärarna säger sig ha fått någon direkt konflikthantering i sin 
utbildning. Däremot säger en av lärarna, Anders, att han läste psykologi och där ingick ämnet 
konflikter. En annan lärare, Fredrik, berättar att i hans lärarutbildning ingick lite om konflikter 
i arbetslag. Men ingen av lärarna har fått någon direkt utbildning, en så kallad ”gör så här-
kurs”, i konflikter som kan uppstå på skolan med elever involverade. Det är inte heller någon 
av dem som har fått någon som helst fortbildning inom ämnet på sin arbetsplats. Det har 
varken funnits temadagar eller någon kurs om konflikter. Anders anser att de flesta lärarna 
skulle behöva det och önskar att detta skulle ges av arbetsgivaren, han inflikar att han har sett 
lärare bete sig på ett icke önskvärt sätt som har resulterat i konflikter med elever. Anders 
säger att om han eller någon annan lärare skulle hamna i en konfliktsituation är det lärarlaget 
som fungerar som det närmsta stödet. Skulle inte lärarlaget kunna hantera konflikten på ett 
tillfredsställande sätt så kan det tänkas att man involverar rektorn. Anna säger att i varje klass 
finns det två mentorer och att hennes närmsta stöd är hennes medmentor eftersom båda 
känner eleverna. Sedan brukar hon också kunna ta hjälp av nära kollegor i arbetslaget. Men 
hon känner inte att hon söker stöd ifrån ledningen eller rektor, i så fall ska konflikten ha gått 
väldigt långt. Frida säger att hon har stöd ifrån alla sina kollegor och beroende på situationen 
även rektor. Om det är en stökig klass skulle hon tala med kollegor som undervisar i samma 
klass för att få råd och hjälp och man kan dessutom ha en konferens gällande problemet. Om 
det skulle gå så långt att en elev gav sig på henne fysiskt skulle hon ta hjälp av skolledningen. 
Fredrik skulle ta hjälp av vissa kollegor som han känner förtroende för, dock inte rektorn. 
 
Det finns en riklig tillgång av konflikthanteringsmetoder och det kan vara svårt att sätta sig in 
i dem och följa någon specifik. Ingen av de intervjuade lärarna följer någon särskild metod 
när de hamnar i en konflikt. Frida säger att hon inte har studerat någon speciell metod men 
hon har läst om ämnet eftersom hon kan tycka att det är intressant. Hon har dock en metod 
som hon följer, en metod som hon själv utvecklat med tid och erfarenhet. Frida låter alla 
inblandade få berätta sin version utan att bli avbrutna eller dömda på förhand. De får berätta 
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hur de upplevt och tolkat det som hänt, och oftast har man misstolkat varandra. Då får den 
andre inte avbryta utan sitta och lyssna vilket ger denne en möjlighet att tänka till och sätta sig 
in i hur motparten känner och tolkar situationen. Fredrik säger att med erfarenhet känner han 
av vad som fungerar bäst. Vissa konflikter måste man vänta ut lite, man måste låta det gå lite 
tid därför att man kan vara väldigt upprörd när något just har hänt. På det viset får känslorna 
lägga sig lite innan man reder ut det. Han försöker att skapa en vinn-vinn-situation där båda 
parterna blir nöjda med utgången och låter alla få komma till tals. Fredrik berättar att han 
själv brukar kunna tas in som en medlare vid konfliktsituationer. Han påpekar också att vissa 
äldre lärare, ”gamla rävar”, inte gärna lyssnar på honom då de hamnar i konflikt med en elev. 
De vill ha det på sitt sätt och fungerar som ensamvargar. Skulle Fredrik själv hamna i en 
konflikt tar han in en kollega eller mentor som medlare ifall situationen kräver så. Anna 
berättar att inte heller hon följer någon speciell metod, hon säger att man måste vara flexibel, 
det beror på situationen och eleven. I slutändan går hon på känsla och erfarenhet. Anders 
säger att han i egenskap av medlare först skulle prata med den involverade läraren för att ta 
reda på vad som har hänt och sedan skulle han lyssna till elevens version. Skulle Anders själv 
hamna i en konflikt tar han hjälp av lärarlaget, även den involverade elevens mentor skulle få 
fungera som medlare. I det fall en medlare inte behövs för han en dialog med eleven själv och 
försöker att uppnå en vinn-vinn-situation där båda är överens.  
 
Likabehandlingsplanen samt ordningsregler är betydelsefulla grundstenar i skolverksamheten 
och det är viktigt att alla lärare känner till dem. Anders på den kommunala skolan känner väl 
till dessa dokument, han sitter själv med i gruppen som reviderar likabehandlingsplanen. Han 
berättar att även elever sitter där och att det är elevmajoritet i gruppen. I klassrummet brukar 
de ha rollspel när de arbetar med likabehandlingsplanen och det brukar finnas temadagar när 
de tar upp detta. Anna sitter också i med i denna grupp och berättar att den är utarbetad av 
elevhälsoteamet samt likabehandlingsgruppen. Även skolsköterska och kurator ingår i denna 
grupp. Fredrik på friskolan sitter med i MTV gruppen (mobbning, trygghet och värdegrund) 
där man reviderar likabehandlingsplanen. Han säger att inga elever sitter med där. Frida 
berättar att när planen har blivit reviderad tas den upp bland alla lärarna. Ordningsreglerna 
känns inte lika införlivade såsom likabehandlingsplanen anser Anders, de är något som alltid 
har funnits och det arbetas inte lika aktivt med dem. Anna säger också att ordningsreglerna är 
något som alltid har funnits, de bestäms av ledningen men elever är med och utvecklar dem 
och får komma till tals. Men hon känner också att de är mera av ett papper som man enbart 
presenterar för klassen om man jämför med likabehandlingsplanen som man faktiskt arbetar 
med. De berättar också att bland ordningsreglerna finns även konsekvenserna av brutna regler 
uppsatta. Frida sitter med i ordningsregelgruppen och berättar att när något nytt har skett 
informerar man de övriga lärarna. När det kommer ny personal går man igenom dessa 
dokument tillsammans med dem. Fredrik berättar också att ordningsreglerna har tagits fram 
av lärare och att eleverna är med och utvärderar dem i klassrummet. Han förklarar att de går 
igenom dem tillsammans med nya lärare men att inte alla lärare känner till dem, då handlar 
det speciellt om obehöriga lärare. Han anser att det är den grupp som arbetar med dessa som 
ska informera nya lärare om detta men att det ibland faller mellan stolarna.  
 
Under intervjuerna diskuterades dessa lagstadgade dokument i samband med vad en 
kränkning eller diskriminering egentligen är. Anders kom fram till att när en lärare låter en 
specifik elev ta mycket plats i klassrummet medan en tyst elev glöms bort så är det en sorts 
diskriminering, detta var något som inte hade diskuterats i den grupp han sitter i. Dock fann 
han detta viktigt och skulle ta upp det på nästa möte. Frida kommenterade kränkningar och sa 
att det är väldigt svårt att bedöma vad en kränkning egentligen är. Hon säger att något som 
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hon inte anser vara kränkande kan upplevas som kränkande av en elev vilket då är elevens 
dominerande känsla, man kan inte underminera någons känslor.  

4.1.5 Språkbruk i relation till intersektionalitet 
 
Språkbruk kan variera mellan kön och klass, detta är samtliga lärare överens om. Fredrik 
säger att på friskolan kan det vara ett provocerande språkbruk ibland både bland pojkar och 
flickor. Han anser att det är viktigt att jobba med detta, personligen blir han inte provocerad 
utan vill vara mer uppfostrande. Eftersom det inte är accepterat i det övriga samhället ska det 
inte vara det i skolan heller. Han berättar att en lärare kan få vissa provokativa ord i ansiktet 
och detta kan orsaka konflikter. Han anser att det inte handlar om klass bakom språket, det är 
hellre familjens inkomst samt utbildning som kan ligga bakom. En familj med högre inkomst 
uppfostrar sina barn mer när det kommer till språk, det är inte lika accepterat att använda ett 
grovt språk bland dem.  Fredrik påpekar också att ett hem kan vara kulturellt fattigt där det är 
en öl och tv:n som står i fokus medan barnen spelar dataspel eller driver omkring på stan. 
Föräldrar som struntar i sina barn ger inte barnen samma sociala träning i gemenskap. Om en 
elev har en konstig inställning till invandrare till exempel så kan man se var detta synsätt samt 
språk kommer ifrån när man pratar med elevens föräldrar. Frida håller med Fredrik, om någon 
säger något grovt eller provocerande kan det leda till en konflikt men påpekar också att det 
inte är något som är ett problem på denna skola. Det kan tänkas att en elev kallar en lärare för 
något elakt om denne är väldigt arg, men det är inte något som sker dagligen. Hon tror inte 
heller att det har med något program att göra, däremot har hon sett att ju yngre eleverna är 
desto grövre språk kan pojkarna ha. Men på gymnasiet kan även flickor ha ett provocerande 
språk, dock är majoriteten pojkar. På denna skola finns enbart yrkesförberedande program och 
det kan vara en stor skillnad mellan dem. Det finns renodlade pojk- och flickklasser. I 
klasserna med enbart pojkar kan det förekomma ett väldigt grovt språk men de säger att om 
de skulle ha flickor i klassen skulle pojkarna vårda sitt språk. De kan alltså anpassa sitt språk 
efter situationen. 
 
Anna säger att man kan se skillnad på språket mellan de olika programmen. Hon anser att det 
är mera klass på språket, det vill säga mera normativt, i de studieförberedande programmen 
medan i ett yrkesinriktat program är språket lite annorlunda. Men de flesta 
yrkesföreberedande klasserna som hon har haft har alla varit väldigt fina. Anna skulle aldrig 
acceptera att en elev sade ”hörrudu” eller ”kom hit” till henne. Hon gör inget stort väsen av 
det utan frågar lugnt och vänligt om eleven har glömt hennes namn eller säger att hon inte är 
en hund. Det ska vara ömsesidig respekt. Hon skulle aldrig acceptera sexuella svordomar i 
klassrummet, hon anser att om något sådant skulle förekomma måste man ta tag i det på en 
gång och prata allvar. Anna involverar också den andre mentorn i dessa situationer. Anders 
säger att han också ser skillnad på språket mellan vissa program, speciellt yrkesinriktade 
program kan ha ett mer provocerande språk både bland pojkar samt flickor. Han vill inte 
gärna sätta in klass i detta perspektiv men säger att de flesta av dessa elever kommer ifrån 
arbetarklassen. Han upplever ett annat sorts språkbruk hos de studieförberedande 
programmen. Han förstår att språket inte är illa menat, det är mer jargongen som går i klassen. 
Dock tilltalar eleverna läraren på ett acceptabelt sätt, det provocerande språket är mer bland 
eleverna. Han påpekar att de kan skifta sitt språk beroende på om de talar med varandra eller 
skolpersonal och att det handlar mycket om gemenskapen. När det förekommer ett grovt 
språk säger Anders att i början av året accepterar han det, ibland handlar det om att eleverna 
vill testa honom. När eleverna sedan lärt känna honom och han eleverna, så kan han ibland ta 
enskilda samtal med eleverna angående deras språk och diskutera huruvida det ska vara 
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acceptabelt eller inte. Klass är svårt att sätta in som ett perspektiv men han säger sig kunna se 
skillnad på elever som har föräldrar med akademisk bakgrund, inte alltid men ofta. 
 

4.1.6 Lärarens ansvar och agerande 
 
En av frågorna i intervjun handlar om huruvida lärarens agerande kan skapa konflikter med 
elever. Fredrik från friskolan återkom ett antal gånger under intervjun till att det finns 
beteenden som kan framkalla en konflikt i klassrummet. Ett exempel är lärare som är 
oförberedda samt orättvisa, detta beteende kan lätt skapa konflikter med eleverna. Även de 
lärare som kommer med bristfällig information, de som är orättvisa och har olika regler för 
olika elever samt de som är väldigt stränga och auktoritära. Han säger att det finns lärare som 
försöker att dölja sin osäkerhet genom att vara auktoritära, men att eleverna brukar 
genomskåda det. Sedan händer det också att en lärare kan ha egna regler, förutom skolans 
regler, och då är det vanligt att eleverna protesterar mot detta. Frida säger också att för hårt 
styrande auktoriteter lätt kan skapa konflikter. Dessutom tilläger hon favorisering, otydlighet 
och slapphet. Hon återkommer dock till eleverna och deras välmående. Skulle en elev ha en 
dålig dag eller må dåligt kan nästan vilket lärarbeteende som helst störa eleven. Men hon 
säger att ett lärarbeteende absolut kan skapa en konflikt med en elev. Anna nämner att för 
stark dominans kan skapa konflikter. En lärare som har ett hårt styrande men ingen glädje i 
undervisningen bidrar också. Man måste få eleverna att tycka att det är intressant och att de 
känner att de har nytta av undervisningen. Hon anser att läraren borde satsa de första 
lektionerna på att bygga en bra grund med eleverna och för att skapa en bra atmosfär och 
stämning i klassen. Anders svarar såsom de andra att en väldigt auktoritär lärare som 
bestämmer allt kan skapa konflikter. Dessutom kan detta agerande skrämma eleverna. Han 
återkommer också till att om läraren har en alltför hög nivå på sin undervisning kan detta leda 
till att eleverna protesterar på något vis.  
 
De intervjuade lärarna fick ta del av en konfliktsituation där en flicka som inte mår bra får ett 
utbrott och läraren blir rasande. Denna situation förklaras närmare i bilaga 1. Lärarna fick 
först och främst dela med sig utav sina tankar när de läste detta. Frida nämner att det 
förmodligen inte hjälper att bli arg, detta har säkerligen hänt i verkligheten och som lärare når 
man ingen vart om man blir arg. Är eleven arg måste eleven få ut ilskan och blir läraren också 
arg går det ut över eleven. Det är bättre att eleven får gå ut för att lugna ner sig. Fredrik anser 
att det inte är onaturligt att läraren blir arg, han säger att man tappar tålamodet ibland. Alla 
människor gör det, men att bli arg går oftast över fort. Han påpekar också att även om han 
känner till elevens situation så kan denne inte bete sig hur som helst, alla lagar och 
ordningsregler upphör inte att gälla bara för att man mår dåligt. Anna konstaterar att det inte 
är någon bra situation varken för läraren eller eleven. Anders menar att läraren inte borde 
blivit så ”vansinnig” utan istället kontrollerat sig. 
 
Efter att ha läst om denna konfliktsituation fick lärarna berätta hur de själva skulle ha agerat i 
denna situation. Anders på den kommunala skolan säger att han skulle ha behandlat eleven 
som en vuxen. Om läraren beter sig som en förälder, det vill säga att läraren säger vad man får 
och inte får göra, kan det resultera i att eleven beter sig som ett barn. Men om läraren 
behandlar eleven som en jämställd vuxen får man ett bättre resultat. I detta fall skulle Anders 
prata med eleven i konfliktsituationen så fort som möjligt, gärna direkt vid händelsen eller 
stämma ett möte efter provet. Sedan skulle han säga något positivt till eleven för att visa att 
han tycker att eleven är en bra person och därefter berätta att det beteende som han nyss 
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bevittnat inte är acceptabelt. Han skulle inte säga något inför hela klassen utan ta allt enskilt. 
För att bemöta elevens problem kommer arbetslaget samt hälsoteamet att bli inkopplade för 
att komma fram till bästa möjliga lösning. Skulle eleven öppna upp sig, kommer han att 
förklara att han inte är utbildad för vissa allvarligare problem för att därefter hjälpa eleven i 
kontakt med en kurator. Anna på samma skola säger att hon skulle ha försökt att tala med 
eleven, direkt eller någon dag senare, men så fort som möjligt för att få en förståelse för 
varför det hände. Sen kommer Anna att ta upp det med elevens mentor ifall denne har en 
annan mentor. Även hemmet kommer att kontaktas då något som detta händer och det är 
mentorn som sköter denna kontakt. Hon skulle också hjälpa eleven genom ett åtgärdsprogram, 
då är det mentorn som sitter tillsammans med eleven och ibland även en specialpedagog. Om 
en kurator skulle behövas tar man även in en sådan. Fredrik på friskolan säger att han skulle 
ha bett eleven att gå ut och säga till eleven att det är bättre att denne gör provet en annan dag 
och är ledig just nu. Därefter skulle han prata med eleven så fort som möjligt, både om hur 
denne mår samt om dennes hemsituation. Finns det problem skulle han kontakta skolans 
elevhälsoteam. Även en anmälan till socialtjänsten kan komma på fråga ifall situationen 
kräver så. Frida berättar att hon skulle sätta sig ned med eleven i lugn och ro och försäkrat sig 
om att hon mår bra och säga att tillsammans kan de lösa situationen. Hon hade också frågat 
eleven hur hon hade velat ha det så att det inte är bara läraren som säger att ”nu gör vi så här”. 
Eleven måste få komma till tals. Frida skulle också prata med skolsköterskan för att få råd och 
därefter fråga eleven om hon vill ha hjälp samt berätta att det finns hjälp att få. Men Frida vill 
understryka att man aldrig kommer någon vart om man själv som lärare blir arg i dessa 
situationer. Hon tror också att det är viktigt att eleven får vara arg för att sen sätta sig ner och 
bli lugn, samt att det finns någon som lyssnar. Man måste visa att man bryr sig om hur eleven 
mår, och när man lyssnar brukar eleven öppna sig. 
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Kapitel 5 - Diskussion och slutsats 
Här kommer jag att analysera de intervjuade lärarnas svar samt knyta samman dem med den 
tidigare forskningen. De frågeställningar som redovisades i början av arbetet kommer att 
besvaras här.  
 
 

5.1 Vikten av en god relation och lärarens agerande 
 
Alla lärare och elever har någon sorts relation, för att klassrumssituationen ska fungera är 
denna relation viktig. Enligt den tidigare forskningen är det viktigt med ett bra socialt klimat i 
klassrummet och trygga elever (Andersson & Runesson, 2007). Dessutom är det av vikt att 
läraren lyckas vinna elevernas respekt. Denna studie visar på att lärarna anser att man kan 
skapa en god relation till sina elever genom att vara lyhörd, lära känna sina elever, ha ett 
tydligt ledarskap men ändå inte vara auktoritär där lärare och elev respekterar varandra, samt 
genom att applicera aktivt lyssnande. Det kan vara av vikt att förtydliga skillnaden mellan 
lyhördhet och aktivt lyssnande. När man är lyhörd är man vaken, mottaglig och kan uppfatta 
signaler ifrån andra människor. Att applicera aktivt lyssnande handlar om att dels använda sin 
empatiska förmåga, men också att visa sändaren att man verkligen har förstått vad denne har 
sagt genom sättet man uttrycker sig på. Eftersom lärarna uppger samma grunder till en god 
relation som den tidigare forskningen har visat på, kan man dra slutsatsen att en god relation 
samt kommunikation befrämjar klassrumssituationen. Samtliga av de intervjuade lärarna 
upplever nästan aldrig konflikter och de uppvisar liknande personlighetsdrag och beteenden. 
De är lugna, och påtalar vikten av att lyssna på eleverna, låta eleverna komma till tals samt att 
vara flexibel. Då jag tvivlar på att det är så få konflikter på gymnasiet såsom dessa lärare 
framställer uppfattar jag att det har med deras sätt att vara. Däremot tror jag starkt på att det 
finns andra lärare på gymnasiet som hamnar i konflikter oftare än vad denna studie visar. 
 
Lärarens beteende i klassrummet påverkar eleverna, vilket samtliga av de intervjuade lärarna 
också anser. En lärares beteende skulle kunna vara orsaken till ett stort antal konflikter. I den 
tidigare forskningen har det redovisats för hur en lärares agerande samt bristande kompetens 
skulle kunna störa eleverna och även de intervjuade lärarna har berättat sin syn. Frida tog upp 
hur hon aldrig skulle ge en elev en tillsägelse inför någon annan eftersom detta då skulle vara 
en kränkning.  Fredrik talade om ostrukturerade, orättvisa lärare och de med osäkert 
ledarskap. Enligt Maslows behovstrappa behöver varje människa trygghet och kontroll, det är 
det största behovet efter mat och sömn till exempel. Detta kan man också se på det vis att 
elever vill ha lärare som är goda ledare, har kunskap inom sina ämnen och kan lära ut 
eftersom eleverna då lättare kan känna trygghet samt kontroll. Utifrån denna behovstrappa är 
en personlig åsikt att en lärare som inte har någon speciell struktur på sin undervisning eller 
en lärare som verkar osäker i klassrummet skulle kunna skapa ett visst kaos i klassrummet, 
eftersom eleverna inte upplever den stabilitet som behövs för att undervisningen ska kunna 
bedrivas på bästa möjliga sätt. Den dolda läroplanen, vilken går ut på att forma eleverna till 
lydiga och socialt anpassade individer, togs inte upp av de intervjuade lärarna. Genom denna 
läroplan förväntas eleverna anpassa sig efter regler där de ska vänta på att läraren finner tid 
för att hjälpa dem, bli avbrutna under en aktivitet, arbeta koncentrerat i ett livligt klassrum 
eller till och med att acceptera att bli avvisade. Dessa förväntningar kan vara svåra för vissa 
elever att acceptera och jag finner det då förståeligt att det blir protester bland eleverna. Detta 
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är då ytterligare en aspekt att ta i beaktning när det kommer till uppkomsten av konflikter. En 
av de viktigaste slutsatserna i denna undersökning är att konflikter kan ha med lärarens 
agerande att göra. 
 
Anna anser att för stark eller för svag styrning samt favorisering skapar konflikter och Anders 
menar att om en lärare har alltför hög nivå på undervisningen bidrar det också till konflikter. 
Det kan tänkas att nyblivna lärare håller lektioner där nivån är för hög, har man läst på 
högskola så har man läst sitt ämne på en nivå som är betydligt mer avancerad än den nivå som 
man ska undervisa på. Därför är det möjligt att det tar ett tag innan den nyblivna läraren har 
funnit en bra nivå på undervisningen. Överlag kan det tänkas att en nyutbildad lärare begår ett 
antal misstag som elever kan reta sig på. Men med tiden lär man sig förhoppningsvis om man 
är öppen för kritik och inte tar den alltför personligt. Personligen tror jag på att föra en dialog 
med eleverna, uppmuntra dem att ge kritik till läraren, och förklara att läraren inte alltid är 
medveten om hur denne agerar i klassrummet. Om läraren istället får veta av sina elever att 
denne har lektioner som är för svåra eller ologiska till exempel så finns möjlighet att ändra på 
sitt sätt att undervisa. Samtliga av de intervjuade lärarna anser att en alltför auktoritär lärare 
utan tvekan skapar konflikter med eleverna. I den tidigare forskningen kan man läsa om att 
dagens lärare får förtjäna sin auktoritet genom att kunna leda sin klass och samtidigt tillämpa 
elevdemokrati (Andersson & Runesson, 2007). Jag har samma åsikt som de intervjuade 
lärarna att en alltför auktoritär lärare kan skapa konflikter men anser också att ett viss mått 
utav auktoritet är nödvändigt. Anna på den kommunala skolan anser att vissa lärare har en 
naturlig auktoritet vilket erfordras för att inte eleverna ska uppfatta att läraren har för slapp 
styrning. Det tycks vara en balansgång där läraren måste kunna känna av eleverna samt 
situationerna för att på bästa sätt skapa en bra klassrumsatmosfär. Som man kan se finns det 
många negativa sidor en lärare kan ha som kan ge upphov till konflikter i klassrummet och 
med detta kan man då säga att även läraren måste rannsaka sig själv och inte enbart se till 
elevens agerande. 
 
 

5.2 Konfliktorsaker samt dess hantering 
 
När man läser sammanställningen av intervjuerna ger denna ett intryck av att de deltagande 
lärarna är oerhört goda ledare som har djup förståelse för elever och de situationer som kan 
uppstå. Men även när man möter dem privat ger de ett intryck av att vara mycket bra lärare 
med stor integritet. Jag betvivlar dock starkt att alla yrkesverksamma lärare på gymnasiet har 
samma inställning som de intervjuade lärarna i denna undersökning. Däremot kan jag tänka 
mig att även dessa lärare kan ha dåliga dagar med kort tålamod eller att de också agerar på ett 
inkorrekt sätt i någon situation. 
 
Varför var det svårt att rangordna konfliktorsakerna för lärarna? Anna på den kommunala 
skolan var den enda läraren som inte hade några problem med detta. Till saken kan höra att 
Anna berättade att hon har arbetat som lärare inom grundskolans olika årskurser samt att hon 
har arbetat inom de flesta program på gymnasiet. De övriga lärarna är betydligt yngre än 
henne och har mindre erfarenhet, men de har arbetat i minst fem år, vilket innebär att de borde 
ha hunnit se en hel del konflikter. Förmodligen har Anna sett mer konflikter under sina 
verksamma år, dessutom kan det tänkas att när man talar om konflikter ser man dem inte som 
en konflikt om de endast är små och obetydliga. Utan det är inte förrän man upplever att man 
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har ett problem som man anser att man har en konflikt med någon. Det kan alltså ha att göra 
med det synsätt man har på konflikter. Varje individ är unik liksom varje situation.  
 
Självkänslan är ett ständigt återkommande tema, både inom skolan samt inom samhället i 
stort. Det senaste året har man kunnat läsa om hur man kan stärka sin självkänsla i ett otal 
tidningar, men man kan inte negligera det faktum att om en människa har en god självkänsla 
så mår denne bättre jämförelsevis med en som har en låg självkänsla. Dels kan det vara svårt 
för elever med låg självkänsla att berätta hur de känner och de hamnar lättare i 
försvarsposition. Självkänslan och identitet går hand i hand, elever med svaga identiteter har 
en tendens att söka bekräftelse och bråka mer enligt den tidigare forskningen. De intervjuade 
lärarna anser att detta är det sorts beteende som är vanligast bland elever som hamnar i 
konflikt, och menar att man måste vara flexibel i sitt bemötande för att kunna hantera detta på 
bästa sätt utifrån varje enskild individ och situation. Vi har sett i Maslows behovstrappa att 
självkänslan också är ett utav människans behov, dock inte det främsta. Det främsta läraren 
bör se till är att varje elev känner trygghet och tillhörighet i klassrummet, därefter kommer 
självkänslan och uppskattning. Men såsom läraren Frida påpekar kan vissa elever vara 
känsliga och som lärare får man då tänka på hur man ger kritik, man får känna av eleven och 
hur man kan agera. Man borde kunna dra en slutsats att låg självkänsla eller svag identitet är 
förenade med benägenhet för konflikter, och som lärare bör man kunna se igenom elevens 
beteende för att kunna hjälpa denne.  
 
Enligt psykologen Ellmin ska läraren se till den mänskliga utvecklingen hos ungdomar när 
denne ska hantera ett problem som har uppstått. En elev i tonåren utvecklar både sin sociala 
samt sin känslomässiga sida. Det verkar dock inte som att de intervjuade lärarna gärna tar 
detta i beaktande när en elev hamnar i en konflikt. De är medvetna om att tonåren handlar om 
frigörelse och att hitta sin identitet, men anser att det inte är en ursäkt för ett dåligt beteende. 
Det känns svårt att ta ställning till huruvida man ska tolerera ett dåligt uppförande ifrån en 
elev och använda dennes tonårsperiod som ursäkt. Jag vill svara både ja och nej. Man kan 
vara med och medvetengöra eleven om dennes beteende och den roll som denne har inom 
skolan vilket läraren Anders talade om under intervjun, på så vis hjälper man eleven att 
reflektera över sitt agerande. Men jag anser också att man bör ha tonårstiden i åtanke, det är 
den tid i livet då vissa elever som söker sin identitet upplever stormande känslor mer än andra 
elever. Det är inte en ursäkt för dåligt beteende men jag tror däremot att det kan vara en 
bidragande orsak och som vuxen kan man då hjälpa eleven med sin egen erfarenhet.  
 
Psykologiprofessor Meyers för vissa elevbeteenden på tal, såsom att prata med kamrater 
under genomgång, störa, visa att man är uttråkad och lämna lektionen till exempel. Även 
läraren Anna på den kommunala skolan tar upp mobiltelefoner som en konfliktorsak. Dessa 
exempel upplever jag som ordinära störningsmoment efter att själv ha upplevt dem under 
mina perioder med praktiskt lärararbete på skolor under lärarutbildningen. Min personliga 
reaktion på dessa elevbeteenden är att eleverna har brist på respekt gentemot sina 
klasskamrater och sin lärare. Cohen som arbetar med konflikter inom skola menar att 
ungdomar är mer egoistiska och visar mindre respekt för sina lärare jämförelsevis med 
tidigare generationer. Meyers påpekar att många lärare ignorerar vissa negativa elevbeteenden 
eftersom de inte vet hur de ska hantera dem. I detta fall då det handlar om brist på respekt 
anser jag att man bör tala med eleverna om värdegrunden, hur man ska bete sig mot andra, 
och låta dem reflektera över sitt beteende. Om man ignorerar ett respektlöst beteende får inte 
eleverna lära sig hur man ska bete sig. Och jag anser såsom Cohen att samhällets vuxna 
individer har ett ansvar gentemot ungdomarna. Även tillsägelser kan vara på sin plats för att 



Konflikter och relationer 
– En studie över konflikter på gymnasiet mellan lärare och elev utifrån lärares perspektiv. 

____________________________________________________________________________________ 

29 

markera att man inte accepterar elevens beteende då detta är störande och i vissa fall till och 
med kan leda till en lärares frustration. Att ta emot en tillsägelse eller skäll kan vara 
förödmjukande eller kränkande för en elev, men det kan också vara så att eleven har gjort sig 
förtjänt av en tillsägelse. Det kan också tänkas att elever som får många tillsägelser kanske till 
slut helt enkelt slutar lyssna, de slår dövörat till. Det kan också leda till att eleven inte får 
förtroende för läraren och kommer därför inte att öppna sig om eleven har något som denne 
vill prata om. På grund av dessa argument bör läraren se över hur och med vilken frekvens 
denne ger tillsägelser. Skäll verkar inte vara vanligt förekommande på gymnasiet enligt denna 
studies resultat. En känsla som jag får är att skäll figurerar oftare i de lägre åldrarna än på 
gymnasiet, denna känsla baserar jag på barnforskaren Sigsgaards undersökningar där han 
visar på att skäll anses vara en del av uppfostran. Däremot är tillsägelser ett vanligt 
förekommande på gymnasienivå.  Men jag anser att en lärare bör få ge tillsägelser eftersom 
eleverna måste få veta när de gör fel. Dessutom vill jag inflika att jag också tror att beroende 
på vilken relation en lärare har till sina elever och hur pass mycket integritet en lärare besitter, 
kan det räcka med en mildare tillsägelse för att elevens negativa beteende ska upphöra.  
 
Såsom den tidigare forskningen visar är det viktigt att kommunikationen mellan lärare och 
elev fungerar. Dessutom påpekar Ellmin med sin mångåriga erfarenhet som psykolog samt 
forskning att en lärare också bör ha kunskaper om konflikter samt ledarskapsstrategier. De 
intervjuade lärarna har varit verksamma under ett flertal år och har på så vis samlat på sig 
erfarenhet, men de har ingen direkt utbildning inom konfliktområdet. Anders påpekade under 
intervjun att han anser att alla lärare skulle behöva någon sorts utbildning där detta ingår. Nu 
visade sig Anders vara den person som upplever minst konflikter av alla lärarna, men han 
anser fortfarande att det är ett område där det är viktigt med fortbildning då han har sett att 
alla lärare inte agerar som honom. Min personliga åsikt är att om man sätter sig in i 
nyutbildade lärares situation kan det tänkas att de verkligen skulle ha nytta av denna sorts 
utbildning då de inte har hunnit samla på sig erfarenhet. Men det finns med stor säkerhet även 
erfarna lärare som inte hanterar konflikter på ett positivt sätt och på så vis utövar de istället 
sin makt i klassrummet för att hantera konflikter. Fredrik talar om ”gamla rävar” som inte 
gärna lyssnar på andra utan gör på sitt sätt som de alltid har gjort. Denna sorts lärare skulle 
också kunna vara i behov av kompetensutveckling där de kan få reflektera över konflikter 
tillsammans med andra och ledarskapsstrategier. Jag anser såsom Anna att vissa människor är 
naturliga ledare, andra är goda medmänniskor per automatik, men man kan inte ta för givet att 
alla behöriga lärare ska kunna hantera konflikter, kommunicera på ett bra sätt med eleverna 
samt vara goda lärare. Somliga lärare, om inte alla, skulle behöva mer kunskap inom området 
och detta är ytterligare en slutsats som dras utifrån denna studie.  
 
De intervjuade lärarna fick ta del utav en konfliktsituation där en flicka som lever ett oroligt 
liv med konflikter får ett utbrott i klassrummet och läraren blir arg. Anledningen till att denna 
konfliktsituation inkluderades i denna studie var för att se huruvida de intervjuade lärarna 
skulle agera på ett liknande sätt sinsemellan, samt för att se hur de skulle involvera annan 
skolpersonal. Att vara lärare innebär inte enbart att undervisa sina ämnen, man har dessutom 
ett socialt ansvar. Samtliga lärare visar på att de ser längre än bara själva utbrottet eleven får. 
Först och främst skulle de tala med eleven ifråga, sedan försöka hjälpa eleven att komma i 
kontakt med rätt person, såsom kurator eller skolsköterska. Varje lärare har ett ansvar 
gentemot eleverna och det är positivt att se att de deltagande lärarna i denna studie visar sitt 
sociala ansvar genom att se igenom en elevs reaktion och förstå att det finns mer 
bakomliggande orsaker än bara ett tillfälligt utbrott. I inledningen av detta examensarbete kan 
man läsa om de olika roller som lärare ibland upplever att de har, såsom att vara polis, 
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extraförälder, kurator och kompis till exempel. Jag anser att dessa roller är viktiga för eleven 
eftersom elever ibland behöver en vuxen som kan hjälpa till på flera olika sätt än enbart att 
förmedla kunskap inom ett visst ämne. Läraryrket är ett socialt yrke där läraren måste besitta 
kompetensen att se genom vissa situationer för att kunna hjälpa varje elev på bästa möjliga 
sätt. 
 
Kan antalet konflikter ha att göra med obehöriga lärare? Under lärarutbildningen får 
studenterna göra VFU, verksamhetsförlagd utbildning, där studenterna går ut i skolor och får 
erfarenhet samt insyn i hur läraryrket fungerar. Skulle den lokale lärarutbildaren anse att en 
student gör något fel eller inte passar som lärare, så förs en diskussion tillsammans med 
studenten och i vissa fall med högskolan. På så vis kan högskolan på ett tidigt stadium styra 
den blivande läraren mot att bli en skickligare lärare. Även under de allmänna 
utbildningsområdena får studenter läsa om värdegrunden, hur man ska vara som lärare och 
behandla sina elever. Denna studie har visat att konflikter kan uppstå genom att lärare döljer 
sin osäkerhet genom att vara auktoritära, har osäkert ledarskap, okunskap inom sitt ämne, är 
orättvisa och har svag lärarkompetens till exempel. Som outbildad lärare kan det tänkas att 
denna person står inför sina elever och uppvisar dessa egenskaper, medans en utbildad lärare 
förhoppningsvis har fått träna på samt reflektera över sitt agerande i klassrummet under 
utbildningens gång. Utifrån dessa tankegångar samt vad som redovisats i den tidigare 
forskningen och studien skulle man kunna dra den slutsatsen att obehöriga lärare som inte 
genomgått lärarutbildningen kan vara ytterligare en faktor till konflikter i klassrummet.  
 
 

5.3 Juridiska dokument 
 
Enligt denna studie har inga föräldrar varit med och skrivit likabehandlingsplanerna, en 
anledning till detta kan vara att det är gymnasiet det rör sig om. Eleverna är äldre och 
föräldrakontakten mindre i detta skede av skolgången. Men det viktigaste är att eleverna har 
inflytande, men ändå kan vi se att på friskolan arbetar inga elever med likabehandlingsplanen, 
denna plan utarbetas enbart av skolpersonal vilket är emot Skolverkets rekommendationer. 
Dessutom nämner ingen av lärarna på friskolan att de arbetar med likabehandlingsplanen 
tillsammans med eleverna vilket får mig att misstänka att eleverna kanske till och med inte får 
höra talas om denna. Däremot nämns det att ordningsreglerna gås igenom med eleverna samt 
revideras utav dem på friskolan. Detta framställs såsom att ordningsreglerna är angelägnare 
att ta upp med eleverna än likabehandlingsplanen, vilket i så fall skulle kunna tänkas att 
skolan anser att det viktigaste är att eleverna ska följa skolans regler medan de tar 
likabehandlingsplanen på mindre allvar. Skolverket anser att skolpersonal ska genomgå en 
kompetensutveckling för att öka förståelsen för de olika typer utav diskriminering och 
kränkningar som kan finns inom skolan. Men ingen utav de representerade skolorna i 
undersökningen har låtit sin personal genomgå någon sådan kompetensutveckling. Det verkar 
inte som om skolorna lägger någon större vikt vid detta, speciellt inte då det faktiskt rör sig 
om en utav Sveriges lagar som ska följas.  
 
På friskolan ger de lite olika svar gällande huruvida nya lärare blir insatta i de juridiska 
dokument som finns på skolan. Frida berättar att de informerar nya lärare om dessa dokument 
när de börjar, medan Fredrik från friskolan säger att ibland faller det mellan stolarna. Det är 
svårt att säga vem som har rätt, men som behörig lärare får man förhoppningsvis under 
utbildningens gång bli bekant med de styrdokument som finns. Fredrik säger att speciellt 
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obehöriga lärare inte känner till varken likabehandlingsplanen eller ordningsreglerna. Först 
och främst måste varje lärare känna till dessa juridiska dokument eftersom de formar en del 
av Sveriges lag, dessutom bör man kunna tillämpa dessa dokument i skolan. En person som 
arbetar som obehörig lärare går förmodligen in i arbetet utan att känna till 
likabehandlingsplanen samt de ordningsregler som finns på skolan. Detta är ytterligare ett 
argument för att enbart behöriga lärare ska arbeta inom skolvärlden, eftersom det handlar om 
hur man ska agera gentemot elever vilket borde resultera i mindre konflikter. Det mest 
positiva angående denna del är att samtliga av de intervjuade lärarna är behöriga och säger sig 
känna till dessa juridiska dokument och dess innehåll.  
 
Eftersom denna studie handlar om konflikter på gymnasiet så var ett av syftena att få insikt i 
hur lärare ser på konflikter. När skolans lagstadgade dokument diskuterades nämnde jag att 
diskriminering i klassrummet kan se ut på olika vis, det är inte alltid uppenbart att det rör sig 
om diskriminering. Som exempel tog jag upp när vissa elever tar för sig i klassrummet medan 
någon tyst elev hamnar i skymundan och läraren inte uppmärksammar detta. Jag förvånades 
över att inte samtliga av de intervjuade lärarna reagerade när jag tog upp det som exempel, 
endast Anders förklarade att han ansåg att det var diskriminering men att han inte tidigare 
tänkt på det viset. Han blev så pass intresserad av detta faktum att han skulle ta upp det med 
likabehandlingsgruppen för diskussion. De övriga lärarna reagerade inte nämnvärt på mitt 
exempel. Det är svårt att säga anledningen till deras uteblivande reaktion, det kan tänkas att 
de inte anser att det är en typ av diskriminering eller att det är så självklart att man ska 
uppmärksamma varje elev. Däremot är det möjligt att konstatera att diskriminering kan se ut 
på många olika sätt och att det är varje lärares skyldighet att se till att varje elev blir 
behandlad lika. 
 
 

5.4 Intersektionalitet 
 
Intersektionalitet tycks vara ett komplicerat synsätt, anledningen till detta är att lärarna inte 
gärna vill applicera varken klass eller kön då de talar om elevers bakgrund eller agerande. 
Intersektionalitet står också i relation till etnicitet, vilket denna studie inte har fokuserat på. 
Båda skolorna har elever med invandrarbakgrund men etnicitet är inte ett begrepp som någon 
av de intervjuade lärarna kommenterade vilket borde ses som positivt då lärarna inte placerar 
dem inte i ett speciellt fack, utan de placeras som de övriga eleverna utefter det kön de har 
och till viss del även klass. 
 
Samtliga lärare är överens om att språket kan variera både när man talar om kön samt klass, 
däremot verkar det ta dem emot att placera elever i ett fack tillhörande en specifik klass. På 
friskolan finns enbart yrkesförberedande program och där anser de att det kan finnas ett 
provocerande språk både bland pojkar samt flickor, dock mest bland pojkar. På den 
kommunala skolan finner man både studieförberedande program och yrkesinriktade program, 
där ser lärarna en skillnad i språket som bottnar i det sorts program eleverna valt. Utifrån detta 
är det möjligt att dra slutsatsen att man kan se skillnad på språket beroende på studieprogram, 
men det är lättare för de verksamma lärarna på den kommunala skolan att upptäcka detta då 
de har olika sorters program att jämföra med. Är det så att det inte handlar så mycket om kön 
som man kanske hade kunnat tro, utan att man kan se större skillnad på språkbruket utifrån 
det program eleven går på än det kön eleven har? Är det lättare för de intervjuade lärarna att 
säga att språk och klass hör samman och svårare att göra generaliseringar när det kommer till 
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kön? Enligt Ambjörnssons och Jonssons studier gällande språk och social tillhörighet, kan 
man se dels att ungdomarna kan anpassa sitt språk efter situationen, men också att det språk 
de använder sig utav har att göra med den sociala status de blir sammankopplade med. Kan 
det vara så att de intervjuade lärarna inte gärna drar paralleller mellan språk och kön för att 
undvika klyschor inom skolan? De klyschor som jag åsyftar här har att göra med att man 
förväntar sig att flickor ska använda sig av ett vårdat språk, vara lugna och arbeta medan 
pojkar har ett mer vulgärt språk, är mer okoncentrerade och ropar ut svar. Ett alternativ kan 
också vara att på gymnasienivå har eleverna utvecklat sitt språk och nått en mer mental 
mognad och därför inte längre agerar enligt tidigare nämnda klyschor. Det har också kommit 
fram i studien att elever kan anpassa sitt språk efter situationen, de har till exempel en 
renodlad pojkklass på friskolan som skulle ändra sitt språk ifall de fanns flickor i gruppen. 
Utifrån detta kan man då se att språkbruket till stor del har att göra med att eleverna vill visa 
samhörighet med de elever de umgås med. Däremot verkar språk inte utgöra en stor del av 
konflikter då språket inte anses vara alltför grovt på endera skolan. 
 
Man kan tillhöra olika klass beroende på sin ekonomiska ställning samt utbildning, och det 
verkar som om man även borde tillägga den kulturella delen såsom Fredrik på friskolan talar 
om. En familj kan vara kulturellt fattig men ändå ha en hög inkomst, dock vill jag påstå att en 
familj med akademisk bakgrund borde ha en något högre kulturell nivå jämförelsevis med en 
familj som inte har en akademisk bakgrund. Fredrik anser att det inte handlar om klass bakom 
språket, det är hellre familjens inkomst samt utbildning som påverkar det sorts språk eleverna 
använder. Men om inte inkomst eller utbildning markerar den klass man tillhör, vad är det då 
som specificerar den klass man är del av? Lärarens uttalande säger mig att han inte gärna vill 
erkänna för sig själv att i grund och botten handlar det om klass men att det inte är något han 
vill framhäva. Det tar också emot lärarna på den kommunala skolan att göra en generalisering 
gällande den klass elever tillhör men Anders på den kommunala skolan tillade motvilligt att 
denna kategori ofta har med språket att göra. 
 
De intervjuade lärarna uttrycker sig inte gärna med ordet klass och jag förmodar att det kan ha 
att göra med att överlag i Sverige talas det inte så mycket om samhällsklasser i jämförelse 
med andra länder såsom England till exempel. En behörig lärare har en akademisk bakgrund 
och tillhör då normen på skolan, men det är möjligt att denna lärare har gjort en så kallad 
klassresa. Man kan tillhöra en familj som inte har en akademisk bakgrund men har sedan 
”brutit traditionen” och själv skaffat sig en högre utbildning. Det är då tänkbart att lärarna 
själva har svårt att se vilken klass de tillhör och inte gärna vill placera varken sig själv eller 
någon annan i ett sådant fack då man sällan talar om olika samhällsklasser i vårt land. Det kan 
också helt enkelt vara så att man inte längre talar om ett klassamhälle, utan att vi har en enda 
stor medelklass. 
 
 

5.5 Studiens kontenta 
 
Syftet med denna studie var att få kunskap beträffande konflikter på gymnasiet mellan lärare 
och elev samt dess orsaker. Det var även av intresse att se hur lärare hanterar och ser på 
konflikter. Det är svårt att säga exakt vad de vanligaste konflikterna på gymnasiet handlar om 
då det kan röra sig om ett flertal olika anledningar till dess uppkomst. Brister i 
kommunikation är en av anledningarna, det kan röra sig om att läraren är otydlig eller 
missförstår eleven, eller att denne misstolkar läraren. Överstimulering är en annan orsak då 
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nivån är för svår för eleven ifråga. Sedan har det visat sig att lärarens beteende i hög grad kan 
orsaka konflikter. Denne kan upplevas ha för starkt styrande, ett osäkert ledarskap eller hålla 
lektioner som är ologiska eller ostrukturerade. Det har visat sig att aktivt lyssnande samt god 
kommunikation är av yttersta vikt för att relationen mellan lärare och elev ska fungera. 
Därutöver är det positivt att lära känna sina elever och de sin lärare för att kunna skapa en god 
relation. Dessutom bör läraren kunna läsa av sina elever och se till varje enskild situation för 
att på så vis veta hur man ska agera på bästa möjliga sätt. Det krävs också flexibilitet ifrån 
lärarens sida där denne bör kunna anpassa sig till olika situationer.  
 
Ingen av lärarna har någon direkt utbildning i hur man hanterar konflikter men genom 
erfarenhet och kollegor anser man att det går bra att hantera de problem som uppstår. Alla 
lärarna är bekanta med skolans likabehandlingsplan och ordningsregler, dessa dokument är 
också kontinuerligt reviderade. På den kommunala skolan är elever med och reviderar 
likabehandlingsplanen medan på friskolan är det enbart skolpersonal som reviderar den. Detta 
är emot Skolverkets rekommendation då de förespråkar att elever är med och utarbetar detta 
dokument. Däremot är elever på båda skolorna med och reviderar ordningsreglerna.  Då dessa 
lagstadgade dokument har blivit reviderade informeras övrig skolpersonal om detta. 
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Kapitel 6 - Avslutande reflektioner 
Detta kapitel inbegriper några avslutande reflektioner där jag kritiskt granskar det arbete som 
har genomförts. Dessutom är några tankar och förslag för fortsatt forskning inkluderade. 
 
 

6.1 Några reflektioner 
 
De lärare som ingick i studien gav alla intrycket av att vara erfarna, trygga samt goda ledare. 
Deras svar var väl genomtänkta och de gav bra förklaringar till dem. Då de fick möjligheten 
att förbereda sina svar inför intervjuerna så finns en risk att de gav svar som anses vara de 
”rätta” för att framstå som bra lärare. Man kan också se det som att de har fått gott om tid för 
att kunna ge väl genomtänkta och uppriktiga svar. Eftersom lärarna hade sett och funderat 
över frågorna innan själva intervjun kan detta ha bidragit med att de till exempel hade kollat 
upp skolans likabehandlingsplan samt ordningsregler. Det är inte möjligt att säga huruvida de 
har gett uppriktiga svar, däremot visar sig deras svar till hög grad överensstämma med den 
tidigare forskningen inom ämnet. På grund av detta kan man dra slutsatsen att deras svar kan 
ses som relevant information för hur lärare bör agera i klassrummet. 
 
En svaghet i denna studie är att den är lokalt utförd. Två gymnasieskolor i en mellanstor 
svensk stad är representerade och två lärare på vardera skolan. Detta leder till att man inte kan 
säga att resultatet är ett gällande resultat för varken hela landet eller för orten då det är för få 
respondenter och skolor. Däremot borde det vara möjligt att se denna studie som värdefull 
information för lärare att ta del av i sitt arbete med elever och undervisning. 
 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Såsom jag skrev i det inledande kapitlet är denna undersökning begränsad till konfliktorsaker, 
samt hur lärare ser på konflikter på gymnasiet. Det kan vara värdefullt att undersöka vidare 
gällande hur fler lärare hanterar konflikter. Dessutom skulle en större enkätstudie samt några 
djupintervjuer beträffande elevers syn på lärare, skola samt konflikter kunna bidra till att detta 
forskningsområde fick ett ytterligare djup. Elever har med all säkerhet mycket att berätta om 
detta och det vore intressant att jämföra elevers syn med lärares syn. Även elever ifrån olika 
program skulle inkluderas för att på så vis kunna undersöka hur intersektionalitet påverkar 
synen på konflikter i ett bredare perspektiv. Det skulle också vara värdefullt att ha fler 
respondenter på olika orter för att statistiskt kunna säkerställa resultaten. 
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Bilaga 1 
Här presenteras de intervjufrågor som har legat till grund för varje intervju. Utöver dessa 
frågor har ett antal följdfrågor ställts beroende på vad situationen inbjudit till. Samtliga svar 
presenteras i kapitel tre. 
 
 

Konflikter i klassrummet 
 

1. Vad kan orsaka konflikter i klassrummet? 
 

 □ Understimulering eller överstimulering för eleven 
 
□ Eleven känner sig förbisedd 
 
□ Brister i kommunikationen mellan lärare och elev  
 
□ Läraren har endera för stark eller för svag styrning 
 
□ Läraren ger otydliga instruktioner 
 
□ Eleven upplever att läraren favoriserar en elev 
 
□ Eleven upplever rättvisebrister i klassrummet 
 
□ Eleven tål inte kritik 
 
□ Eleven får inte höra uppmuntran 
 
□ Undervisningen är inte logiskt upplagd 
 
□ Eleven bryter mot en ordningsregel, till exempel för sen ankomst/fusk 
 
□ Eleven har dålig självkänsla 
 
□ Eleven känner att denne inte har något inflytande i undervisningen 
 
□ Annat: _________________________________________________________________ 
 
2. Rangordna de fem vanligaste konfliktorsakerna i ett klassrum 
 

1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
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3. De elever som oftast hamnar i konflikter, hur är deras personlighet? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Upplever du att du skäller eller ger tillsägelser ofta? I vilka situationer får du oftast 
skälla/säga till? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Hur skapar man en bra relation samt kommunicerar med eleverna? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Har lärarna på denna skola fått genomgå någon fortbildning inom konflikthantering? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. I en konfliktsituation, vem känner du att du har stöd utav? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Har du en speciell metod som du följer gällande konflikthantering? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Ska man ta hänsyn till tonåringars beteende eftersom de befinner sig i en 
känslomässig period i livet då de bland annat söker sin identitet? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
10. Kan en lärare skapa konflikter med en elev? Vilket lärarbeteende kan störa en elev? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Känner du till likabehandlingsplanen och ordningsreglerna på skolan? Vem har 
utformat dem? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. Angående elevers språkbruk; kan du se någon skillnad i provocerande språk 
gällande kön samt klass? Kan någon konflikt uppstå där själva språkbruket är 
inblandat? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Konfliktsituation: ”En flicka i klassen lever just nu under speciellt pressade 
förhållanden. Detta gör att hon är mycket orolig och okoncentrerad i skolan. Hon 
råkar ständigt ut för konflikter med kamraterna och visar inget förtroende för oss 
vuxna i skolan. Under en hektisk provvecka märker jag hur hon blir mycket 
stressad och provocerande, slängde provet på golvet. Jag gav upp och blev 
rasande på henne. Riktigt arg blir jag sällan, jag tror det är bättre att hitta andra 
sätt att komma tillrätta med stressade och pressade elever.” (Ellmin 2008, s 145) 
 

13. Vad tänker du när du läser detta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
14. Hur skulle du agera i denna situation? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan, 
Ann-Sofie Tallbom     
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