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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att få större förståelse för vad lärare anser är ett bra arbetsklimat 

samt hur konflikter hanteras i klassrummet. Arbetet har genomförts genom litteraturstudier, 

granskning av läroplaner samt kvalitativa intervjuer. Samtliga informanter var eniga och alla 

hade en liknande bas där de ansåg att trygghet och arbetsro är viktigt för att uppnå ett bra 

arbetsklimat. Ett bra arbetsklimat, där ett fåtal konflikter inträffar är viktigt för en bra 

lärandemiljö och lärarna betraktade samtalet som ett viktigt verktyg för att lösa konflikter. Det 

framkom dock att informanterna arbetar på olika sätt för att uppnå ett bra arbetsklimat samt 

hur de löste konflikter.  

Nyckelord: Trygghet, arbetsklimat, konflikter och arbetsro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla lärare som ställt upp på intervjuer, utan era ord och tankar 

hade jag inte kunnat genomföra min studie. Jag vill dessutom tacka min handledare Mikael 

Pettersson för att du stöttat och hjälpt mig under arbetets gång.  

Tack!  
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1. Inledning. 

Dagligen upplever lärare olika typer av problem i klassrummet som påverkar elevernas 

arbetsro. För att främja en bra lärmiljö behöver arbetsklimatet vara ordnat så att eleverna kan 

arbeta utan att bli distraherade. En oordnad klassmiljö kan leda till att motivationen blir låg i 

förhållande till lektionens innehåll (Skolverket, 2011; Seeman, 2000). Av elever i svenska 

skolor känner sig 90 % trygga, men endast hälften av dem tycker att klassrummet är en lugn 

och tyst miljö att arbeta i (Thornberg, 2006). 

Studien behandlar vad lärarna anser är ett bra arbetsklimat och hur konflikter hanteras i 

klassrummet och studiens informanter är lärare från årskurs fyra till sex. Konflikthantering är 

viktigt därför att det har stor betydelse för hur arbetsklimatet ter sig i klassrummet. 

Konflikthantering kan vara svårt då vissa lektioner kantas av respektlöshet och glåpord samt 

andra typer av konflikter, vilket kan skapa oro i klassrummet (Seeman, 2000).  

Syftet med det här arbetet är att införskaffa kunskap om lärarnas sätt att hantera konflikter i 

klassrummet och vad de betraktar som ett bra arbetsklimat. Studien bygger på intervjuer av 

lärare och tidigare forskning, där noggrant utvalda lärare fått svara på ett visst antal frågor 

som sedan sammanställts i resultatet. Förhoppningsvis ska denna studie ge blivande lärare och 

andra pedagoger kunskap om hur andra hanterar konflikter.    

 

2.  Syfte och frågeställningar. 

Syftet är att få större förståelse för vad lärarna anser är ett bra arbetsklimat och hur lärare kan 

arbeta med konflikthantering. 

Forskningsfrågor 

Nedan presenteras två centrala forskningsfrågor som utformats utifrån studiens syfte.  

- Vad anses vara ett bra arbetsklimat i klassrummet?  

- Hur arbetar lärarna för att hantera konflikter? 

 

3. Bakgrund. 

 

Elevernas koncentration och deras attityder gentemot skolarbete och läraren påverkas av hur 

klassen hanteras av läraren. Dagens lärare behöver mer kunskap för att hantera konflikter i 

klassrummet (Lewis, Romi & Roache, 2012).   

(…) teachers across the country have named discipline as their major difficulty. So, you´re certainly not 

alone. Yet few teachers will admit to each other that they have trouble controlling their classes. Teachers 

feel that such problems are a sign of a “bad teacher”. (Seeman, 2000, s. 33) 
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Problem med disciplinen i ett klassrum behöver föras upp till ytan och diskuteras mellan 

lärarna istället för att vara tabubelagda (Seeman, 2000). En grundförutsättning för att eleverna 

ska lära sig är att det är lugn och ro i klassrummet. Skolan ska vara en social gemenskap som 

främjar viljan och lusten att lära som dessutom ger trygghet. Varje elev ska också respektera 

andra människors egenvärde och ta personligt ansvar för sin arbetsmiljö (Skolverket, 2011). 

Enligt Vygotskij, som förespråkade det sociokulturella perspektivet, finns läraren där för att 

guida eleven till kunskapen och genom den sociala interaktionen ska eleven lära sig (Yilmaz, 

2011). Dessa mål ska uppfyllas och bidra till en bättre arbetsmiljö i klassrummet, dock har 

lärarna svårt för att upprätthålla detta (Seeman, 2000). Endast hälften av de tillfrågade 

eleverna tycker att klassrummet är en lugn och tyst plats att arbeta i (Thornberg, 2006). I 

många klassrum har eleverna svårt att visa respekt för läraren och klasskamraterna, vilket i sin 

tur kan leda till ett konfliktfyllt klassklimat som inte känns tryggt (Thornberg, 2006).  

I detta kapitel används ord som trygghet, arbetsklimat och arbetsro, vilka är relevanta att 

förklara. Trygghet, i denna studie, betyder att eleven känner en säkerhet och får en känsla av 

välmående bland klasskamraterna och lärarna. Arbetsro betyder ett lugn i klassrummet där 

alla elever kan utföra sitt arbete och uppnå sina mål. Arbetsklimatet definierar den upplevda 

arbetsmiljön där människans hälsa och välbefinnande står i fokus. Om arbetsklimatet är bra, 

där alla till exempel känner sig trygga, har eleverna goda förutsättningar att utföra sitt arbete 

(Nationalencyklopedin, 2012).  

 

3.1 Historia 

Skolan har förändrats mycket från början av 1900-talet till grundskolans uppkomst med Lgr 

1962 på 60-talet. De första årtiondena präglades av en fysisk och hygienisk fostran som i 

mitten av århundradet skulle komma att fokusera på karaktärsfostran där den sociala 

utvecklingen stod i centrum. Den första läroplanen kantades av medborgarfostran där syftet 

var att uppfostra barnen till goda och demokratiska medborgare i ett samhälle som 

förändrades mycket (Qvarsebo, 2006).  

I början av 1900-talet existerade inga läroplaner, läraren följde Skolkommissionens 

förordningar som kom i bruk år 1918 (Qvarsebo, 2006). Skolans fostran begränsades till en 

sida i Skolkommissionens förordningar, men fostran genomsyrade många andra kapitel i 

bestämmelserna. Det var viktigt vid den här tiden att eleverna skulle uppfostras till att bli 

sunda och friska elever som sköter sin hygien och utövar gymnastik varje dag på skolan. 

Dock handlade detta inte bara om den kroppsliga fysiken utan också om elevens karaktär 

eftersom de ansåg att elevens vilja, attityd och karaktär avslöjades. Inre egenskaper så som 

lydnad, viljestyrka och vakenhet skulle utvecklas och etableras hos barnet genom fysisk 

aktivitet. Skolan skulle vara karaktärsdanande och ge eleven sunda värderingar (Qvarsebo, 

2006).   

Under andra världskriget kom det att bli aktuellt att förändra undervisningens förordningar 

igen. Nu var det inte lika viktigt med hygienisk och fysisk fostran (Qvarsebo, 2006). På 40-

talet infördes en skolutredning av Skolkommissionen där dess syfte var att presentera 

konkreta förslag och sammanställa undervisningens alla delar (Marklund, 1987). I slutändan 
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enades skolutredningen om att skolbarnets fostran skulle prägla målen. Karaktärsfostran och 

den sociala utvecklingen hos eleven blev fokus och högsta prioritet. Skolan skulle vara en 

trygg plats och alla skulle respekteras, välkomnas och lära sig socialt uppförande, respekt för 

människans värde och gemenskap. Under denna period föddes enhetsskolan med en nioårig 

utbildning och folkskolan, läroverket och flickskolan började avvecklas (Qvarsebo, 2006).  

År 1961 föddes grundskolan som blev den nya obligatoriska skolan och året efter kom den 

första läroplanen, Lgr 62. I denna läroplan var medborgarfostran den centrala punkten där 

eleverna skulle förberedas inför ett modernt, tekniskt och föränderligt samhälle. Denna 

läroplan fokuserade inte lika mycket på den sociala uppfostran som jämförelsevis 

enhetsskolans bestämmelser gjorde (Qvarsebo, 2006).               

3.1.1 Agans förfall 

Fostransuppdraget har varit en central punkt i skolans mål. Dock har betydelsen av fostran 

ändrats genom tiden, vilket har resulterats i att den fysiska integriteten respekterats. Elevernas 

fysiska fostran bestod inte bara av idrott utan också av bestraffning (Qvarsebo, 2006). Förr i 

tiden var det vanligt att kroppsligt bestraffa eleverna i form av aga.  

Under trettiotalet diskuterades problematiken kring bestraffning som aga. Aga är ett annat ord 

för kroppslig bestraffning och målet är att orsaka barnet smärta med hjälp av lärarens hand, 

käpp eller något annat redskap. Många lärare framhävde att andra åtgärder inte kunde rätta till 

det oönskade beteendet och därför ansåg många lärare att det var okej att använda aga som 

åtgärd. Eleverna riskerade att bli agade för att på så sätt lära sig en läxa om de visade på ett 

oönskat beteende. På 30-talet började politiker och lärare diskutera agans betydelse därför att 

den var onödig enligt dem. Problem kunde inte lösas med aga, speciellt om orsaken berodde 

på något psykiskt eller medicinskt problem (Qvarsebo, 2006). Agan uppfyllde inte längre sin 

funktion. Efter en långdragen utredning med många debatter förbjöds slutligen agan år 1958 

(Qvarsebo, 2006).   

När det beslutats om att agan skulle förbjudas var det nödvändigt att föreslå alternativa 

disciplinerade åtgärder. I början av 1960-talet bestämde politikerna att den vanligaste 

åtgärden skulle vara att läraren och eleven samtalade kring beteendet där läraren 

tillrättavisade eleven eller elevgruppen. Samtalet som verktyg hjälpte dock inte alla gånger, 

vilket resulterade i att ytterligare åtgärder infördes. Utdelning av anmärkning, kvarsittning 

eller sänkt ordningsbetyg blev vanliga tillvägagångssätt och vid allvarligare problem 

tillkallades lärare, föräldrar och skolläkare för att utreda eleven. I väntan på resultatet av 

utredningen kunde det bli aktuellt att stänga av eleven, vilket resulterade i att eleven kunde bli 

hänvisad till en annan klass eller skola (Qvarsebo, 2006).  

 

3.2 Skollagens bestämmelser och Skolverkets mål 

Det är viktigt att läraren tillsammans med eleven skapar en god miljö som främjar elevernas 

utveckling och lärande. Skolmiljön ska inge trygghet, lusten att lära och främja för en levande 

social samhörighet (SL, SFS, 2010:800). 
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I de övergripande målen står det att eleven skall uppnå samhällets gemensamma värderingar 

(Skolverket, 2011). Barnet ska bland annat lära sig att respektera sig själv och sin omgivning 

samt förstå och vilja hjälpa de människor med annorlunda situation, såsom en person med 

funktionsnedsättning eller som blir kränkt i skolan (SL, SFS, 2010:800). Skolan är skyldig att 

ge eleverna arbetsro och trygghet samt framställa ordningsregler med deltagande av eleverna 

(SL, SFS, 2010:800). Vid disciplinära problem får läraren eller rektorn vidta åtgärder för att 

eleven skall komma till rätta med sitt beteende och för att eleverna ska få en bra arbetsro. Om 

samtal med eleverna inte räcker till finns det andra åtgärder att vidta. Kvarsittning, utvisning 

från klassrummet, avstängning från skolan, omhändertagande av föremål och tillfällig 

omplacering är några exempel på åtgärder. Dessa åtgärder får endast användas om 

omständigheterna är tillräckligt omfattande, vilket kan vara om eleverna inte respekterar 

lärarens tillsägelser. Lärarna måste dessutom förhålla sig till ytterligare regler för att få 

använda dessa konsekvenser. Utvisning från klassrummet får endast ske vid ett 

undervisningstillfälle om dagen och om eleven stör lektionens innehåll (SL, SFS, 2010:800). 

Kvarsittning får ske högst en timma efter eller före elevens skoldag för att ta igen lektionstid. 

Föremål får omhändertas fram till dagens slut eller fyra dagar efter omhändertagandet, men 

det senare nämnda får endast ske med målsmans godkännande. Tillfällig omplacering får 

endast ske under en period på fyra veckor och detta är ett beslut som rektorn ska ta och inte 

läraren själv. När dessa beslut tas är det viktigt att en av elevens målsmän blir informerade om 

situation och vilka åtgärder som vidtagits.  

Som tidigare nämnts fastställdes läroplaner, utarbetade av Skolverket, första gången 1962 och 

sedan dess har ytterligare fyra läroplaner tagits fram. Den senaste kom 2011 (Qvarsebo, 

2006). Demokratins grund är en väsentlig del i skolväsendet där eleven ska vara delaktig i den 

egna utvecklingen. Ett av skolans uppdrag är att eleven ska lära sig att ha förståelse för andra 

människor och att ingen diskriminering av något slag får förekomma. Diskriminering ska 

aktivt motverkas medan främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, aktiva 

åtgärder och öppna diskussioner. Skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta ansvar och lära 

dem att vara delaktiga i planeringen och utvärderingen. Eleverna ska lära sig att ta ansvar och 

kunna utöva inflytande (Skolverket, 2011).  

Skollagens bestämmelser, värdegrunden och läroplanen styr skolans verksamhet och ska 

upprätthållas av varje lärare. Detta ska främja elevernas lärande och utveckla dem till att bli 

bra samhällsmedborgare (Skolverket, 2011). De lagar som är uppsatta lägger stor vikt vid att 

skolan ska upprätthålla en trygg miljö med arbetsro. När eleverna inte lyder får lärarna vidta 

åtgärder om de inte förbättrat det oönskade beteendet efter ett samtal mellan lärare och elev. 

Som nämndes tidigare, finns det dock restriktioner för hur dessa åtgärder får se ut (SL, SFS, 

2010:800).  

 

3.3 Ett bra arbetsklimat i klassrummet 

Trygghet och studie-ro samt elevernas möjlighet att utveckla sig själva ska prägla 

arbetsmiljön i skolan (SL, SFS, 2010:800). Miljön ska vara gynnsam och socialt utvecklande 
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för elevernas arbete. Eleven får inte utsättas för psykiska eller fysiska påfrestningar som kan 

medföra ohälsa eller fysiska skador (AML, SFS, 1977:1160).  

Eleverna ska dessutom lära sig att vara sociala och respektera varandra och varandras åsikter. 

Skolmiljön ska hjälpa eleverna att skapa en självkänsla även om det är föräldrarna som har det 

största ansvaret. Avslutningsvis ska de inte behöva vara rädda för att bli utsatt för någonting. 

Eleverna ska känna sig trygga i klassrummet (Skolverket, 2011).  

Under genomgångar och på lektionstiden ska eleven vara närvarande och fokusera på målen. 

Klassrummet ska präglas av ett behagligt lugn, eleverna ska inte vara högljudda och de ska 

dessutom visa hänsyn när tystnad krävs. De ska dessutom vara noggranna med sitt arbete och 

visa intresse för lektionens innehåll, vilket också läraren behöver göra. Om inte läraren tycker 

att ämnet är intressant, svalnar elevernas motivation eftersom de troligen märker lärarens 

attityd mot ämnet. Avslutningsvis ska eleverna också följa de regler som läraren, eleven och 

skolan skapat (Seeman, 2000). 

Sammanfattningsvis kan sägas att trygghet, närvaro, tystnad och respekt mot sig själv och 

andra skapar ett bra arbetsklimat i klassrummet.  

 

3.4 Skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet    

Skapa ett bra arbetsklimat som främjar lärandet och som gör att eleverna mår bra i sin 

arbetsmiljö kan göras på många olika sätt. Hur detta ska uppnås beror på vilka elever läraren 

arbetar med, vilka oönskade beteenden som kan uppstå i klassrummet och vad för definition 

läraren samt eleverna har på vad som är ett bra arbetsklimat. Det är vanligt att lärarna inför 

regler och strukturer så eleverna vet vad som förväntas av dem i klassrummet (Capizzi, 2009). 

En del av lärarna inför detta tillsammans med eleverna medan vissa lärare skapar regler och 

strukturer själva och fordrar att eleverna ska rätta sig efter dem (Thornberg, 2006).  

I detta avsnitt nämns orden regel och struktur. Det finns en skillnad mellan begreppen som 

kan vara relevant att förklara. En regel är en föreskrift för hur det ska vara, till exempel 

tystnad under genomgångarna eller att eleverna inte får kränka varandra. Strukturer, i detta 

sammanhang, skapas för att kunna följa reglerna (Yilmaz, 2009). Ett exempel på en struktur 

är att eleverna ska räcka upp handen om de vill säga någonting istället för att säga det rakt ut 

(Thornberg, 2006).     

En del önskade och oönskade attityder och beteenden skapas av den sociala interaktionen 

mellan människorna (Margutti & Piirainen-Marsh, 2011). Det är skolans skyldighet att sträva 

efter en trygg miljö och införa regler samt strukturer som skyddar eleverna och stödjer 

lärmiljön (Skolverket, 2011). En lärare bör tidigt introducera trivselregler i klassrummet som 

eleverna ska följa för att det trygghet och välbefinnande. Exempel på vanliga regler som råder 

i klassrummet är att visa respekt för varandra, ta hand om sin medmänniska, vara snäll och 

hjälpa varandra (Thornberg, 2008).  

Skolan ska erbjuda moralisk träning och eleverna ska lära sig att respektera sin medmänniska 

och vara en bra medborgare i samhället (Skolverket, 2011). Den moraliska utbildningen där 
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eleverna lär sig vad som är rätt och fel samt hur de ska bete sig mot andra och i samhället, 

likaså hur de ska bete sig i klassrummet för att ett bra arbetsklimat ska råda, integreras ofta 

med de andra ämnena (Thornberg, 2006). Lärarna bör tillsammans med eleverna föra en 

diskussion om de regler som bör råda i klassrummet för att skapa en bra arbetsmiljö, men det 

tillägnas inte mycket uppmärksamhet åt detta och det behöver förbättras (Thornberg, 2006). 

Denna diskussion bör utgöra en större del av undervisningstimmarna och utföras som ett 

enskilt ämne. När eleverna kontinuerligt får föra samtal, diskussioner och utföra övningar får 

de förhoppningsvis en förståelse för vad som förväntas av dem och genom detta kan det 

främja ett positivt beteende i klassrummet (Thornberg, 2006).  

 

3.5 Vanligt förekommande konflikter – förebygga och åtgärda  

Det är viktigt att klassrummet präglas av lugn och ro när eleverna ska arbeta, vilket nämndes 

tidigare. Ett klassrumsklimat som består av många konflikter skapar oro och oönskad 

stämning. Detta främjar inte elevernas lärande eftersom deras fokus på lektionens innehåll 

påverkas av oron. Ordet konflikt innebär att en eller flera personer inte kommer överrens med 

varandra och inte kan acceptera varandras olikheter eller meningsskiljaktigheter 

(Nationalencyklopedin, 2012). 

3.5.1 Konflikter och beteenden som påverkar arbetsklimatet i negativ bemärkelse 

I skolan finns det vissa konflikter och beteenden som förekommer oftare och som stör 

arbetsklimatet. Dessa vanliga konflikter kan delas in i tre kategorier. De flesta konflikter, 

mellan lärare och elever, bottnar i: “(…) conflict between teachers and students in pluralistic 

classrooms results from dissimilar goals, behavioural patterns, cultural codes, value systems, 

and background experiences” (Sheets, 1996, s. 166).  

Dessa konflikter kan delas in i tre kategorier: procedural conflict, substantive conflict och 

interpersonal conflict. Den förstnämnda redogör för en bestämd väg eftersom läraren vill 

uppnå någonting genom att etablera regler som måste följas i en given situation, vilka inte 

eleverna vill upprätthålla. Substantive conflict uppstår då de akademiska målen och 

förväntningarna inte överrensstämmer mellan eleven och läraren. Den sistnämnda, 

interpersonal conflict, uppstår vid dåligt uppförande och när elevernas och lärarnas attityder, 

tro, värderingar likaså uppfattningar skiljer sig från varandra (Sheets, 1996). Eleverna föredrar 

människor som delar deras värderingar och de kan ha svårt att acceptera andras uppfattningar, 

vilket de bör lära sig tidigt. Skolan ska lära eleverna att respektera varandras egenvärde även 

när deras uppfattningar och värderingar går isär (Skolverket, 2011).  

Två av de vanligaste förekommande oönskade beteenden är ouppmärksamhet och störande 

prat under genomgångarna och lektionerna (Thornberg, 2006). En knäpptyst miljö kan vara 

svårt att upprätthålla och i många klassrum är det inte önskvärt eftersom eleverna bör få 

hjälpa varandra under lektionstid. Vissa lektioner kräver att eleverna ska samtala och 

diskutera för att målet med lektionen ska uppfyllas. Dock ska inte ljudnivån leda till att elever 

får svårt att koncentrera sig eller får huvudvärk. Läraren ska dessutom kunna genomföra en 

genomgång utan att behöva säga åt eleverna eller behöva avbryta lektionen(Thornberg, 2006).  
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De vanligaste förekommande oönskade beteendena är att ljudnivån blir för hög eller att 

eleverna inte är uppmärksamma på lektionens innehåll samt elever som har svårt att 

respektera andras värderingar och uppfattningar. Det här är beteenden som kan leda till ett 

sämre arbetsklimat och det är viktigt att detta uppmärksammas och åtgärdas (Sheets, 1996; 

Thornberg, 2006).   

3.5.2 Förebyggande metoder 

För att minimera antalet konflikter i klassrummet är det viktigt att använda metoder som 

förebygger detta. Två skolor i Sverige har praktiserat projektet Charlie, vilket går ut på att 

skolorna avsätter en lektion per vecka till att lära eleverna sociala beteenden och färdigheter 

för att kunna hantera sin ilska, konflikter och trakasserier på ett konstruktivt och harmlöst sätt 

som inte involverar våld. Detta ska i sin tur leda till att eleverna får ett bättre självförtroende 

och självkänsla. De lär sig också att lösa konflikter och acceptera varandra och lärarna på ett 

bättre sätt. Tillsammans med eleverna skapar de regler och olika sätt att lösa konflikter som 

ska främja lärandet i klassrummet, vilket har resulterat i en bättre stämning på skolorna. 

Thornberg bedömer att fler skolor och lärare bör anamma denna lösning eftersom eleverna 

ständigt påminns om vikten av ett gott uppförande (Thornberg, 2006).  

En vanlig regel som förekommer i de flesta klassrummen är tystnad under genomgångar samt 

på lektionstid (Thornberg, 2006). Att prata och vara ouppmärksam i klassrummet är de två 

vanligaste förekommande problemen i klassrummet, vilket tidigare har nämnts. I de flesta 

klassrum går det inte att upprätthålla en knäpptyst miljö då eleverna ofta börjar konversera 

under lektionstid och i vissa situationer vill inte läraren att det ska vara knäpptyst. Lärarna har 

olika sätt att upprätthålla en lågmäld eller en tyst lektionsmiljö, dock finns det ett sätt som 

anses vanligast (Thornberg, 2006). Vanligen hyssjar pedagogerna åt eleverna när ljudnivån 

stiger, men detta kan ge konsekvenser då eleverna inte vågar hjälpa varandra. Under de flesta 

lektionerna är det tillåtet att hjälpa varandra, dock kan detta hindras av läraren som hyssjar när 

ljudnivån i klassrummet stiger. När lärarna hyssjar åt eleverna bör de tänka på att dämpa de 

rätta personerna och förklara varför de blir nedtystade eftersom eleverna annars kan bli 

hämmade och inte vågar samtala om ämnet och hjälpa varandra (Thornberg, 2006).   

En studie har genomförts och i denna undersökning har eleverna fått diskutera regeln om 

tystnad under lektionstid (Thornberg, 2006). Via elevernas resonemang har tre olika fördelar 

med tystnaden framkommit, vilka var: Funktionella anledningar (functional reasons), 

moraliska anledningar (moral reasons) och egoistiska anledningar (egoistic or prudential 

reasons). Den första orsaken, funktionella anledningen, innebär att eleverna får mer gjort 

under lektionen och de får en bättre atmosfär att arbeta i. Den moraliska anledningen syftar 

till att klasskompisar störs av att ”jag” för oväsen under lektionstid och att de i sin tur inte kan 

koncentrera sig på sitt arbete. Den sista anledningen innebär att eleverna själva inte får 

någonting gjort och som följd inte lär sig någonting. Eleverna kan själva se positiva fördelar 

med tystnad i klassrummet och via diskussioner förstår de vikten av att upprätthålla denna 

regel, vilket förhoppningsvis främjar respekt inför bestämmelsen (Thornberg, 2006).  

Det finns ett exempel på en problembaserad inlärningsstil som kan fungera bra vid utformning 

av klassrumsregler (Yilmaz, 2011). Läraren presenterar ett problem som eleverna kan relatera 
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till, exempelvis prat i klassrummet, och delar in eleverna i mindre grupper. Läraren delar ut 

ett papper där detta problem förklaras och tillsammans ska gruppen diskutera vad de vet om 

det här problemet och hur det kan lösas. Problemet kan lösas på flera olika sätt, vilket 

resulterar i att ett tydligt rätt eller fel inte existerar. När alla grupper är nöjda med sina 

lösningar diskuteras problemet i helklass och tillsammans kommer de på en regel för hur 

eleverna ska förhålla sig till detta. På det här sättet är alla elever involverade på ett 

meningsfullt sätt (Yilmaz, 2011).     

Lärarna inför regler, strukturer som bland annat handuppräckning för att behålla en lugn 

atmosfär i klassrummet samt belöningssystem i form av positiv förstärkning för att uppnå en 

bra och trygg inlärningsmiljö. Det lärarna dock kan glömma bort i denna process är att 

inkludera elevernas åsikter. Eleverna ska vara delaktiga i skapandet av ett bra klassrumsklimat 

eftersom skolan ska präglas av demokrati och elevinflytande (Skolverket, 2011). Eleverna bör 

få delta i processen eftersom de kan ha svårigheter att rätta sig efter och känna ett samband till 

reglerna om de exkluderats (Thornberg, 2006). Om eleverna har exkluderats kan långsiktiga 

konsekvenser uppstå, exempelvis att de inte lär sig självdisciplin, kritiskt tänkande eller 

innebörden av att vara demokratiskt deltagande i sin utbildning. De kortsiktiga 

konsekvenserna kan resultera i att eleverna inte kan relatera till reglerna som de förväntas 

rätta sig efter och därför kan de välja att inte lyda. Eleverna kan bland annat förknippa 

reglerna med lärarens auktoritet och dennes makt att kunna styra eleverna, vilket i sin tur kan 

skapa en lust av att vilja ifrågasätta på ett oönskat tillvägagångssätt. När eleverna får vara med 

och bestämma uppstår känslor till reglerna och följaktligen förstår de konsekvensen av att inte 

följa dem. Förhoppningsvis förstår de både den konsekvens som uppstår av att eleven inte 

lyder och den åtgärd som eleven får erfara på grund av det olämpliga beteendet. Detta kan i 

sin tur leda till en respekt gentemot de uppsatta reglerna och strukturerna.       

Den fysiska miljön påverkar eleverna då det kan influera elevernas humör och deras sätt att 

agera på (Seeman, 2000). Ett rum som är stökigt och svårt för eleverna att hitta material kan 

ge eleverna intryck av att det är accepterande att gå in med skor, vara högröstad och därtill 

även skräpa ner under lektionstid. Ett sådant klassrum kan dessutom göra det svårt för 

eleverna att koncentrera sig, speciellt för dem med speciella behov. Elever med speciella 

behov tar in fler intryck än en person utan dessa behov. När intrycken blir för många och 

intressantare att titta på förlorar eleverna fokuseringen på lektionens innehåll. Däremot ett 

klassrum som är välstädat och fint kan framkalla noggrannhet, vilket kan göra att eleverna bli 

mer noggranna och tysta. Ett klassrum bör dessutom ha lagom temperatur eftersom värme kan 

göra att eleverna blir trötta och inte orkar arbeta hela dagen (Seeman, 2000).  

Som lärare är det alltid viktigt att utvärdera och följa upp de metoder som används i skolan 

eftersom elevernas förutsättningar och behov ändras med åren och vid byte av elevgrupp 

(Capizzi, 2009).  Det är inte lätt att utveckla eller hitta ett bra sätt att hantera arbetsklimatet i 

klassrummet, men det finns olika metoder att ta hjälp av när idéerna sinar. En av dessa kallas 

för Plan Appraisal Worksheet, eller så kallade Paw.   

Paw är ett system som är utformat för att skapa, upprätthålla och utvärdera arbetsklimatet 

(Capizzi, 2009). Det består av en checklista med ett visst antal frågor som handlar om 
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klassklimatet i klassrummet (se bilaga tre). Läraren följer detta schema och med hjälp av 

frågorna reflekterar och utvärderar läraren vad för arbetsklimat som bör råda, hur det ska 

introduceras till eleverna samt hur det ska upprätthållas. Med hjälp av dessa frågor 

uppmuntras läraren att tänka till och modifiera regler som är väl fungerande. 

Schemat inleds med att läraren bör skapa en uppfattning om hur disciplinerat klassklimat han 

eller hon vill ha eftersom det lägger grunden för det arbetsklimat som ska råda i klassrummet. 

Denna disciplin ska läggas efter elevernas behov och hur de agerar i klassrummet. En klass 

med många problem i form av koncentrationssvårigheter och respektlöshet behöver ett högt 

strukturerat arbetsklimat, medan en klass där de agerar tvärtom behöver ett lågt strukturerat 

arbetsklimat (Capizzi, 2009). Fortsättningsvis ska läraren reflektera över klassrummets 

utseende då det påverkar elevernas och lärarnas beteende. Klassrummet ämnar reflektera 

lärarens undervisning och det bör gynna elevernas inlärning och beteende. Läraren kan 

placera materialet på elevernas nivå och det ska vara någorlunda ordning på materialet därför 

att det annars kan försvåra elevernas koncentration. Följaktligen bör läraren etablera och 

synliggöra de uppsatta reglerna i klassrummet. Reglerna måste innefatta lärarnas 

förväntningar på eleverna som att de ska visa respekt mot varandra. Dessa regler ska också 

tydliggöra det önskade uppförandet i klassrummet som ska främja lärandet. De bestämda 

reglerna ska vara positivt formulerade då det uppmuntrar eleverna att följa reglerna (Capizzi, 

2009). När reglerna är introducerade ska rutiner upprätthållas för att klassrummet ska fungera 

effektivt. Det ska vara ungefär fem stycken beroende på elevernas behov och antalet regler. 

Exempel på dessa rutiner kan vara att eleverna räcker upp handen och respektfullt väntar på 

att få svara eller att de stiger in lugnt i klassrummet. Vid positiv förstärkning blir eleverna 

uppmuntrade till att fortsätta utöva dessa regler och rutiner.  

Paw uppmanar läraren att fortsätta arbeta och diskutera reglerna samt strukturerna med 

eleverna under hela skolåret därför att det kan krävas att eleverna påminns om de regler och 

strukturer som är etablerade (Capizzi, 2009). Om lärare uppmärksammar att eleverna inte 

följer reglerna och strukturerna kan det också vara aktuellt för läraren att utvärdera och ändra 

någonting i Paw-modellen. Det här kan också behövas när en ny elevgrupp kommer (Capizzi, 

2009).  

3.5.3 Åtgärder vid en konflikt 

Reglerna och strukturerna som etablerats i klassrummet är till för att följas, men tyvärr finns 

det elever som har svårt att förhålla sig till detta och inte följer dem. När de inte följs får det 

konsekvenser där elever påverkas av andra elevers oönskade beteende, till exempel kan 

ljudnivån bli högre och stämningen blir orolig. Elevernas oönskade beteende, förslagsvis 

respektlöshet, bör alltid uppmärksammas för att eleven ska lära sig att det här beteendet inte 

är accepterat. Dessa åtgärder ser olika ut och är olika hårda beroende på situationen och 

eleven (Thornberg, 2006). Ett oönskat beteende hanteras ofta med att läraren säger till eller 

för ett samtal med eleven, men om inte detta hjälper finns det andra åtgärder att använda sig 

av. Som tidigare nämndes kan eleven få kvarsittning, utvisning från klassrummet, avstängning 

från skolan, omhändertagande av föremål och tillfällig omplacering (SL, SFS, 2010:800).   
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Elever, bosatta i Sverige, har rätt till att gå i grundskolan. Detta innebär att eleverna inte får 

exkluderas av skolan mer än ett lektionstillfälle per dag, eftersom de har rätt att lära sig (SL, 

SFS, 2010:800). Ibland när elever uppvisar ett oönskat beteende blir de utskickade av läraren 

för att lära sig en läxa, dock kan detta i sin tur få konsekvenser. Problematiken med det här är 

att eleven kan sätta beteendet i system för att slippa lektionen och i längden kan det leda till 

att eleven börjar skolka från lektionerna eftersom eleven ändå blir utskickad (Lewis et al., 

2012). Detta bör läraren ha i åtanke när den här metoden används.     

En incident kan vissa tillfällen leda till ett hårt straff, medan andra gånger passerar det endast 

med en tillsägelse beroende på vilken elev det handlar om (Thornberg, 2006). Eleverna har 

svårt att respektera lärare som är orättvisa, falska och inkonsekventa.  

Students respect teachers who set fair rules to protect students’ safety and support the learning 

environment, who use humor and a light touch to get students back on track, and who do not publicly 

reprimand or embarrass them. (Lewis et al., 2012, s. 870) . 

Det är viktigt att använda sig av meningsfulla metoder som är väl uttänkta och inte ger eleven 

utrymme för positiva konsekvenser, vilket kan vara att eleven gladeligen slipper lektionen 

(Yilmaz, 2011). Tidigare nämndes att eleverna kan vara delaktiga därför att regler och 

strukturer ska etableras, men det berör likaså de konsekvenser eleverna bör få vid oönskat 

beteende. Eleverna kan vara med och föra ett samtal med läraren om vilka straff som är 

relevant att få vid varje regel då kan orättvisor undvikas eftersom alla elever är medvetna om 

att detta sker när ”jag” beter mig såhär (Thornberg, 2006).  

 

4. Metod. 

Detta avsnitt beskriver hur arbetet planerats, hur informanterna kontaktades och hur 

intervjuerna genomfördes. När en intervjustudie genomförs är det viktigt att uppmärksamma 

hur urvalet av informanter utförts, hur intervjuerna genomfördes samt deras etiska rättigheter 

eftersom det är faktorer som kan påverka resultatet (Kvale, 1997; Trost, 2005; Patel & 

Davidsson, 2003).    

 

4.1 Urval av informanter 

Det är viktigt att belysa urvalet och utgå från syftet då informanter ska väljas (Kvale, 1997). 

Denna studie är begränsad till årskurs 4-6. Innan intervjuerna utfördes hade fem lärare valts ut 

med hjälp av informationen från skolornas hemsidor. Målet var att en lärare från en friskola 

och en manlig lärare samt lärare i olika åldrar skulle delta i studien för att uppnå variation. Ett 

slumpmässigt urval är ointressant vid kvalitativa intervjuer eftersom det kan leda till att 

antalet avvikande informanter blir för stort (Trost, 2005). Vid en kvalitativ studie vill 

intervjuaren dessutom ha en variation bland informanterna, dock bör det inte vara för stort 

antal avvikande informanter eftersom det sällan lämpar sig för intervjustudien (Trost, 2005). 

För att få en variation har informanter valts så att skolorna och könen varierar, vilket kan ha 

resulterat annorlunda vid ett slumpmässigt urval. Eftersom den största andelen som jobbar 

som lärare är kvinnor finns risken vid ett slumpmässigt urval att endast detta kön blir vald. 
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Fem lärare, som arbetar i årskurs 4-6, i Luleå kommun, har intervjuats. Intervjuerna är 

kvalitativt genomförda med ett fåtal väl utvalda informanter, vilket anses vara lämpligast i 

denna studie (Trost, 2005; Kvale, 1997). ”Med många intervjuer blir materialet ohanterligt 

och kanske mäktar man inte att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som 

förenar eller som skiljer” (Trost, 2005, s. 123). Denna studie baseras bland annat på få väl 

utförda intervjuer eftersom det är viktigt att få en god överblick över materialet där lärarnas 

åsikter om ett bra arbetsklimat och deras lösningar på konflikter uppmärksammas. 

Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. Den hermeneutiska forskaren intresserar 

sig för informantens tankevärld. Det är intervjuarens uppgift att förstå hur personen tänker 

runt omkring ett bestämt ämne (Brinkmann & Kvale, 2009). Den tankevärld som informanten 

uppger behöver inte motsvara samma om ett år. Det hermeneutiska perspektivet präglar denna 

studie eftersom syftet är att få större förståelse för vad som är en bra arbetsmiljö och hur 

lärare kan arbeta med konfliktlösning.   

 

4.2 Tillvägagångssätt för intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med fem olika lärare, från fem olika skolor i Luleå kommun. Lärare 

kontaktades via telefon där de blev informerad om syftet och vad det innebar att delta i 

studien. De erbjöds också att ta del av rapporten när den färdigställdes, vilket alla ville. En 

majoritet av lärarna ville dessutom ta del av intervjufrågorna innan det bestämda mötet. På 

detta sätt kunde de sätta sig ner i lugn och ro och tänka igenom frågorna, vilket 

förhoppningsvis resulterade i att de var mer avslappnade under intervjun när de visste vad 

som förväntades.      

Informanternas svar kan påverkas av olika anledningar, speciellt den miljö intervjun sker i. 

Därför var det viktigt att läraren fick bestämma tid och plats. Miljön ska ge lugn och ro så att 

informanten känner sig trygg och inte blir distraherad av åhörare eftersom intervjusituationen 

är en relation mellan informanten och intervjuaren (Trost, 2005). I denna studie fick 

informanten bestämma tid och plats, men om de kände sig osäker på var det skulle ske gavs 

arbetsrummet som förslag. De flesta informanterna valde tider på eftermiddagen då eleverna 

gått hem och klassrummet var tomt.  

Det är viktigt att komma förberedd till sina intervjuer och att vara påläst om det ämne som ska 

beröras (Patel & Davidsson 2003). För att kunna bemöta den intervjuade på ett professionellt 

sätt valde jag att läsa på innan intervjuerna, vilket resulterade i att jag kände mig trygg i 

ämnet.  

 

4.3 Genomförandet av intervjuerna  

Som nämnts ovan har fem lärare intervjuats och dessa kommer att benämnas med fiktiva 

namn som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och så vidare för att bevara deras anonymitet.  

Intervjuerna spelades in och intervjuaren förde sparsamt anteckningar för att lätt kunna gå 

tillbaka, lyssna och återge vad de sagt. Fördelen med att använda en bandspelare är att det går 
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att uppleva samtalet igen och kunna ta ut citat samt skriva ned minnesanteckningar. Det är 

dock viktigt och etiskt korrekt att inte citera ordagrant om det sagda inte passar in i arbetet, 

exempelvis om svärord förekommer (Kvale, 1997). Det är också viktigt att få tillstånd av den 

berörda om det ska spelas in eftersom en intervju kan bli personlig då läraren kan ge exempel 

utifrån sina egna erfarenheter och att denna person kan känna sig obekväm. De lärare som 

deltog godkände att bli inspelade.  

Läraren kan välja mellan att utföra en telefonintervju eller en personlig intervju. Dessa 

intervjuer skedde personligen med informanterna på grund av att få den personliga kontakten 

med den intervjuade (Trost, 2005).     

Studien bestod av kvalitativa intervjufrågor, vilket gav informanterna utrymme att svara med 

egna ord. Intervjuaren kan använda sig av bland annat två olika kvalitativa former (Patel & 

Davidsson, 2003). Den ena formen består av frågor som ställs i en förutbestämd ordning som 

är välstrukturerad, medan den andra är lågt strukturerad där intervjuaren ställer frågorna i den 

ordning som faller sig bäst in i intervjun. Under intervjun med informanterna blandades dessa 

stilar eftersom det var tryggt att ha en väl strukturerad ordning när intervjun genomfördes 

samtidigt som det är bra att vara flexibel eftersom lärarna kunde sväva ut och då lämpade det 

sig bäst att ställa en följdfråga eller en annan fråga (Patel & Davidsson, 2003).  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten och validiteten bestämmer studiens tillförlitlighet och giltighet, vilket är två 

viktiga aspekter. Nivån på dessa två bestämmer om studien anses vara pålitlig. Reliabiliteten 

mäter hur tillförlitlig den insamlande informationen är. Den bestäms av hur mätningarna 

genomförs och hur ordentlig intervjuaren är vid bearbetningen av informationen (Holme & 

Solvang, 1997). När intervjuaren försöker uppnå en god reliabilitet bör studien vara stabil och 

i låg grad påverkas av slumpmässiga faktorer. Mätningen ska vara statisk, vilket betyder att 

resultatet ska visa samma sak oavsett när den genomförs (Trost, 2005). Detta är dock en 

kvalitativ intervjustudie, vilket innebär att detta inte är obligatoriskt speciellt när ett 

hermeneutiskt perspektiv präglar studien. Syftet med studien är att förstå informanternas 

tankar och detta är sällan statiska därför att personen ingår i föränderliga processer. För att 

uppnå en god reliabilitet har intervjuerna spelats in för att en ordentlig bearbetning av 

informationen ska uppnås. En god reliabilitet kan också uppnås om allas förutsättningar är 

likvärdiga (Trost, 2005). De informanter som deltog i studien har fått likvärdig information 

eftersom ett följebrev användes när de kontaktades (se bilaga 1).       

Validiteten mäter giltigheten och intervjuarens strävan är att informanternas svar är 

trovärdiga. Det är viktigt att intervjuaren inte yttrar sina åsikter innan eller under intervjun 

eftersom informanternas förställningar och åsikter kan bli påverkade av det här (Trost, 2005). 

För att uppnå en god validitet har intervjuarens egna åsikter inte framförts innan eller under 

intervjun. För god validitet ska intervjufrågorna dessutom utgå från syftet och 

frågeställningen, vilket frågorna i denna studie gjort eftersom de handlar om arbetsklimat och 

konflikthantering. 
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4.5 Etiska riktlinjer 

Som intervjuare finns det vissa etiska rättigheter som bör följas. Dessa handlar om 

anonymitet, tystnadsplikt samt konfidentialiteten. Anonymitet innebär att intervjuaren och 

läsaren av rapporten inte vet namnet eller vem informanten är, medan konfidentialitet innebär 

att intervjuaren inte för det sagda vidare så att läsaren eller någon annan kan känna igen 

informanten. Tystnadsplikten menar att intervjuaren utlovat att det sagda och namnet ska 

behandlas diskret och får inte föras vidare till en obehörig på ett sådant sätt att den 

utomstående vet vem det är (Trost, 2005). Eftersom intervjuaren vet namnet på informanten 

kan denna inte vara anonym för intervjuaren, men eftersom detta spelas in och för att 

informanten ska vara avslappnad och våga prata, behandlas alla informanter anonymt om den 

intervjuade inte önskar någonting annat. Allt det sagda kommer dessutom behandlas 

konfidentiellt speciellt om personliga exempel eller namn på elever uppstår. 

   

 

5. Resultat. 

Resultatet baseras på intervjuer med fem lärare från årskurs 4-6 från fem olika skolor, varav 

två var friskolor. Lärare 3 och 4 arbetar på friskolorna. Om skillnader framkommer kommer 

dessa att redovisas i detta kapitel. Lärarna som deltog har blivit intervjuade och de kallas för: 

- Lärare 1, kvinnlig lärare i årskurs sex.  

- Lärare 2, kvinnlig lärare i årskurs fyra.  

- Lärare 3, manlig lärare i årskurs fem.  

- Lärare 4, kvinnlig lärare i årskurs sex.  

- Lärare 5, kvinnlig lärare i årskurs fyra.  

Lärarna berättade om sina erfarenheter och tankar om ett bra arbetsklimat och 

konflikthantering. Resultatet visade att denna grupp lärare utgick från en liknande bas och att 

samtliga var överens om vad ett bra arbetsklimat är och hur konflikter ska lösas. Det visade 

sig också att ett lågt antal konflikter främjar ett bra arbetsklimat. Lärarna arbetade dock på 

olika sätt för att uppnå denna gemensamma bas. I detta kapitel presenteras resultatet och detta 

är indelat i två delar: arbetsklimatet i klassrummet och konflikthantering i klassrummet På 

grund av de etiska riktlinjerna och för att behålla anonymiteten i rapporten har jag valt att 

använda mig av få citat. Vissa citat som är möjliga att använda kan spåras tillbaka till skolan, 

vilket skulle kunna skada konfidentialiteten. 

 

5.1 Arbetsklimatet i klassrummet. 

Under intervjuerna fick lärarna berätta vad de anser är ett bra arbetsklimat i klassrummet samt 

hur de arbetar för att skapa detta. För att uppnå ett bra arbetsklimat bör lärarna först definiera 

vad en bra arbetsmiljö är, vilket detta avsnitt inleds med.  
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5.1.1 Ett bra arbetsklimat 

Intervjuerna började med att lärarna fick beskriva vad de upplever är ett bra arbetsklimat i 

klassrummet och resultatet av detta presenteras här nedan. Alla de intervjuade lärarna 

berättade någonting om det allmänna arbetsklimatet eller lärarens och elevens ansvar för att 

främja en bra arbetsmiljö. Avsnittet inleds med lärarnas åsikter angående det allmänna 

arbetsklimatet.  

Alla de intervjuade lärarna påpekar att trygghet och arbetsro är två viktiga faktorer som 

främjar ett bra arbetsklimat. Två av lärarna förtydligade och berättade vad de anser att 

trygghet är. Båda var överrens om att gruppen ska vara harmonisk med varandra och med 

läraren, vilket läraren ska ge utrymme för eleverna att skapa. En lärare påpekar dessutom att 

eleverna ska känna sig trygga när de kommer till skolan och inte känna sig illa till mods när 

de lämnar hemmet på morgonen. Arbetsro anses också vara en viktig aspekt, dock påpekar en 

av lärarna att det inte behöver vara knäpptyst i klassrummet, men det ska vara en lågmäld 

ljudnivå där alla har ro att arbeta. Det var endast Lärare 4 som nämnde det stora elevantalet 

och ansåg att det påverkar arbetsklimatet i klassrummet. Denna lärare berättar att de har en 

policy som innebär att elevantalet, i en klass, sällan får överstiga 20 elever, för att läraren ska 

hinna med alla i klassen. Det här kan endast påverkas av syskonförturer och längden på kön. 

Tre av lärarna menar att läraren har en viktig roll och är en del av det positiva arbetsklimatet, 

vilket de andra inte nämnde. Dessa tre lärare anser att pedagogen ska vara en tydlig ledare 

med en bra relation till eleverna. De är också överens om att rutiner bör införas eftersom 

eleverna förstår vad de ska göra och vad det är som förväntas av dem, vilket gör dem trygga i 

sin skolgång. Läraren bör dessutom tillåta eleverna att få uttrycka sina åsikter om ett bra 

arbetsklimat. Deras uppfattningar ska respekteras och tillämpas om det anses relevant.  

Elevernas skyldigheter och deras sätt att agera på för att upprätthålla ett bra arbetsklimat är en 

viktig aspekt, vilket alla lärare är överrens om.  Den främsta aspekten som alla är eniga om är 

att eleverna ska visa respekt mot varandra och en tillåtande attityd som präglar deras sätt att 

agera. En av lärarna berättade att elevernas sätt att prata med varandra och det kroppsspråk de 

förmedlar präglar arbetsmiljön mycket, vilket betyder att eleverna måste ha en bra attityd mot 

varandra. Alla lärare menar att eleverna bör acceptera varandras olikheter.    

5.1.2 Skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet 

För att uppnå ett bra arbetsklimat med eleverna bör lärare arbeta med dem för att det i 

slutändan ska resultera till arbetsro och ett tryggt arbetsklimat. Det finns många olika sätt att 

arbeta på för att främja detta, vilket framkom i intervjuerna. Enligt lärarna, finns det viktiga 

arbetssätt som främjar arbetsklimatet och dessa framkommer i detta avsnitt. 

Värderingsövningar är ett vanligt arbetssätt som alla lärare nämnde någonting om, dock 

skiljde åsikterna om värderingsövningar åt bland lärarna, vilket också presenteras i detta 

avsnitt.    
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Lärarna var alla överrens om att konflikter, fula ord och oönskade beteenden direkt ska 

tillrättavisas när det uppstår. Detta ska hanteras med en bestämd attityd där läraren klart och 

tydligt visar att det inte är tillåtet. Eftersom eleverna har en tendens att länge bära på saker 

som har hänt samt svårt att släppa dem är det viktigt att det tas upp direkt för att eleverna ska 

känna sig trygga.  

Alla lärare diskuterade ämnet värderingsövningar och fyra lärare var överrens om att det är ett 

bra arbetssätt som ofta bör utövas i klassrummen. Alla fyra arbetade med värderingsövningar 

eftersom det är ett bra sätt att främja och bibehålla ett bra arbetsklimat på, dock skiljde det sig 

åt hur ofta de arbetar med detta. De kommunalt anställda arbetade oftare med detta än vad 

friskolorna gjorde, då de förstnämnda arbetade minst en gång i veckan med det här. Åsikterna 

mellan lärarna som arbetade inom friskolorna skiljde sig åt eftersom den ena tyckte det var ett 

bra sätt att arbeta på, men tog sig inte alltid tid till detta. Den andra läraren ansåg att 

värderingsövningar inte ger så mycket eftersom eleverna har svårt att överföra det lärda när 

konflikter uppstår. Barnen är så pass känslomässigt berörda och engagerade i konflikten att de 

inte tänker och inte handlar utifrån övningstillfällena, menar läraren.   

 

5.2 Konflikthantering i klassrummet. 

Konflikter kan hanteras på många olika sätt och i detta avsnitt ges exempel på hur lärare i 

förebyggande syfte kan undvika konflikter såväl som vad lärare kan göra när en konflikt har 

uppstått och vilket stöd som finns att tillgå vid en större osämja. Ordet konflikt kommer i 

detta sammanhang innebära en osämja mellan två eller flera parter (Nationalencyklopedin, 

2012).   

5.2.1 Vanliga konflikter i klassrummet 

Flera lärare menar att konflikthantering är ett komplext ämne som tar allt mer tid i dagens 

skolor. Detta avsnitt handlar om vanliga konflikter och hur lärare agerar.  

Fyra lärare upplever att missförstånd som börjar med lek och slutar med att någon blir sårad 

eller sur är vanligast. Oftast är det någon som säger ett skämt där lyssnaren känner sig kränkt 

och blir sur. En av de intervjuade från friskolorna påpekade dock att den vanligaste konflikten 

är elever som blir arga slår till någon då de inte kan behärska sig samt verbalt förtryck. 

Läraren för den andra friskolan upplever dock att fysiskt våld och verbalt förtryck sällan 

händer i dessa åldrar.    

Fortsättningsvis var alla lärare enade om att större konflikter, till exempel någon elev som blir 

utsatt, direkt ska tas upp med de berörda eleverna. Om eleven är för upprörd för att ta till sig 

det sagda i diskussionen är det ett undantag, vilket alla lärare var eniga om. ”Det finns elever 

som blir otroligt arga och frustrerade som man vet att med dom här går det inte att prata när 

de är i för mycket affekt utan man måste vänta tills senare” (Lärare 3). Det är viktigt att 

eleven får tid att lugna ned sig för att sedan kunna lösa konflikten vid sådana tillfällen, vilket 

Lärare 3 samt de andra informanterna påpekade. Tre av de intervjuade ansåg att mindre 

konflikter kan vänta tills senare när lektionstiden är kort och mycket ska hinnas med. Lärare 5 
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betonade dessutom att det som inte blir löst kommer tillbaka senare eftersom eleverna har en 

tendens att bära på konflikterna en lång tid efteråt. 

 

5.2.2 Främja för konflikthantering i klassrummet 

För att undvika konflikter kan läraren och skolan förebygga och försöka skapa en miljö där 

konflikter inte uppstår, vilket alla lärare framhåller är ett bra sätt för att försöka stävja antalet 

konflikter i klassrummet. Lärarna gav många tips på hur en lärare kan främja ett bra 

arbetsklimat som leder till att få konflikter uppstår. Två lärare menade att lärarna ska skapa ett 

tryggt klimat och att eleverna ska vara trygga med varandra och sin lärare. De anser att 

eleverna bör få tid på sig att lära känna varandra och lära sig att acceptera varandras olikheter 

och skillnader. En av friskolornas lärare påpekar att det dessutom ska vara en hög 

vuxennärvaro där lärarna inte stänger in sig i personalrummet. På denna skola är 

personalrummet ett öppet landskap som bjuder in eleverna att sitta ned med lärarna. Detta gör 

att fler lärare ser och hör vad som händer och sker, vilket förhoppningsvis leder till färre 

konflikter.  

Tre av lärarna är eniga om att lärarens roll är betydelsefull för att främja ett konfliktlöst 

klassrum. Två av dem är överens om att läraren bör vara en tydlig ledare som visar hur 

arbetsklimatet ska se ut. Läraren ska gärna vara godhjärtad eftersom eleverna skapar ett 

förtroende för läraren. Den tredje läraren anser att pedagogen dessutom bör vara lyhörd och se 

samt höra vad som händer och sker eftersom läraren kan avstyra en oönskad situation som kan 

förvandlas till en konflikt.   

Lärare 4 tycker att arbete i par och grupp där eleverna lär sig att samverka med varandra är 

positivt dock förklarar hon att hennes elever aldrig får välja vem eller vilka de ska arbeta med 

under lektionen då hon vill undvika onödiga konflikter bland annat om någon inte blir vald. 

De får dessutom inte välja sittplatser i klassrummet eller i matsalen. Detta bestämmer eller 

lottar hon fram med en påpekan till eleverna om att grimaser eller kommentarer definitivt inte 

är tillåtet. Samma lärare undviker att ofta byta bänkplatser eftersom början består av en 

smekmånad, vilket innebär att allt är spännande, sedan blir de missbelåtna och osams på 

varandra, vilket resulterar i att eleverna vill byta plats. Efter ett tag planar detta ut och ett 

normalläge infinner sig och de accepterar vilka de sitter med, vilket medför att ett lugn skapas 

i klassrummet. 

Två lärare är överrens om att värderingsövningar är bra, vilket också går att variera på många 

sätt. Lärare 1 ger konkreta exempel på vad för värderingsövningar som kan genomföras i 

klassen. Klassen placerar sig en cirkel på golvet och läraren börjar med att nämna ett tema, till 

exempel ”Jag blir ledsen när…”. Eleven som sitter bredvid läraren ska säga vad den blir 

ledsen av och när alla fått säga något byter klassen tema till någonting annat.  

Lärarna är alla eniga om att det är positivt att skapa ett klassrumsklimat där utrymme för 

konflikter minimeras, dock görs detta på olika sätt. Som tidigare nämndes var två lärare 

överens om att trygghet måste skapas i klassen och läraren ska ge dem tid att uppnå detta. 
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Fortsättningsvis gav Lärare 4 konkreta tips på hur hon gör för att undvika onödiga konflikter. 

Hon lottar eller bestämmer vilka eleverna ska sitta med och även arbeta tillsammans med. De 

får dessutom inte byta bänkplatser ofta eftersom det skapar ett lugnare klassrum. 

Avslutningsvis var två lärare eniga om att värderingsövningar stävjar konflikter på ett 

effektivt sätt och Lärare 1 gav exempel på en cirkelövning som pedagoger kan använda sig 

av, vilket tidigare nämndes.  

5.2.3 Exempel på lösningar vid en konflikt 

När en konflikt inträffar finns det aldrig en mall att följa då alla konflikter ser ut på olika sätt. 

Under intervjun gav lärarna många tips på hur läraren kan arbeta för att lösa konflikter i 

klassrummet. Samtliga var överens om att läraren bör prata och diskutera med eleverna om 

det som har hänt och eleverna får berätta sin version. Dessa samtal ser dock olika ut bland 

lärarna. Lärare 4 berättade att eleverna en och en får berätta vad som har hänt medan läraren 

lyssnar. Sedan pusslar hon ihop bitarna för att få en bild av händelsen och tillsammans 

diskuterar de och kommer fram till en lösning. Dock påpekar samma lärare att det är viktigt 

att vissa beteenden direkt tillrättavisas med en tydlig ledarroll. Ibland kan konflikten kräva en 

direkt tillrättavisning, exempelvis om läraren hör två eller fler elever baktalar någon annan.  

Lärare 1 berättade att de tar ut eleverna en och en där de pratar om vad som har hänt samt ger 

eleven möjlighet att berätta sin version. Läraren antecknar och när alla har fått förklara läser 

denna person igenom anteckningarna för att hitta gemensamma nämnare. Sedan kallas alla 

elever som är inblandade och läraren berättar likheterna. De får var och en berätta sin version 

för kompisarna och läraren påpekar vikten av att alla lyssnar på den som talar. Efteråt för 

eleverna tillsammans med läraren en diskussion om det sagda där de kommer fram till en 

lösning på problemet.  

Lärare 5 arbetar med seriesamtal för de elever som har svårt att se konsekvensen av sitt 

beteende. De får rita den situation de befann sig i och vad det var som hände. Sedan ritar de 

kamraternas känslor och vad ”jag” gjorde. Tillsammans med läraren sitter eleverna ned och 

berättar om sin serie och här upptäcker eleverna att de oftast inte vet vad den andra tänker 

eller känner, vilket gör att de får en chans att förklara och förstå varför det blev som det blev. 

Samma lärare låter dessutom vissa elever skriva av sig om händelsen och hur det har känts för 

att läraren sedan ska få läsa igenom bådas versioner. På eftermiddagen eller dagen efter när 

det har lugnat ned sig berättar läraren för eleverna vad de skrivit och frågar vad för likheter 

och skillnader som finns mellan texterna. Tillsammans försöker eleverna finna en lösning på 

problemet.  

När en lärare ska lösa konflikter som uppstått är alla lärare överrens om att läraren ska 

samtala med eleverna om osämjan och på sådant sätt hitta en lösning tillsammans med 

eleverna. Hur dessa samtal ser ur skiljer sig åt bland samtliga informanter. Seriesamtal, samtal 

en och en för att sedan samlas i grupp och diskutera, men även samtal där läraren ger en tydlig 

tillrättavisning är exempel på några diskussioner.  

5.2.4 Svårlösta konflikter 
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Ibland kan konflikterna eskalera och lärarens hjälp löser inte problemet. Då kan läraren 

behöva stöd, men vilken typ av stöd varierar på skolorna. Tre av de lärare som deltog berättar 

att arbetslaget är det första de vänder sig till. Arbetskollegorna kan hjälpa läraren och ge tips 

på lösningar. Hur arbetslagen ser ut varierar på skolorna, men ett av arbetslagen bestod av sex 

lärare från mellanstadiet samt textilläraren och idrottsläraren. De övriga lärarna, bland annat 

slöjdlärarna, bildlärarna och idrottslärarna är utspridda bland de olika arbetslagen på skolan. 

De andra två lärarna vänder sig direkt till speciellt utformade team som mobbningsteamet. 

Om arbetslagens resurser inte hjälper finns det olika grupper till förfogande, vilket skiljer sig 

åt beroende på vilken skola läraren arbetar på.  Två lärare får hjälp av mobbningsteamet, 

medan en annan skola informerar elevhälsan som består av skolsköterskan, specialläraren och 

rektorn. En tredje lärare nämnde att de hade en trygghetsgrupp och kuratorn var i första hand 

den som hjälpte till för att hitta lösningar på problem. Föräldrarna är också en resurs som 

läraren bör samtala med om någonting har inträffat. Fyra informanter är överrens om att 

föräldrarna ofta är ett bra stöd, dock påpekar de att vissa tar omedvetet eller medvetet sina 

barn i försvar även när en tillrättavisning skulle behövas. Alla lärare är dock överrens om att 

de sällan behöver ta hjälp av fler personer än arbetslaget och föräldrarna.  

 

5.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att lärarna är överens om att arbetsro och trygghet är 

två faktorer som definierar ett bra arbetsklimat. Klassen ska vara trygg med varandra och med 

läraren. Ungefär hälften av de intervjuade lärarna är eniga om att lärarens roll är viktig för att 

främja ett bra arbetsklimat. Läraren bör vara en tydlig ledare och respektera elevernas åsikter 

samt låter dem få inflytande över klassrumsmiljön. Eleverna har också skyldigheter, vilket 

alla lärare var överens om. De ska respektera varandras olikheter, acceptera andras åsikter och 

uppvisa ett gott kroppsspråk.  

Det är viktigt att förebygga konflikthantering och skapa ett klassrumsklimat där konflikter 

inte främjas samt hitta bra lösningar på hur lärare kan lösa konflikter och veta vad för typ av 

hjälp som finns att tillgå om lärarens medverkan inte hjälper. Alla lärare gav olika exempel på 

hur en lärare kan förebygga detta, dock var två av dem överens om att läraren bör skapa en 

trygg miljö i klassrummet. Läraren ska vara en tydlig ledare och använda värderingsövningar 

var två andra tips. Konflikthanteringen i klassrummet består vanligen av samtal med eleverna 

och försöker tillsammans komma på en bra lösning på problemet. Hur dessa samtal ser ut 

skiljer sig mellan lärarna. Seriesamtal, enskilda samtal samt gruppsamtal är några exempel på 

vanliga lösningar. Om läraren ensam inte klarar av att hantera konflikten kan läraren vända 

sig till arbetslagen, mobbningsteamet eller elevhälsan beroende på vilken skola läraren arbetar 

på.  Hur lärare löser konflikter beror på läraren, eleven och konfliktens innehåll, vilket gör att 

ett konkret svar är svårt att finna, men de tidigare nämnda exemplen är några metoder som är 

möjliga att tillämpa. 

 

6. Diskussion. 
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Detta kapitel inleds med en diskussion av metoden därefter diskuteras det resultat som 

framkom av studien. Avslutningsvis delger jag de erfarenheter jag kommer att ta med mig 

inför framtiden samt vilken fortsatt forskning som kan vara lämplig.   

 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Urval av informanter 

Det är viktigt att utgå från syftet och frågeställningen när intervjuaren ska välja informanter 

(Kvale, 1997). Denna studie handlar om hur lärare löser konflikter och vad de anser är ett bra 

arbetsklimat i klassrummet. Eftersom lärare arbetar dagligen med konflikthantering och 

arbetsklimatet lämpar sig lärare bra som informanter. Det är lämpligast att välja ut ett fåtal väl 

utvalda informanter (Trost, 2005), vilket i denna studie lämpade sig bäst. Materialet var 

hanterbart med en tydlig överblick som resulterade i att likheterna och skillnaderna tydligt 

upptäcktes. Det är inte viktigt med ett slumpmässigt urval vid en kvalitativ studie och därför 

valdes lärarna ut med noggrannhet där en manlig och fyra kvinnliga informanter deltog från 

två friskolor och tre kommunala skolor. Det hade varit intressant att intervjua en till manlig 

lärare för att se om det finns några skillnader mellan dem. Dock var det svårt att finna en till 

manlig informant. 

Hermeneutikens syfte är inte att finna konkreta svar på frågeställningen. Syftet är att förstå 

deras tankevärld där intervjuaren förstår deras uppfattningar och tankar om ämnet. Detta har 

gett mig en förståelse för lärarnas sätt att arbeta med konflikter samt kunskap om ett bra 

arbetsklimat (Brinkmann & Kvale, 2009).  

6.1.2 Tillvägagångssätt för intervjuerna 

Jag valde ut informanterna med hjälp av skolornas hemsida och kontaktade dem via telefon. 

På detta sätt var det enklare att hitta en manlig lärare och lärare från olika årskurser. Jag 

utgick från ett följebrev (se bilaga 1) för att alla skulle få samma information och 

förutsättningar. Intervjufrågorna överlämnades cirka två dagar innan den bestämda intervjun 

med förhoppning om att de skulle känna sig trygga då de vet vad som skall komma. Två av 

informanterna var svåra att få tag i, vilket resulterade i ett besök till skolan för att jag skulle 

presentera mig och ange min angelägenhet. De fick samma information som de övriga 

informanter.  

Vid telefonsamtalen upplevde jag att vissa informanter tolkade konflikt på ett annorlunda sätt 

som inte motsvarade min tolkning. När detta uppmärksammades skrevs en förklaring på ordet 

konflikt som återfinns längst upp på intervjupappret (se bilaga 2). Vid varje intervju 

förklarades betydelsen av ordet konflikt därför att detta gör informanten medveten om vad 

frågorna syftar på.  

6.1.3 Genomförandet av intervjuerna 
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Materialet ska bearbetas och analyseras efter intervjuerna. Det är viktigt att intervjuaren 

kommer ihåg samtalet och gör det lättillgängligt (Trost, 2005). Fördelen med att använda en 

bandspelare är att intervjuaren kan gå tillbaka och uppleva samtalet igen. Under intervjun 

uppmärksammas informanten istället för att hinna skriva ned samtalet. Vid en inspelad 

intervju kan informanten uppleva osäkerhet och obehag. Jag har intervjuat och behandlat 

samtalen konfidentiellt för att motverka dessa känslor. Informanterna upplevdes avslappnade 

och lugna under intervjuerna. Intervjuerna har behandlats med en hög konfidentialitet 

eftersom de flesta informanterna känner sig trygg och avslappnad vid intervjun, vilket märktes 

tydligt då de på ett avslappnat sätt kunde berätta sina åsikter och tankar. Alla de inspelade 

intervjuerna har transkriberats och transkriberingen medförde att resultatet lättare 

färdigställdes. Eftersom intervjuerna har transkriberats behövde inspelningarna inte spolas 

fram och tillbaka, vilket resulterades i att viktig information inte har utelämnats.  

Strukturen på de kvalitativa intervjufrågorna var en blandning mellan väl strukturerat och lågt 

strukturerat vid mötet med informanten. Jag kände mig säker när intervjufrågorna var väl 

strukturerad, men samtidigt trygg att kunna ställa följfrågor när det lämpade sig. Det är bra att 

vara flexibel när informanterna kan frångå ämnet eller prata om någonting som kräver en 

följdfråga.  

Studien har en god reliabilitet och validitet eftersom alla fem informanterna var eniga om vad 

ett bra arbetsklimat är samt hur en konflikt kan lösas. Validiteten är god eftersom 

intervjufrågorna är ställda utifrån syftet och frågeställningen och intervjuerna påverkades inte 

av åsikter utifrån. Den goda reliabiliteten beror på att informanterna var överrens och 

intervjuerna spelades in och ordagrant transkriberades. Intervjuerna genomfördes på ett 

avslappnat sätt där informanternas svar kändes mycket pålitliga på grund av att de pratade fritt 

utan förbehåll och gav mycket information om varje enskild fråga. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Informanterna var överrens om vad ett bra arbetsklimat är och hur konflikter kan lösas. Det 

visade sig att informanterna hade gemensamma mål, men att deras arbetssätt skiljde sig åt.   

6.2.1 Arbetsklimatet i klassrummet  

Ett bra arbetsklimat främjar en god lärmiljö. Utifrån informanternas svar delas ett bra 

arbetsklimat in i tre kategorier: Det allmänna arbetsklimatet, lärarens ansvar och elevens 

ansvar. Informanterna var alla överrens om att ett bra arbetsklimat ska präglas av trygghet och 

arbetsro. Eleverna ska visa respekt och acceptera varandras olikheter. Tre av informanterna 

ansåg att ett bra arbetsklimat styrs av läraren. Det är viktigt att läraren har en tydlig ledarroll 

med en bra relation till eleverna. Informanterna visar att läroplanerna och skollagen är deras 

bas som de utgår från när de strävar efter ett bra arbetsklimat. Lärarna ska sträva efter arbetsro 

och en trygg miljö och eleverna respekterar varandra (Skolverket, 2011; SL, SFS, 2010:800).  

För att upprätthålla ett bra arbetsklimat måste läraren skapa förutsättningar för detta. 

Informanterna nämnde ingenting om regler och strukturer i klassrummet, vilket tyder på att de 
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inte reflekterar över detta. Lärarna bör införa trivselregler och strukturer för att skydda samt 

skapa en trygg miljö för eleverna (Skolverket, 2011; Thornberg, 2008). I efterhand hade det 

varit intressant att få veta någonting om detta då det kan vara en förutsättning för att ett bra 

arbetsklimat ska skapas.  

Skolan ska erbjuda moralisk träning (Skolverket, 2011), vilket fyra av fem informanter 

uppnår med värderingsövningar. Detta ämne bör uppmärksammas mer i skolorna och 

praktiseras som ett eget ämne (Thornberg, 2006). Tre informanter arbetar med det här minst 

en timme per vecka för att träna eleverna på hur de ska bete sig mot varandra och 

utomstående människor. Detta visar att informanterna följer läroplanerna eftersom de är 

överrens och arbetar som Skolverket säger. En av informanterna tyckte att värderingsövningar 

var svårt att överföra till en verklig händelse och att det kan vara känsligt för eleverna 

eftersom det ofta handlar om mobbning, kräkningar samt respektlöshet. Samma person ansåg 

att rollspel kan vara någonting negativt eftersom det är en utsatt och känslig situation för 

eleverna, speciellt om någon som är mobbad är med i pjäsen. En av informanterna som ansåg 

att värderingsövningar är någonting bra berättade att det här kan vara känsligt, men om det 

genomförs och hanteras på ett kontrollerat sätt kan det vara effektivt.    

6.2.2 Konflikthantering i klassrummet 

Informanterna var överrens om att konflikthantering tar allt mer tid i dagens skolor. De 

vanligaste konflikterna är olovligt samtal, ouppmärksamhet och respektlöshet (Thornberg, 

2006). Informanterna menade att detta inte var de vanligaste eftersom fyra informanter var 

överrens om att missförstånd som slutar i bråk är vanligast. I dessa skolor visade sig 

verkligheten skilja sig från litteraturen. Den femte informanten ansåg att fysiskt och verbalt 

våld var vanligast, medan en av de andra upplevde att det inte förkom i så låg ålder. Detta 

visar att förutsättningarna mellan skolorna kan skilja sig, vilket gör att olika konflikter uppstår 

på skolorna.  

En olöst konflikt kan störa elevens inlärning (Thornberg, 2006). Alla informanter påpekade 

att en konflikt ska lösas direkt för att den inte ska störa elevens skolgång. Det finns undantag 

när, till exempel, eleven är arg och inte kan ta emot det som sägs. Vid sådana tillfällen bör 

eleven få lugna ner sig innan läraren samtalar med dem.  

Alla informanter var eniga om att antalet konflikter kan minimeras med hjälp av 

förebyggande metoder. De förbyggande metoderna skiljer sig åt bland informanterna. Två 

informanter var överrens om att eleverna bör få tid på sig att lära känna varandra samt 

acceptera varandra.  

En lärare som förespråkar metoden Paw arbetar med olika strukturer (Capizzi, 2009). Lärare 4 

arbetar med klassens arbetsklimat på ett liknande sätt som metoden Paw. Hon berättade att 

hon arbetar med en hög struktur eftersom eleverna inte får bestämma sittplatser eller vem de 

ska arbeta med och de byter sällan bänkplatser. En lärare som arbetar med Paw och har hög 

struktur skall vara en tydlig ledare (Capizzi, 2009), vilket samma informant förespråkade. 

Lärare 4 arbetade inte medvetet med Paw, men likheter finns vilket har nämnts ovan.  
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Den fysiska miljön är viktig i ett klassrum eftersom den talar om för eleverna hur de kan bete 

sig (Seeman, 2000). Elever med speciella behov kan få svårare att koncentrera sig om miljön 

är stökig. Det förvånar mig att ingen lärare nämnde den fysiska miljön som en viktig aspekt 

för att förebygga konflikter. Detta visar att de troligen inte reflekterar över miljön i 

klassrummet, vilket de bör börja göra då det kan minimera konfliktrisken. 

En pågående konflikt kan lösas på många olika sätt, men den vanligaste metoden är att 

samtala med de berörda eleverna (Thornberg, 2006). Lärarna ansåg att samtal är en bra 

lösning på problemet, dock såg samtalen ut på olika sätt beroende på informanten. Oönskade 

beteenden, tillexempel mobbning, kan leda till bland annat kvarsittning och avstängning (SL, 

SFS, 2010:800). Ingen av informanterna uppgav detta som en lösning, vilket tyder på att 

extrema åtgärder, bland annat avstängning, sällan eller inte behöver användas. När en konflikt 

inte kunde lösas med hjälp av läraren använde de sig av olika grupper för att lösa konflikten. 

De flesta lärarna berättade att de först och främst tog hjälp av sina kollegor och om detta inte 

hjälpte fanns det olika grupper att tillgå, vilket skiljde sig bland skolorna. Lärarna ansåg att 

dessa grupper sällan behöver nyttjas, vilket visar att konflikterna som inträffar i dessa fem 

klassrum är mestadels hanterbara.    

Informanterna visar att de arbetar utifrån en gemensam bas och att skollagen och läroplanerna 

präglar deras åsikter angående syftet. Dock arbetar de på olika sätt för att uppnå ett bra 

arbetsklimat och en lösning på konflikten. Tillexempel samtalar alla informanter med sina 

elever, men det sker på olika sätt. Litteraturen och informanterna delade inte alltid åsikter då 

den vetenskapliga faktan bland annat visade att olovligt samtal och respektlöshet var de 

vanligaste konflikterna. Nästan alla informanter upplevde dock att missförstånd var det 

vanligaste.    

 

6.3 Erfarenheter för framtiden 

Jag upplever att de olika samtalen som ska lösa konflikter var mycket intressant, speciellt 

seriesamtalen. Skillnaden mellan informanterna var tydlig och alla gav många bra råd på hur 

samtalen kan utföras. Seriesamtal som uppmanar eleven att rita en serie om händelsen, verkar 

vara ett bra sätt för eleverna att reflektera över vad som har hänt, vilket bland annat är målet 

när konflikten ska lösas. Samtal kan se ut på många olika sätt och detta tar jag med mig i 

framtiden då det är min tur att lösa konflikter.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört intervjuerna och bearbetat resultatet är fortsatt forskning relevant att 

göra vad gäller värderingsövningar. Det finns inte mycket forskning om 

värderingsövningarnas inverkan på eleverna och arbetsklimatet i klassrummet. Eftersom en av 

lärarna upplevde att eleverna inte kan ta till sig det lärda och följa det när verkligheten tar vid, 

är det intressant att studera värderingsövningarnas påverkan på eleverna. Det skulle också 

vara intressant att känna till arbetssätt som gynnar värderingsövningarna. 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser. 

 

Capizzi, A. (2009). Focus on Exceptional Children. Start the Year off Right: Designing 

                  and Evaluating a Supportive Classroom Management Plan. 42(3), s. 1-12. 

Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Om Kvalitativa och Kvantitativa  

                  metoder. (2. Uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Kravtsov, G. G. & Kravtsova, E. E. (2011). The cultural-historical basis of the 'Golden Key'  

                  program. International Journal Of Early Years Education, 19(1), s. 27-34. 

Kvale, S. (1997). Den Kvalitativa Forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.   

Kvale, S. & Brinkmann, S.  (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. Uppl.) 

                  Lund: Studentlitteratur.   

Lewis R., Romi S. & Roache J. (2012). Teaching and Teacher Education. Excluding Students  

                  from Classroom: Teacher Techniques that Promote Student Responsibilit, 

                  28(6), s. 870-878.   

Margutti, P. & Piirainen-Marsh, A. (2011). Linguistics and Education. The Interactional 

                  Management of Discipline and Morality in the Classroom: An Introduction, 

                  22(4), s. 305-309. 

Marklund, S. (1987). Skolsverige 1950-1975. D. 5, Läroplaner. Från reform till reform. 

                   Stockholm: Liber/Utbildningsförlag  

NE. (2012). Nationalencyklopedin. Hämtad: 2013-01-16. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens Grunder. Att planera,  

                  genomföra och rapportera en undersökning. (3. Uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Qvarsebo, J. (2006). Skolbarnets fostran: enhetsskolan, agan och politiken om barnet  

                  1946-1962. Linköping: Linköping universitet.  

 

Seeman, H. (2000). Preventing Classroom Discipline Problems. A Classroom  

                 management Handbook. (3. Uppl.) Lanham, Md. : Technomic, 2000 



24 
 

SFS. 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Hämtad 20 november, 2012, från Riksdagen. 

                 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/   

                 Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/ 

SFS. 2010:800. Skollagen. Hämtad 20 november, 2012, från Riksdagen. 

                 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

                 Skollag-2010800_sfs-2010-800/  

Sheets, H. R. (1996). The Urban Review. Urban Classroom Conflict: Student- 

   Teacher Perception: Ethnic Integrity, Solidarity, and Resistance, 28(2), s. 165-183. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

                 Stockholm: Skolverket. 

Thornberg, R. (2006). Journal of Moral Education. Hushing as a moral dilemma in the  

      classroom, 35(1), s. 89-104. 

Thornberg, R. (2008). A Categorisation of School Rules. Educational Studies, 34(1),  

                  s. 25-33. 

Trost, J. (2005). Kvalitativa Intervjuer. (3. Uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Yilmaz, K. (2011). Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. 

                  The Cognitive Perspective on Learning: Its Theoretical Underpinnings and  

                  Implications for Classroom Practices, 84(5). s. 204-212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument%20Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/


25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

Följebrev. 

Hej, 

Jag heter Maria Hansson och går på LTU. Jag går sista terminen på lärarutbildningen, årskurs 

1-6 och har påbörjat mitt examensarbete vars syfte är att tag reda på lärares uppfattningar om 

vad ett bra arbetsklimat är samt konflikthantering i klassrummet. Jag är mycket intresserad av 

dina åsikter angående detta ämne. Jag har valt intervjuer som en inhämtande metod och jag 

undrar om du skulle vilja delta i min undersökning? För att jag lättare ska komma ihåg vad 

som sagts under intervjun kommer det att spelas in, men det kommer bara att avlyssnas av 

mig och då rapporten är färdigställd raderas inspelningen. All personlig data samt platser och 

datum kommer att behandlas anonymt och det material som samlas in kommer endast 

behandlas av mig och min handledare. I vissa fall kan citering förekomma, men detta sker 

endast av material som inte kan spåras tillbaka till dig.   

Om du vill kan jag skicka frågorna till dig två dagar innan så får du ta dig en titt på vad det är 

jag kommer att fråga om. Jag kan dessutom skicka dem nu om du vill se dem först innan du 

tar ställning till om du vill vara med.  

När min uppsats är färdig får du gärna ta del av min rapport via mejlen. Är det någonting du 

är intresserad av? (Vilket format ska jag skicka filen i?)  

Tack så mycket för din tid.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor. 

*I detta sammanhang innebär ordet konflikt en osämja mellan två eller flera parter. 

Arbetsmiljön. 

1. Kan du nämna minst tre faktorer som är viktiga för att det ska vara ett bra arbetsklimat i 

klassrummet?  

 

2. Kan du nämna tre exempel på hur man kan arbeta för att skapa ett bra arbetsklimat i 

klassrummet? 

Konflikthantering.  

3. Vilken typ av konflikter upplever du som vanligast? 

- Hur kan lärare hantera dessa konflikter? 

 

4. Finns det konflikter eller olämpliga beteenden i klassrummet som vi kan förbise eller 

låta vänta till senare? Kan du ge exempel? 

 

5. När anser du att en konflikt är löst? 

 

6. På vilket sätt kan lärare, i förebyggande syfte, undvika konflikter? 

 

7. Finns det stöd att få vid konflikthantering om det skulle behövas? 

 - Av vem/vilka och på vilket sätt kan lärare få stöd? 

 

8. Finns det någonting mer du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 3 

Paw – utvärderingen 
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Blad ett. 

 

 

 

Blad två.  
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