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Studiehandledning  

Delkurs 2. Att förstå och hantera konflikter, ht 2020 
 

Kommunikation och konfliktförståelse (CH204F) 

Ansvarig lärare: Ann-Sofie Jägerskog (ann-sofie.jagerskog@hsd.su.se) 

 

Kursens innehåll:  

Delkursen behandlar psykologiska, sociala, organisatoriska och samhälleliga perspektiv på 

kommunikation och konfliktförståelse. Den innefattar också konstruktivt agerande i egna och 

andras konflikter samt främjande och hämmande faktorer för kommunikation och konflikter. 

 

Seminarieplan och litteratur 

Tid Innehåll 
10/10 
13.00-
16.00 

Konfliktförståelse: psykologiska och sociala perspektiv 

• Vad är en konflikt? – Utgångspunkter och definitioner 

• Att förstå konflikter 

• Att hantera konflikter 
 

Litteratur som behandlas: 

• Lennéer Axelson, B., & Thylefors, I. (2013). Konflikter. Uppkomst, dynamik och 
hantering, kap 1-4, 7-12. 

• Jordan, T. (2015). Konflikthantering i arbetslivet: förstå, hantera, förebygga.  

• Bradley, G. L., & Campbell, A. C. (2016). Managing difficult workplace conversations. 
 

13/11 
14.00-
17.00 

Sociologiskt och organisatoriskt perspektiv  

• Vad påverkar vår kommunikation och våra konflikter ur ett större 
organisatoriskt och samhälleligt perspektiv? 

• Hur kan vi utifrån dessa perspektiv förebygga konflikter?  
 

Litteratur som behandlas: 

• Bauman, Z. (2002). Det individualiserade samhället, kapitel 1-3, 7, 11-12.  

• Ekberg, K. (2014). Hälsofrämjande och lärande arbetsplats. 
 

14/11 
10.00-
16.00 

Normkreativt och interkulturellt perspektiv  

• Vad är det? Hur analysera konflikter med dessa perspektiv? 

• Hur kan dessa perspektiv fungera förebyggande? 

Litteratur som behandlas: 

• Goldstein-Kyaga, K. (red) (2012) Den interkulturella blicken i pedagogik. Sid. 7-23, 63-97 

• Lorenz, H. & Bergstedt, B.(red.) (2016). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i 
mångkulturella lärandemiljöer. Kapitel 1, 2, samt valfritt kapitel. 

• Vinthagen, R. & Zavalia, L. (2014) Normkreativ. (Lånas på bibliotek, eller beställs via 
settings.se) 
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Examinationsuppgifter  
 

Delkursen examineras genom en muntlig praktikuppgift och en skriftlig hemtentamen.  

 

Praktikuppgift  

Att träna kommunikation och konflikthanteringsstrategier 
I de böcker som ingår i kursen förekommer en hel del praktiska tips och metoder som kan 

vara givande att beakta för den som vill öka sin kommunikativa förmåga och sin 

konflikthanteringsförmåga. Det kan vara antingen i rollen som talare, lyssnare, som 

inbegripen i en konflikt, i ett besvärligt samtal, som medlare, eller i en kombination av flera 

av dessa positioner.  

 

Välj någon av de dessa aspekter från litteraturen för att pröva i olika samtal eller konflikter. 

Det kan vara att försöka lyssna mer aktivt än vanligt, att försöka tala ”jag-” hellre än ”du-

budskap”, att bemöta med empati, att skilja observationer från bedömningar, att göra konkreta 

önskningar till andra, att klargöra avsikter, att försöka förstå någon innan en föreslår 

lösningar, etc. Du väljer alltså själv efter intresse och behov. Välj något som verkar lagom 

svårt som du övar och prövar under en tid.  

 

När du prövat under ca 2 veckor ska du skriva anteckningar kring (1) vad du valde och hur du 

gjorde, (2) varför du valde just detta och (3) vilka konsekvenser detta fick, för 

samtalsklimatet, för dig och dem du var i samspel med.  

 

Var beredd att muntligt redovisa dina erfarenheter vid campusträff 3 (fredag 13 

november). Om du inte kan närvara vid träffen ska uppgiften redovisas skriftligt. Svara 

på frågorna och skriv ca 2 sidor. Inlämning i Athena.  

 

Uppgiften innebär att studenten:  

• praktiserar några väsentliga aspekter av kommunikation och konflikthantering,  

• enskilt och i grupp identifierar, analyserar och överväger problem kring kommunikation och 

konflikthantering, 

• argumenterar normativt och deskriptivt i frågor om kommunikation och konflikthantering.  
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Hemtentamen: Att förstå och hantera konflikter 
 
Hemtentamen innehåller två frågor och ska omfatta ca fyra A4-sidor, två sidor per fråga. 

Inlämningsdatum är sön 17 januari 2021 (omtentamen mån 22 mars 2021). 

 

 
Skrivuppgift 1. Att förstå och hantera konflikter  
Konflikter kan något förenklat förstås som händelser där två olika fenomen eller personer 

förhåller sig oförenligt till varandra. Konflikter kan äga rum inom personer, mellan personer 

och grupper samt mellan personer och de olika institutioner, organisationer och sociala system 

som de verkar i. Av sociala skäl är det ofta bra att erkänna och öppet hantera konflikter, men 

vågar man ta denna risk då ”kunderna” kanske vänder en ryggen om de ser konflikter inom 

organisationen som negativt? Har vi tålamod och ork att hantera konflikter under arbetslivets 

krav på effektivitet, eller blir vi ineffektiva när vi inte tar våra konflikter på allvar? Det kan 

vara bra att förstå vilken typ av konflikt man har att göra med för att finna lämpliga strategier 

för att hantera den, och olika miljöer och organisationer aktualiserar olika typer av konflikter. 

För detta arbete finns det ingen regelbok för ett rätt eller framgångsrikt handlande, men i 

generella termer finns kunskap om vilka förhållningssätt som gynnar en konstruktiv 

konflikthantering.  

 

Uppgiften: Utgå från en egen erfarenhet av konflikter inom din professionella verksamhet 

och använd litteratur och begrepp för att diskutera och analysera den.  

 

Exempel på frågor att ta upp: Vilken typ av konflikt handlade det om? Vilket förlopp fick 

konflikten? Hur går det att förstå din, andra personers samt det sociala och organisatoriska 

sammanhangets roll i konflikten? Hur hanterades konflikten? Vilka konsekvenser medförde 

den, positiva och negativa?  

 

Litteratur att använda för att besvara fråga 1 är:  

• Bradley, G. L., & Campbell, A. C. (2016). Managing difficult workplace 

conversations: Goals, strategies, and outcomes. International Journal of Business 

Communication, 53(4), 443-464. 

• Ekberg, K. (2014). Hälsofrämjande och lärande arbetsplats – finns organisatoriska 

förutsättningar? 

• Jordan, T. (2015). Konflikthantering i arbetslivet: förstå, hantera, förebygga. Malmö: 

Gleerups Utbildning.  

• Lennéer Axelson, B., & Thylefors, I. (2013). Konflikter. Uppkomst, dynamik och 

hantering. Stockholm: Natur och kultur.  

• Vinthagen, R. & Zavalia, L. (2014). Normkreativ. Stockholm: Premiss.  
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Skrivuppgift 2. Att förstå konflikter i ett samhälleligt perspektiv 
Våra kommunikationsvanor och konflikter äger inte rum i något kulturellt och socialt 

vakuum. Att förstå hur kulturella sammanhang skapar villkor för kommunikation och 

konflikthantering är högst väsentligt, men ingalunda enkelt. Det kräver granskning och analys 

av den samtid vi vanligtvis tar för given. Vilka förgivettagna tankar och idéer styr vårt sätt att 

förhålla oss till varandra, vår kommunikation och konflikter? Ett samhälle som antas bli 

alltmer mångkulturellt, globaliserat och individualiserat innebär förändringar som utmanar 

såväl skolan som andra institutioner och organisationer. Olika sociala kategoriseringar formar 

villkor och förutsättningar för interaktion mellan människor. Bland annat genom komplexa 

maktordningar. 

 

Uppgiften: Använd litteraturen för att identifiera någon eller några aspekter (t.ex. samhällets 

individualisering, förändrade kommunikationsmönster, kategoriseringar såsom etnicitet och 

kön, osv) som du finner särskilt relevanta för att förstå kommunikation och konflikter i skola 

och/eller samhälle. Använd begrepp som ingår i kursen för att analysera och reflektera kring 

de aspekter du väljer att lyfta fram.  

 

Litteratur att använda för att besvara fråga 2 är:  

• Bauman, Z. (2002) Det individualiserade samhället, kapitel 1-3, 7, 11-12.  

• Goldstein-Kyaga, K., Borgström, M. & Hübinette T. (red) (2012). Den 

interkulturella blicken i pedagogik: inte bara goda föresatser. Rapport, Södertörns 

högskola. Kapitel 1 (inledning), 4 (Borgström), 5 (Hübinette).  

• Lorenz, H. & Bergstedt, B. (red.) (2016). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i 

mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur.  

• Vinthagen, R. & Zavalia, L. (2014). Normkreativ. Stockholm: Premiss.  

 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

– kritiskt granska och värdera modeller for konflikthantering, att förstå och analysera olika konflikters 

kännetecken och orsaker, 

– analysera hur olika kategoriseringar såsom kön och etnicitet formar föreställningar och 

förutsättningar för kommunikation och konflikter. 
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Betygskriterier  
 

Delkurs 2. Att förstå och hantera konflikter: 

A  Texten innehåller en problematiserande diskussion av kursens bärande aspekter och 

begrepp. Kvalificerade frågor ställs till litteraturen genom kritisk granskning av 

konflikters kännetecken och orsaker samt en kreativ och självständig analys av sociala 

kategoriers inverkan på kommunikation och konflikter. 

B Texten innehåller en problematiserande diskussion av kursens bärande aspekter och 

begrepp. Kvalificerade frågor ställs till litteraturen genom kritisk granskning av 

konflikters kännetecken och orsaker samt prövande och självständig analys av sociala 

kategoriers inverkan på kommunikation och konflikter. 

C  Texten innehåller korrekta redogörelser för kursens bärande aspekter och begrepp. 

Litteraturen bearbetas genom användning och jämförelser mellan kusens olika texter 

och genom kritisk granskning av konflikters kännetecken och orsaker samt utvecklad 

analys av sociala kategoriers inverkan på kommunikation och konflikter. 

D  Texten innehåller korrekta redogörelser för kursens bärande aspekter och begrepp. 

Litteraturen bearbetas och används för klart underbyggda tolkningar och kritisk 

granskning av konflikters kännetecken och orsaker samt analys av sociala kategoriers 

inverkan på kommunikation och konflikter. 

E  Texten innehåller i stort sett korrekta redogörelser för kursens bärande aspekter och 

begrepp. Litteraturen bearbetas och används för i viss mån underbyggda tolkningar och 

kritisk granskning av konflikters kännetecken och orsaker samt viss analys av sociala 

kategoriers inverkan på kommunikation och konflikter. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fx  Texten har låg relevans för kursens innehåll och är bristfälligt underbyggnad.  

F  Texten uppfyller inte alls kriteriet för E. Texten är inte löst enligt uppgiftsformuleringen 

och saknar relevant innehåll för momentet. 

 


